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M e d  blå fot och röd mustasch
Under journaliståren på olika dagstidningar — Mor
gonbladet, Dagens N yheter, Stockholms-Tidningen  
och under tjugo är på tidningen Vi grubblade Jan 
Sundfeldt, författaren till detta numm er av VÄS
TERBOTTEN, på berättelsen om  sin egen födelse. 
Hur barnmorskan kom  på släde över isen från 
Holmsund till Obbola den 27 oktober 1925. Nå
got fel var det, inte låg väl isen redan den 27  o k 
tober?

Så småningom fann han svaret och hennes korta 
resa blev till en historia. Inte av en slump, för re
sandet, upptäckandet och berättandet är hans yrke. 
Därför har han varit överallt och i bildreportage 
skildrat det mesta — tillsammans med fotografen  
Tore Johnson på Spetsbergen och i arktiska Kanada. 
Med Hans Malmberg i Vietnam och Laos. D et har 
också blivit Afrika, Mellersta Östern, Bortre och 
Främre Orienten — det är ingen idé att berätta att 
man själv varit i t.ex. Tromsö, han var givetvis där 
redan 1949 för att mönstra på en valfångare. Men 
på Nordfrisiska öarna har han inte varit!

Under några hektiska sommarveckor genom kor
sade han så Västerbotten, var på sjukstugan i Malå 
med blåsvullen fo t och hos en i museikretsar känd  
kvinna för a tt hämta information: »Jag minns hur 
han kom  på kvällen — han var så jäktad, men han 
hade en stilig mustasch. Han satt bakåtlutad i fåtöl
jen  — han hade näsblod — och antecknade ivrigt. 
När han gav sig iväg var mustaschen alldeles röd.»

Efter 620 mil på de västerbottniska vägarna 
snubblade han till slut över sig själv. I  Strimasunds 
fjällstuga låg en gammal gästbok. April 1946: kan
didaten Jan Sundfeldt. 21 år gammal, e tt av de 
första fjälläventyren och nu, 41 år senare, där med 
pennan igen.

Mellan de båda besöken har det kom m it böcker: 
Färdmän från isarna, Flodfarare, Ä n  strömmar 
Torne älv, Nordkalottboken, Stockholm s vildmar
ker.

Men barnmorskan då? Jo, Sundfeldt läser också 
andras reseskildringar och i en av dem fick han be
kräftelse: C G Pettersson gjorde 1925 en resa i båt 
runt Skandinavien, tog sig från Narvik till Luleå, 
fortsatte ner efter bottenvikskusten, for förbi Umeå 
i slutet av oktober och — slapp precis ur isens fam n
tag!
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Till läsaren
Vi har valt a tt presentera vära kulturhistoriska se
värdheter vägvis -  i stort följer vi de etablerade tu 
ristlederna. Vi börjar med Blå vägen uppe vid norska 
gränsen. Fel ände, tycker kanske en del, men det är 
nog inte så säkert. De andra vägarna följer vi där
em ot från kust till fjäll eller, som för E 4 :an , från 
söder och m ot norr.

Många gånger måste m an lämna de stora och nya 
vägarna -  vi rör ossju  i historisk tid  då dessa tu rist
leder inte fanns. Vid kusten ligger t.ex. våra sevärd
heter ofta utm ed den gamla kustlandsvägen. Vi får

vara beredda på a tt ge oss in på de små och mindre 
trafikerade vägarna.

Varje vägsträckning inleds med en kartskiss som 
ger en uppfattning om vägens längd, början och 
slutmål. Där finns också de större orterna inlagda.

De flesta av sevärdheterna är också markerade på 
detaljkartor, men de som är självklart enkla a tt h it
ta  fram till är därem ot inte utm ärkta på detalj kar
torna. I en del fall finns också vägbeskrivningar i 
texten.

Register med sidhänvisningar ligger sist i boken.

I detta nummer
Årets julnum m er är en guidebok till Västerbottens 
kulturhistoriska sevärdheter. Det är fem ton år sedan 
vi gjorde något liknande — då hette  den »Västerbot
ten nio vägar», som sedan länge är slutsåld. Det ny
vaknade intresset för turism en har gjort det angelä
get a tt kom m a u t med en ny och utökad guidebok.

Hösten 1985 startade Sveriges Turistråd och riks
antikvarieäm betet e tt projekt kallat Kulturism  i 
syfte a tt på e tt effektivare sätt lyfta fram och m ark
nadsföra landets kulturhistoriska sevärdheter.

Något år senare startades projektet Kulturism i 
Västerbotten  efter e tt m öte mellan länsmuseet och 
länsantikvarien. Det är e tt av länsstyrelsens många 
projekt i arbetet med en gemensam grundsyn för 
länet.

I arbetsgruppen har ingått representanter från 
länsstyrelsens plan- och naturvårdsenheter, läns
antikvarien, länsturistnäm nden, länsmuseet, Skel
lefteå museum och m ot slutet även författaren Jan 
Sundfeldt.

Länsstyrelsen har svarat för arvode och kost
nadstäckning till författaren, länsmuseet har utöver

sina ordinarie insatser för tidskriften VÄSTER
BOTTEN bl.a. ställt fotografen Sune Jonsson till 
projektets förfogande. På samma sätt har Skellefteå 
museum svarat för fotografen Henry Lundström s 
engagemang i arbetet. Dessutom har länsturistnäm n
den och stadsbibliotekets länsavdelning lämnat 
ekonomiska bidrag till projektet. Vi rik tar också 
e tt speciellt tack till Skellefteå Bil AB, som välvil
ligt ställde en bil till Jan Sundfeldts förfogande.

Skriften har kunnat ges en påkostad och om 
fångsrik utform ning med både fotografier och kar
to r i färg tack vare a tt länets kom m uner subskribe- 
rade en betydande del av upplagan. Utan detta  stöd 
hade inte en lika hög kvalitet kunnat uppnås.

Under arbetets gång enades arbetsgruppen om 
a tt en vägvis presentation av sevärdheterna var den 
lämpligaste — V ästerbotten är det län i Sverige som 
har de namnkunnigaste turistvägarna, detta  måste 
ju  utnyttjas! Från början hade vi utlovat en redo
visning kommunvis. Nu blev uppläggningen inte 
riktigt sådan, men e tt kommunregister finns i alla 
fall i slutet.
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Sevärd
Jan Sundfeldt

Många har nog den uppfattningen a tt kulturen säl
lan har k lättra t i fjäll. Hellre har den då kom mit 
vandrande längs de lägre åsarna när den inte tving
ats klafsa över dåligt spångade myrar. Men den kan 
också ha kom m it roende över vida vatten eller sta
kat sig uppför strida forsar.

A toklin ten  i Tärnafjällen och bara någon kilo
m eter från norska gränsen (Joesjö är närm sta svens
ka by) bevisar motsatsen. Här står kulturen på to p 
pen. Höjdpunkten benämns också Atoklipie på syd- 
samisk dialekt, just »ato» lär betyda »det där (fjäl
let)» — det är så heligt a tt det inte kunde ges något 
annat namn.

Trots ringa absolut höjd reser sig A toklinten 
högt över en omgivande högslätt. Geologiskt talar 
man om serpentin- eller peridotitberg, e tt slags 
hård »hud» som m otstått vittringsprocesser, de träd
nakna klipporna lyser röda av violstensalger. Nära 
toppen ska det ha funnits en offerplats. E tt röse 
döljer en gästbok i en plåtburk.

A tt skriva sitt namn i boken är väl en början så 
god som någon på en kulturhistorisk resa genom 
V ästerbotten, e tt väldigt län som kräver ordentlig 
sats. Men norska Oxtinderna har man ju  i ryggen 
och i sydost flyter floderna u t över skogarna på sin 
väg m ot havet.

Vi ska följa vägarna, till lands och sjöss. Vi bör
jar strax med Blå vägen. I galen ända, säger ni för-
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stås som kom mer nerifrån landet och ska upp. Tå
lamod bara, tids nog kom mer vi också a tt söka oss 
längs de vanliga trafikström m arna från kust och 
tillbaka m ot fjäll igen.

Före nedstigningen från A toklinten kan man rik
ta  blicken åt sydväst och m ot närsluttningen på hit- 
sidan Risbäcken, där enligt sägnen Suovingiella 
(Skuggmannen) har sin grav. Mannen var same och 
m ycket lång, lika lång som skuggan när solen stod 
lågt. Han ligger begravd i en stenkista i övergången 
mellan björkskog och kalfjäll ovanför Risbäcken. 
I folktron var han en märklig man som dök upp 
och hjälpte andra i besvärliga situationer. Därför 
var det naturligt a tt man offrade; seden upphörde 
när graven plundrades. Den glömdes bort, ingen 
hittar idag utan  vägvisare fram till Suovingiellas sis

ta  viloplats — vem vet om han någonsin funnits till.
Det nuvarande vistet, Atostugan, ligger drygt tre 

kilom eter åt väster och 400 m eter lägre ner, stigen 
är väl rösad. Fast välj nu gärna branta östsidan (el
ler »stötsidan» m ot inlandsisen) som omväxling för 
den allra första etappen av nedstigningen. En smula 
klättring, fast lätt. Gå e tt halvvarv run t klinten. Vid 
en liten tjärn återfinner man sina spår från uppstig
ningen.

Det som är Atostugan på kartan var en gång Ris
bäckens sommarviste, e tt riktigt svartbygge faktiskt. 
Enligt 1917 års renbeteslag ägde nomadiserande sa- 
mer inte rä tt a tt uppföra fasta byggnader inom ren
skötselområdet. Samen Tomas Lam bert Klements- 
son byggde tro ts detta  upp den nuvarande stugan 
kring 1920, fick genast föreläggande a tt riva huset. 
Klementsson klagade, angav som förm ildrande skäl 
stor barnaskara — sex sammanlagt. Landshövding 
Ringstrand ordnade så a tt han fick ha det lilla hu
set kvar, året därpå blev det också lagändring.

Efter Klementsson flyttade en lärarinna in i byg
get. På platsen fanns nämligen en kåtaskola med 
sommarundervisning fram till 1943. Kåtan fly tta
des till en av Tärnabys slalombackar, den tom m a 
kåta som nu står intill den ävenledes öde lärarinne- 
stugan har alltså inte använts för skoländamål.

Hur finna fram till Atostugan, varifrån också sti
gen genom björkliden upp till det heliga berget u t
går? Kör förbi Joesjö i riktning Hattfjelldal i Norge. 
Knappa två kilom eter från riksgränsen står skyltar 
m ot de avlägsna vandringsmålen Arevattnet och 
Skalmodalen. Omedelbart söder om vägen en P- 
plats och en stängd rengrind. Från grinden är det 
bara 600 m till stugan. Glöm inte a tt stänga grin
den efter er.
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Blå v

Blå vägen, E 79:an, börjar i Mo i Rana, passerar riksgränsen, Tärnaby, Storuman, Lycksele, Umeå och av
slutas för Sveriges del i Holmsund. Här kan man ändå fortsätta färden på Blå vägen — nu till sjöss — genom 
att ta  färjan över till Vasa i Ö sterbotten och fortsätta m ot Nordsavolax. En vägbom vid ryska gränsen av
slutar äventyret.

Blå vägen är to ta lt 117 mil lång, men här ska vi »bara» följa den i 30 mil.

Strimasund, Gausjosjö, Vilasund

I Strimasund  vid Blå vägen och 19 km från norska 
gränsen står inget Sankt Hans-kors på vitblå botten, 
den av de nordiska länderna gemensamt antagna 
symbolskylten för kulturhistorisk sevärdhet, eller 
en blå vägvisare med inskriptionen »Kulturminne». 
Ingetdera finns vid Strimasund, borde dock kanske 
ha funnits. För här låg en övernattningsstuga för 
norgefarare och andra resenärer ända sedan 1881, 
det är huvudsakligen samma hus som ligger än idag 
vid överum ans strand. Norgefararna var fjällfolk 
som skulle till handelsman L A Meyer i Mo i Rana 
för a tt m ot ripor och skinn byta till sig utsäde, 
mjöl, gryn, sill, fotogen, tobak och annat som var 
mera lättåtkom ligt i Norge. I stallet ställde de in si
na forhästar, samma stall som under hela andra 
världskriget hade en jättesto r svensk flagga målad 
på taket för a tt inte tyska flygare skulle fälla bom 
ber även på svensk sida.

I övervåningen hade svenska tullen expedition 
och bostäder. 1932 byggde tullen eget högre upp i 
backen och närmre vägen. Byggnaderna finns fo rt
farande kvar, fast numer har tullverksamheten fly t
ta t  ner till centralorten Tärnaby.
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Till in på 1950-talet var det fortfarande möjligt 
a tt övernatta på gamla skjutsstationen. Nuvarande 
fastighetsägaren Lilian Perssons föräldrar var om 
bud för STF. Från deras tid är en gästbok från 
1921 bevarad. Be a tt få titta  i den och en bit av 
den svenska fjällturismens historia rullas upp.

Från Strimasund går det a tt ta  sig över den här 
åtsnörda överum an via en hängbro för e tt par kilo
meters vandring fram till Gausjosjöns och Sotbäc
kens samevisten. Gausjosjön, som är det nordligare 
av de två vistena, är märkligt inte minst beroende 
på a tt det är det enda nordsamiska i länet. Bakgrun
den är en gränskonvention mellan Sverige och Norge 
som berövade en stor grupp karesuandosamer deras 
traditionella renbeten på andra sidan gränsen, de 
blev mer eller mindre tvångsförflyttade söderut.

Vistet vid Gausjosjö har förklarats vara av riks
intresse, man kan bl.a. lägga märke till a tt gamme- 
kåtorna är av helt annan karaktär än de längre sö
derut vid Sotbäcken.

En färgstark u tfly ttad  same från Karesuando var 
Per Markus Bals, som 1931 slog sig ner i Vilasund. 
Under hela sin levnad samlade han samiska vardags- 
föremål. För a tt hysa sina samlingar köpte han ett 
timmerhus som han transporterade till sin gård, 
och i de tta  hus skapade han e tt egensinnigt samiskt 
museum.

Inte långt från Sotbäcken låg en gång Vila kapell, 
nu överdämt. E tt ny tt kapell invigdes 1983 på and
ra sidan sjön vid Blå vägen.

Sotbäcken har ytterligare en attrak tion  i grann
skapet, en speleologisk sådan. E tt kort stycke upp 
m ot Artfjället finns Sotbäcksgrottan, med halvan
nan kilom eter långa gångar.

Umasjö

Här vid Umasjö är vi ovanför barrskogsgränsen. I 
gamla tider medförde detta  besvärligheter för dem 
som skulle bygga hus. Två originella lösningar på 
problem et finns nära Blå vägen. I bägge fallen gäller 
det a tt leta sig fram till Fjällkiosken, bäst a tt fråga

Stenladugård och lador i Umasjö.

där. I ena fallet rör det sig om byggnadsmaterial i 
form av skiffersten, fraktad på vinterföret från and
ra sidan sjön, till en stor stenladugård. I det andra 
är det e tt hus med väggar av björkvedsklabbar.

Stenladugården, som alltså är ovanlig, är äldst: i 
en takås finns årtalet 1859 inskuret. Byggmästare 
var Lars »Påvel» Pålsson från Umasjö.

Tolv kor och två hästar tillhörde den ordinarie 
djurbesättningen på detta  fjälljordbruk. Men även 
resande, norgefarare m ot Mo i Rana tog in här, i 
vindsutrym m et ovanpå stallet fanns logiavdelning
en.

Stenladugården renoverades 1986 med statliga 
bidrag.

Alldeles i närheten, fast på andra sidan en bäck, 
(man måste således upp till huvudvägen igen för a tt 
h itta  en ny nerfart) ligger vedklabbhuset. Ser u t 
som e tt vanligt ödehus från utsidan, men är desto 
ovanligare. För cirka hundra år sedan fick Fredrik 
Fredriksson Stenmark — känns efternam net igen 
kanske — idén a tt i stället för stockar, plank eller 
tegelstenar, använda vedklabbar lagda på tvären. 
Lera har lagts emellan för a tt fylla igen håligheter- 
na. Mellan varven av klabbar har längsgående ribbor 
satts upp som sammanbindning.

Byggnadstekniken är inte känd från någon annan 
del av Västerbotten, den förekom m er dock spar
samt på andra ställen i Sverige och i Norge och 
Kanada. Troligen har Stenmark få tt uppslaget un 
der någon färd till Mo i Rana.

Huset användes senast när mellanriksvägen bygg
des under 1930-talet som kafé, sedan dess har det 
få tt förfalla, en upprustning har dock inletts.

Solberg

Grävda gropar i marken som använts för a tt fånga 
älg och ren hör till de mera vanliga fornm innena i 
Norrland, mer än 20.000 fångstgropar är kända.
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Särskilt ofta förekom m er de i Jäm tland, där mils
långa fångstgropsystem påträffats. Solberg i väs
terbottniska Tärnafjällen är värd en liten avstickare 
från Blå vägen. Man h ittar platsen i nordostkanten 
av sjön Laisan, som i sin tur finns norr om Tärnaby, 
genom sjön rinner också Ume älv. Kulturminnes- 
skylten finns strax sydost om uppfarten till Sol
bergets fjällgård.

Vad som gör en u tflyk t till fångstgroparna så fin 
är för det första a tt den kilometerlånga stigningen 
är lätt, för det andra a tt man strax kom m er upp på 
en smal ås med m yrar efter kanterna och högre upp 
vidgas utsikten över sjön och fjällen där bakom.

Groparna dyker också upp vid sidan om stigen, 
hela system et sträcker sig 600 m fram m ot Solber
gets östra utlöpare. Groparna är numera ganska 
grunda och igenrasade. Ursprungligen var de täck
ta  — för a tt lura bytesdjuren, vildrenar, i fällan. Me
ningen var a tt renarna skulle störta ner på samma 
sätt som om de hetsats u t på svag is. Ingen chans 
skulle de ha a tt kunna kravla sig upp igen, eftersom 
gropens bo tten  försetts med sparkfålla, en smal, 
rektangulär trälåda som låste djurets ben.

Fångstgropar har förekom m it sedan stenålder, 
och förbjöds i lag först 1864.

Läget för fångstgropsystemet var väl valt. F o rt
farande går e tt gammalt renstråk just här från Norra 
Storfjället och ner m ot Tärnaån. Umbyns sameby 
har använt det som flyttningsled för sina tam renar. 
Renarna har då passerat de gamla groparna — dock 
num era utan  a tt gå ned sig.

Tärna

Tärna eller Tärnaby, båda benämningarna borde gå 
lika bra. Men ursprungligen var det bara Tärna. För 
a tt det nu skulle gå a tt skilja på e tt Tärna i fjällen 
och ett Tärna i Västmanland, beslöt poststyrelsen 
a tt  den västerbottniska skulle förses med ändeisen 
-by.

Numer vet ju  alla a tt i Tärnaby åker många bra 
u tför — Ingemar Stenmark har b o tt vid Slalomvä-

gen. Vid skidbackarnas fo t finns Tärna kyrka, ung, 
om än inte den allra senaste i församlingen, den är 
invigd 1908 och restaurerad 1953. Kyrkan, av trä, 
är också en s.k. »vägkyrka», vilket innebär a tt den 
står öppen för semestrande vägfarare och andra 
med lunchandakter vardagligen efter midsommar 
klockan tolv. I anslutning till kyrkan går det också 
a tt dricka sommarkaffe med våfflor och hem bakat 
i församlingshemmet nästgårds. Till det värdefulla i 
kyrkan hör gamla altartavlan i infattning av tälj sten 
från Laisholm. En ny korvägg domineras av en mål
ning föreställandet det stora gästabudet av konstnä
ren Torsten Nordberg.

Första helgedomen vid själva Göutajaure var 
emellertid e tt enkelt samekapell uppfört 1762 vid 
Gamla kyrknäset e tt par kilom eter i riktning Stor- 
um an och efter passager över Tärnaforsbron (skylt 
finns). Många öden har detta  kapell genomgått, se
naste händelsen var värst: härom året brann det upp, 
förmodligen genom en anlagd brand. Just det gör 
besöket så gripande: bara grunden kvar, sotsvedda 
vitbjörkar och en halvt förkolnad men ännu upp-
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rättstående klockstapel. På skyltar kan man läsa a tt 
hit över fjällen från Gillisnuole kom  prästerna vand
rande för a tt hålla kyrkhelger. Sådana hölls också 
på platsen ända fram till m itten av 1850-talet, då 
en nu riven föregångare till nykyrkan i Tärnaby 
byggdes. Kapellet blev hölada vid prästgården fram 
till dess a tt några i vårt sekel förfasade sig, fraktade 
tillbaka huset till gamla kyrknäset igen och gav ka
pellet en sakral inredning, återinvigningen skedde 
1971. Fram till branden hölls därefter sommarhel
ger de första söndagarna i juli, augusti och septem 
ber.

Sevärdheter av mera profant slag bjuds på i Same- 
gården, e tt bra museum över samisk historia, var
dagsliv och fruktan inför fram tiden. Gården ligger 
en knapp kilom eter närmre Tärnaby från kyrknäset 
räknat, fast upp i backen. Man får där lära sig mera 
om bl.a. Atostugan och kåtaskolan där och se bil
der på Nils Andersson-Skott, Västerbottens främste 
vargdödare. Man kan också bo (med självhushåll) i 
samisk miljö på själva gården, som dessutom har e tt 
kafe.

I backen ovanför samegården ligger en tim m er
stuga med torvtak. Det är gamla lärarbostaden till 
Skytteanska skolan. Skolan grundades 1631 i Lyck
sele för utbildning av samiska barn. 1867 flyttade 
den hit till Tärnafors. 1892 brann skolhuset ned, 
och vad som återstår idag är just lärarbostaden, 
som används bl.a. för tillfälliga utställningar, samt 
e tt  härbre. Lägg märke till vitterkorset ovanför dör
ren på härbret. Det skulle skydda förråden från all
sköns oknytt.

pell (mera om detta  strax) och ansluter till Blå vägen 
igen strax efter dam m bron över ödelagda Ajaure- 
forsen.

Björkvattsdalen m öter med en ålderdomlig be
byggelse fram förallt längs sin nordoststrand, här 
ligger den gamla fjällbyn till synes långt ifrån ut- 
försindustrins hårda kamp om turistprofiten. Leta 
exempelvis rä tt på handelsboden vid Storsandnäset, 
där råder en trettiotalsstäm ning. På Ängesdal och 
Rönnbäck längst söderut i dalen fick svenskar om 
råden avsynade 1824, d.v.s. rä tt a tt bosätta sig och 
bruka mark i samiska om råden som från början in
te  var avsedda för jordbrukare. Det var de första 
nybyggena i tärnaom rådet.

I dalen bodde också en märklig same, Kristoffer 
Sjulsson. Han levde 1828—1908 och var ursprung
ligen renägare, därefter kateket (kringvandrande lä
rare) bland samerna. Han slog sig ner som nybyg
gare i Ängesdal, fick som sådan flera kommunala 
uppdrag, anlitades bl.a. som klockare. Fram förallt 
var han dock en stor muntlig berättare, hade i sitt 
huvud samlat m ycket om sitt folks traditioner och 
föreställningar, visste vad nåjderna sagt. Allt detta  
förtalte han folklivsforskaren O.P. Pettersson, lära
re på Skytteanska skolan. Resultatet av nedteck-

K risto ffer Sjulssons stuga.

Ängesdal

Ängesdal är e tt ortnam n som man förgäves letar ef
ter i bilatlasen. Men på en vägskylt vid Blå vägen 
strax söder om Västansjö står det a tt det är tolv ki
lom eter dit, pilen pekar i riktning Stor-Björkvatt- 
net. Man kan här ta  en omväg på sin fram fart vida
re m ot kusten i stället för a tt blåsa på längs en s.k. 
europaväg. Krokvägarna går då m ot Vojtjajaure ka
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ningarna gavs sedermera u t av Nordiska museet: 
Kristoffer Sjulssons minnen.

Huset som Kristoffer Sjulsson lät bygga m ot slu
te t av sitt liv var en s.k. undantagsstuga (numera 
kallas det pensionärsbostad) på en fäbodvall. För 
a tt kom m a dit letar man sig ner från norra sjöänden 
vid Tärnamo i riktning m ot Södra Sandnäset på 
sjöns väststrand. Från vägskälet i Tärnamo är det 
exakt 2,2 km, då står stugan till höger uppe i liden. 
En ättling till gamle Sjulsson bor i huset närmast 
vägen, ännu högre upp i backen skymtar en rest av 
fäboden.

Den samiske berättarens stuga ser högtidligt ål
derdomlig u t på avstånd, grått tim m er och torvtak. 
Som så många andra ödegårdar har den få tt förfal
la, men den är tills vidare räddad genom en utvän- 
dig upprustning som påböljades 1986.

Centralt mellan Stor-Björkvattnet och Lill-Björk- 
vattnet ligger Vojtjajaure kapell på en udde m ot 
sjön, där passar det också med en paus på vägen ner 
m ot de stora trafiklederna. Kapellet byggdes 1932— 
1933 för befolkningen i dalen av byggmästare 
Albert Julius Björk med hjälp av ortsbor. Virket 
togs från kyrkans närbelägna skogsskifte och såga
des på platsen. Lokaliseringen av kapellplatsen gjor
des vid avvittringen (jordfördelningsförrättningen) 
1924. Då bestämdes a tt här skulle ligga kyrka, kyrk
stad, begravningsplats och skola. I samband med 
kyrkbygget flyttades flera kyrkstugor hit för a tt ge 
de mera långväga kyrkobesökarna möjlighet till 
övernattning, sommartid kom  man ofta roendes 
långväga ifrån. E tt par av dessa stugor står fo rtfa
rande kvar. Varje sommar hålls kyrkhelg under en 
söndag i juli, då hundratals »hemvändare» kom m er 
på besök.

Storuman

När Inlandsbanans resenärer kliver av vid Stor
uman kan de på den bruna stationsbyggnadens vägg 
läsa a tt de nu befinner sig 898 km från Stockholm 
och 356 m.ö.h. Storum an är numera huvudort i en 
kom m un som är stor som halva Belgien om man 
vill ta  till utländska eller Bohuslän och Blekinge 
sammanslagna om man hellre föredrar inländska

Vojtjajaure kapell.
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jämförelser. Det var också järnvägen som på 1920- 
talet manövrerade u t kyrkbyn Stensele på andra si
dan Stenseleberget som viktigaste plats i trakten: i 
Storum an skulle skapas någonting så viktigt som en 
trafikknutpunkt. Här skulle inlandsbanan träffa en 
järnvägstvärlinje från Hällnäs norr om Vännäs och 
Vindeln, från Storum an skulle en båtlinje föra vida
re m ot fjällen över sjön Storum an. Klart a tt  bygg
naderna i anslutning till järvägen skulle få en lokal 
anpassning. De ritades av SJ:s egen arkitekt Folke 
Zettervall.

Alla hans hus byggdes nu inte av tim m er och tjä
rades, som man kanske kan tro när man kom m er u t 
på planen fram för stationen. Fram för stationen, 
där systembolaget nu ligger, låg föru t en elegant gul 
villa, stationsinspektörens bostad. Järnvägshotellet 
strax intill blev själva skapelsens krona, d it skulle 
alla av nödvändighet styra stegen. Matsalar för förs
ta, andra och tredje sortens folk fanns där, jäm te 
klubbrum  för kortspel och groggförtäring, lokaler 
som kom till flitig användning inte minst under u t
byggnaden av både järnbanorna och vattenkraften. 
Allt det där är nu en saga b lo tt, hotellet finns ej 
mer, har blivit lagskyddat byggnadsminne och bib
liotek i stället.

Och det är ju  det fina med det nya användnings
sättet — vem som helst kan gå in och låna och läsa 
böcker och samtidigt uppleva hur det var för tid i
gare generationer i vårt sekel a tt vara u te på resor.

Man ler kanske en smula när man hör a tt inne i 
tredje klass matsal fick krögaren under 1950-talet 
låta två besökande danska konstnärer måla om 
samtliga väggar, dessförinnan var de bruna. Orsa
ken: gavs de inte ljusare toner skulle heller inte 
etablissemanget beviljas fullständiga rättigheter!

Länets pampigaste träkyrka finns i Stensele, egen 
församling som från början tillhörde Lycksele lapp
mark och församling. Första kyrkan från 1824 som 
stod på den nuvarandes plats började bli »synnerli-

F.d. järnvägshotellet, Storuman.

gen arm och ödslig» och dessutom alldeles för trång, 
varför sockenmännen beslutade om a tt bygga en 
större. 1865 kunde kyrkorådet granska ritningar av 
F.R. Ekberg, arkitekt vid överintendentsäm betet.

Från beslut till verklighet blev dock steget långt, 
i år räknat. Missväxter slog till, kornet frös, po tati
sen likaså, den ena miserabla sommaren följde på 
den andra — känns måhända situationen igen?

Först 1884 hade läget så förändrats a tt man kun
de ta  upp de gamla planerna igen. Stenseleherden 
Gust. — så förkortar han själv sitt namn — Park 
skriver i sin historieskrift (finns i kyrkan) a tt byg
get blev »ett av de märkligaste i sitt slag», då så gott 
som alla arbetsdugliga i denna 44 kvadratmil stora 
socken, som vid den tiden saknade landsvägar, var 
med i detta  företag. Byggmästare var Joh. Nordell 
från Stockholm, en gudfruktig man som vaije m or
gon och kväll höll andakt med sitt byggnadsfolk. I 
augusti månad var kyrkan »till stor del icke blott 
uppförd utan även målad». I augusti 1885 invigdes 
den.

Restaurerad har den därefter blivit flera gånger, 
senast 1977. Den mest om fattande restaureringen 
genomfördes emellertid 1934 efter ritningar från
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Interiör från S tensele kyrka.

arkitekt Edw. Ström quist i Lycksele. Vid det till
fället försågs altaret med en tavla målad av fröken 
Gerda Höglund från Stockholm. Tavlan föreställer 
Jesus m itt bland undrande lärjungar. Bland lärjung
arna står en, vars drag påminner om ärkebiskopen 
Nathan Söderblom, en annan liknar »den bekante 
prästen d :r Monod» (sannolikt Wilfred Monod,

fransk teolog från Paris; arbetade i likhet med Sö
derblom  för den ekumeniska rörelsen). Invändigt 
målades hela kyrkan om, jäm te bänkar, orgelhus, 
predikstol och altaruppsats av den danske konstnä
ren Steen Flemming från Långsjöby.

Bland klenoderna i kyrkan märks Kristinabibeln 
från 1646, som förvaras i en glasmonter tillsam-
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mans med »Världens m insta Bibel», satt och tryckt 
under lupp och med pincett för Gutenbergmuseet i 
Mainz. E tt knappt kubikcentim eter stort föremål i 
en kyrka som rym m er 1.800 sittande och 200 stå
ende personer. Stensele församling hade 1956 
7.830 invånare — idag bor där endast 6.300 perso
ner.

När i fram tiden får hela befolkningen plats i de t
ta  trätem pel?

Tjikkiträsk ©
Tjikkiträsk finner ni inte på bilkartan. Sjön ligger 
strax öster om Gunnarn och utgör en utbuktning 
av Juktån. Vackert belägna vid en vik och på en ud
de ligger några stenåldersboplatser, s.k. skärvstens- 
vallar.

Vi ska återkom m a till dessa, men först bara pre
cisera hur man kom m er fram. Alltså Blå vägen från 
Stensele och förbi Gunnarn. Strax efter u tfarten 
från detta  kallhål (känt från SMHI:s rapporter) dy
ker en vägskylt upp som pekar åt höger, åt G rund
fors till. Den ska ni inte slå in på, utan på avtaget 
m itt emot och åt vänster i stället. Bara efter tjugo 
m eter från Blå vägen dyker en dold blåmålad skylt 
upp med tex ten  »Kulturminne». Den följs strax av 
en till, och så är ni framme vid paviljongen till en 
skjutbana. Därifrån följer orange-markerad stig.

Skärvstensvallar, det är en specifikt norrländsk 
företeelse. Vallen är den synliga lämningen efter en 
stenålderskultur. Under tvåtusen år, från 4 000 till 
2 000 f.Kr., verkade »skärvstensfolket» här. Huvud
näringen var naturligtvis jak t och fiske.

Skärvstensvallarna är stora, ovala form ationer 
uppbyggda av — som nam net antyder — skärvsten. 
Skärvsten får man om man upprepade gånger upp
hettar och avkyler kullerstenar. Vallarna bildades 
av a tt man slängt u t skärvsten, jord och annat i en 
ring runt hyddan. Därför h ittar man både skärvsten, 
kol, bortkastade hudskrapor, pilspetsar och rester 
av redskapstillverkningen — stenflisor och skiffer
bitar. I de gamla hyddbottnarna kan man hitta  eld
platser.

Nu är det kanske inte så lä tt för lekm annen a tt 
se det hela, kanske tycker man a tt det mest av allt 
liknar en infallen fångstgrop, som dem man tidigare 
upplevt uppe i Solberg.

Skärvstensvallar, liksom andra förhistoriska bo
platser, hittar man ofta på samma platser som vi 
själva med förkärlek väljer för våra sommarstugor.

»Skärvstensfolkets» kokteknik har få tt en sentida 
användning: på de alltmer populära överlevnadskur- 
serna får deltagarna lära sig hur man kokar m at — i 
en platspåse fylld med vatten och fisk eller kö tt. I 
med en glödgad sten bara, så är middagen strax klar!

Pauliden

Grävda diken i naturen — ska det vara något a tt se? 
Jo, faktiskt. Här i Pauliden baxnar man vid tanken 
på den oerhörda odlarm öda som ligger förborgad i 
marken. Här kan man vandra utm ed vattenlednings- 
diken, för hand grävda kanaler, kilometerlånga och 
flera m eter djupa. En av kanalerna skär på e tt ställe 
genom en fem m eter hög åsrygg!

Kanalerna i Pauliden härstamm ar från 1800-talets 
m itt, men användes långt in i vårt sekel. Tanken var 
a tt man skulle leda vatten från näringsrika bäckar

‘ SKU; •
©  . 390 .;{/

......
ö*Wff««ter

. u m s o i

n a r n
Qnnfimn

f t y a p l * l 6.

VT /trosterT
. /B k o K i id f e n l  S S ®

231



G am m platsen i L ycksele  m ed M argaretakyrkan.

och sjöar u t över stora arealer slåttermark, som om 
vårarna översilades för a tt öka avkastningen av vin
terfoder.

Anläggningen ligger precis i skarven mellan tre 
kartblad och är därför svårredovisad på det sättet, 
men kör från Gunnarn, förbi Åskilje och Pausele. 
Efter sex kilom eter, tag till höger, över järnvägen, 
fortsätt ytterligare sex kilom eter. På vänster sida 
om vägen alldeles före Paubäcken h ittar ni kanalen.

Lycksele  är för många besökare bara den stora djur
parken med utm ärkt exponering av nordisk fauna, 
åtföljd av lunchintag i en gigantisk »lappkåta», värl
dens största skryts det; inte för inte kallas samernas 
gamla samlingsplats för Lapp-Stockholm; här är 
trafiken intensiv, fullt med rödljus, detta  m öter 
som en chock efter långa bilmil genom skogar och 
åter skogar.

Alltså på sin plats a tt skaffa sig en smula skoglig 
kunskap — vi går till Skogsmuseet vid Gammplat-
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Skogsm useet, in teriör från arbetarkök.

sen, friluftsmuseum och tillika platsen för det allra 
äldsta Lycksele — vackert beläget på en udde i Ume- 
älven vid norra u tfarten.

Skogsmuseet är dock en ny skapelse, som 1987 
rönt särskild uppm ärksam het genom e tt hedersom 
nämnande i Europarådets tävling om bästa museum 
i vår världsdel.

Närhistoria är det som salarna presenterar, nära i 
tiden men ändå så avlägsen. Slitet, den hårda ex
ploateringen av människan, jägmästaren i uniform, 
som en officer övervakande a tt ödemarksborna ar
betar. Djuppulsning på skidor bort från hemm et till 
avlägsna arbetsplatser, mörka, trånga, osunda skogs
kojor, män och hästar som sliter i kölden. V inter
bortavaron kunde räcka i månader. Hemma på går
darna var kvinnorna ensamma med barnen och allt 
arbete med kreatur och jordbruk.

På Skogsmuseet får vi också se hur villkoren så 
småningom förbättrades genom högre löner, för
bättrad säkerhet och utvecklad teknik. Det har bli
vit allt intressantare a tt gå på museum. De åskådlig
gör, lär u t numera. Mästerlig är här i Lycksele vit- 
rinserien hur en liten gubbe, en och en halv tvär
hand hög, fäller e tt träd före motorsågens tid. Med

Gam m platsen, Ruselegården.

ljudillustrationer i form  av yxhugg, såggnissel, kort 
tystnad och så e tt tungt, snödämpat brak.

Väl utkom m en på Gammplatsen igen — där för 
övrigt turistinform ationen befinner sig — kan man 
passa på a tt vandra runt på friluftsm useets område. 
Här finns en kolmila a tt beskåda, liksom en tjärdal, 
men också h itflyttade byggnader karakteristiska 
för bygden. I den präktiga, tim rade manbyggnaden 
från Rusele serveras kaffe. En byskola hör till se
värdheterna, liksom M argaretakyrkan, en kopia av 
Lycksele andra kyrka från 1737. Endast låset i por
ten  finns kvar från denna. M argaretakyrkan har fått 
sitt namn efter samekvinnan Margareta, som verka
de för kristendom ens utbredande i lappmarkerna. 
Hon vandrade ända till Lund för a tt få bistånd för 
detta  hos svensk-dansk-norska unionsdrottningen.

Längre norrut på udden kan man ännu i marken 
se grunderna efter bebyggelsen kring den första kyr
kan i södra Lappland, den som stod klar år 1607. 
På denna kyrk- och m arknadsplats fanns en mängd 
stugor och kåtor för övernattning, men också salu
bodar som ägdes av handelsmännen. Liksom andra 
kyrkstäder i övre Norrland fungerade denna bara 
för kyrkbesök, m arknader, ting och skatteuppbörd.
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Gamla folkskolan  i Lycksele.

Omkring år 1800 flyttades kyrkstaden upp till 
det nuvarande centrum om rådet och en ny kyrka 
byggdes. Det är den som idag är församlingskyrka
— den ligger vid Storgatan och är väl värd e tt besök. 
Unga guider visar kyrkan under högsommartid. 
Den fungerar som vägkyrka, står öppen varje dag 
för semestrare kl 10—20; andakt kl 12.

Den är av trä, men imponerar genom sin storlek
— den byggdes för 1 400 personer — och sin resning. 
Västtorn och klassiska form er var karakteristiskt 
för många kyrkobyggen i Norrland kring sekelskif
te t 1800. Altartavlan föreställande Kristi uppstån

delse är signerad av konstnären C G Sjöstrand 1842. 
Men även m odernare kyrkokonst finns a tt titta  på, 
såsom Den barmhärtige samariten av lyckselekonst- 
nären Olle Blomberg och de uttrycksfulla takm ål
ningarna av Gunnar Torhamn.

En stolthet för kyrkan är 1978 års kyrkorgel, 
byggd av Magnussons orgelbyggeri i Göteborg. Den 
har 3 000 pipor, varenda en handgjord och intone- 
rad för a tt ge bästa klang.

Lycksele kyrk- och m arknadsplats utvecklades 
under 1800-talets senare del till en perm anent ort 
— e tt lappmarkens centrum  för handel och skogs
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bruk med allt fler samhällsfunktioner. Bebyggelsen 
vid torget och Storgatan hade vid sekelskiftet något 
storvulet över sig. Här låg stora tim m erhus försedda 
med to rn  och prydnad sgavlar med tidens alla m ode
stilar översatta i träpanelernas snickerier, med sam
ma dekorationer som storstädernas putsade hus. 
Det var vid denna tid  som Lycksele böljade kallas 
Lapp-Stockholm. E tt flertal förödande bränder i 
centrum  och för övrigt också »stadsförnyelsen» un
der senare decennier har nästan to ta lt utplånat den
na särpräglade bebyggelse.

Uppe på Finnbacken (f.d. kyrkstadsom rådet på 
östra åsen) ligger ändå en byggnad kvar som är sam
ma andas barn. Det är det gamla folkskolehuset 
från 1893, uppfört i »grekisk» stil med en fantastisk 
tempelgavel på höga doriska pelare. Allt är i trä  — 
stommen av liggande tim m erstockar som leverera
des av lyckseleborna själva, panelen av bräder med 
listverk och annan utsmyckning efter antika före
bilder. A rkitekt var Carl Fredrik Sandgren, honom  
kom m er vi a tt råka på igen, nere i Umeå. Det här är 
e tt Grekland m itt i snöns rike. Prosten Frykholm 
fick sitt lärdom stempel i lappmarken just som han 
ville. Är inte de tta  e tt m onum ent över 1890-talets 
hopp och fram tidstro här i Lycksele.

Och visst kan man säga a tt förhoppningarna in
friats! Lycksele blev t.o.m . stad 1946 och är idag 
e tt blom strande kom m uncentrum  i en kom m un 
med 130 000 invånare.

Mer a tt se? Ja, vandra gärna run t i stadsdelen 
Hamnen, som las u t för arbetare och hantverkare 
på 1870-talet. Vid smala gator ligger fortfarande 
många av de små trähusen från 1800-talet kvar, 
men moderniserade och ibland lite väl kraftigt om 
byggda.

Ungefär halvvägs mellan Lycksele och Umeå ligger 
Granö. Här var fram till 1606 platsen för vinter
m arknaden där kungens fogdar bar upp skatt från 
samerna. Marknadsplatsen flyttades därefter till

Lycksele. Intill Granö ligger Tegsnäset med en ben
sinmack, e tt matställe för långtradarförare, bakom 
tallarna skymtar en fabrik. Där tillverkas sedan bör
jan av seklet breda träskidor, som är e tt slags »skogs- 
kryssare» med vidunderlig förmåga a tt flyta fram i 
djup lössnö, jägare och fångstmän har ännu använd
ning för sådana redskap. Tegsnäset är den enda fa
briken i Sverige som fortfarande tillverkar träskidor.

Fångsten var förr, genom årtusenden, den dom i
nerande näringen i Västerbotten. Ofta skedde fångs
ten  av större djur — älg och ren — i fångstgropar.

Några kilom eter bara från Tegsnäset, åt Vännäs
hållet till, står en kulturm innesskylt vid Hednäs; 
det är f.ö. strax före vägavtaget nr 355 m ot Vin- 
deln.

Trehundra m eter från Blå vägen — man kan köra 
bil ända fram — finns nu några av länets mest kän
da och intressanta fångstgropar.

Här har man försökt rekonstruera hur fångstgro
par kan ha sett u t när de användes.

En av groparna här har daterats, på radioaktiv 
väg, med C 14-metoden, till cirka 2 000 f.Kr.

Många fångstgropar har daterats i V ästerbotten. 
Dateringarna visar a tt man använt fångstgropar un
der nästan sjutusen år, från 5 300 f.Kr. och fram 
till medeltiden.

Många fångstgropar har med seklernas lopp rasat 
igen, men här i Hednäset har man grävt u t några 
och sedan rekonstruerat dem efter kända förebil
der, med sparkfållor i bo ttnen  och lock med hål i 
som täcktes över med löv och sly. Stängsel mellan 
groparna tvingade djuren m ot dessa.

Man står där vid stängslen, de nutida och restau
rerade och genom vilka djuren obevekligt skulle 
drivas m ot undergången; på informationsskylten 
kan man läsa a tt sådana här fångstgropar förbjöds i 
lag först 1864 — då var traktens älgstammar så gott 
som utrotade.

Plötsligt brakar det till i annars stilla kvällsstun
den här i Hednäs. Det smäller från en jaktskytteba- 
na i närheten, låter nog farligare än vad det i själva 
verket är — för människor. Det tyder snarare på a tt 
älgen kom m it tillbaka igen, jägarna måste träna, till 
hösten stundar jak t, återigen.
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E 4--södra

Umeå

H örnefors

Nordm aling

Vi närmar oss sevärdheterna utm ed E 4 :an söderifrån. Sträckan som vi nu ska föl
ja  är inte så lång, bara sju mil. Men för a tt det inte ska bli alltför lättvindigt har vi 
lagt in några avstickare efter Lögdeälven och öreälven.

Våra kulturm innen har inte fördelen av a tt alltid ligga utm ed E 4: ans nyaste 
sträckning — vi får därför i stället färdas lite u tefter den gamla kustlandsvägen.

Längre fram återkom m er vi till E 4:an, men innan dess blir det en tu r till sjöss.

I föregående kapitel har vi följt Blå vägen längs 
Umeälven från Tärnafjällen till Hednäs i Vindelns 
kom mun. Vägen uppslukas givetvis inte vid det se
nare ställets fångstgropar, u tan  fortsätter via Vän
näs för a tt vid Holmsunds färjeläge ha sitt sista 
svenska landfäste före överskeppningen till Finland. 
Den som redan nu vill läsa in vad det finns för se
värdheter på denna återstod av Blå vägen, rekom 
menderas a tt vad beträffar Vännäs kom m un slå 
upp avsnittet om Sju älvar, och vad gäller Umeås 
omgivningar se efter i det speciella kapitlet som be
rör residenskommunen.

Här ska vi nu i stället söka oss fram längst E 4 :an, 
spikrakt tränger vi in över länsgränsen söderifrån. 
Betydligt krokigare var kustlandsvägen som gick 
förbi Olofsfors u tanför Nordmaling.

1762 anlades här e tt järnbruk av John Jennings. 
Han var en av den tidens största industrimän, men 
själv satte han förmodligen aldrig sin fo t i Olofsfors.
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Herrgården i O lofsfors.

Men här i nejderna fanns ju  inte järnm alm, hur 
skulle de tta  gå ihop? Nej, men här i Norrland växte 
skog i massor, allt vad som behövdes för a tt göra 
träkol, en vara som i sin tu r var nödvändig för a tt 
framställa järn. Vad järnm almen beträffar så bröts 
den på Utö i Stockholms skärgård eller i norra 
Uppland, den kunde fraktas norrut, m ot skogen.

Efter en trevande start började en masugn byg
gas 1765, och året därpå togs den i bruk — produk
tionen var m ycket blygsam. Samma år avled Jen
nings och efter e tt antal turer inköptes bruket av 
Johan Christoffer Pauli, en rik köpm an som till
hörde den så kallade skeppsbroadeln. Pauli och 
hans handgångne Smaraeus ägnade sig system atiskt 
åt a tt köpa hammarprivilegier på annat håll och 
fly tta  dessa till Olofsfors. Denne Pauli var ingen 
lätt man a tt tas med; han låg ständigt i fejd med si
na inspektörer, som byttes ganska ofta, med bön
der och torpare som inte levererade kol i den tak t 
han önskade, med anställda på bruket och även 
med andra bruksägare. Han beskrivs av samtida

A rbetarbostäder vid bruksgatan i O lofsfors.

som »ytterst självrådig, småaktig och nidsk». 1820 
drog sig Pauli tillbaka och överlät driften till sina 
barn.

Vad en besökare i Olofsfors kan få uppleva är en 
känsla av kontinuitet. För ännu lever det gamla 
bruket. Inga malmpråmar släpas visserligen längre 
uppför ån, inga masugnsarbetare sover längre i lab- 
bi (rum med träbritsar där skiftesgångarna fick vila 
u t), inte heller smids några hästskor eller getdo
ningar till timmerslädar. Men det bor folk i de röda 
arbetarlängorna, i brukshandeln säljs mjölk och 
prickig korv, disponenten (fast han kallas väl direk
tö r numera) residerar i vita herrgårdsvillan. V ikti
gast av allt: i gamla bruksladugården, murad av 
skimrande slaggsten, gör dagens Olofsfors AB trak 
torband till skogsmaskiner och slitstål till vägmaski- 
ner. M aterialet är specialhärdat stål från SSAB i 
Luleå. I m anufaktursm edjan har vidare keramiker 
sina verkstäder.

Men det mesta av den nuvarande bebyggelsen 
härstamm ar från 1880- och 1890-talen. Bara e tt
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1700-talets västerbottniska bruk
Under 1600- och 1700-talen upplevde svensk 
järnhantering en enorm expansion. Allt järn 
som kunde produceras gick åt, antingen i upp
byggnaden av stormaktssverige eller på export. 
Bergs- och järnhanteringen var i huvudsak 
koncentrerad till Bergslagen. Produktionen 
byggde på två faktorer, högkvalitativ malm 
och träkol för de olika processerna. Vid m it
ten av 1700-talet började träkol bli en brist
vara. Hela Bergslagen var i stort sett e tt kal
hygge. D etta tvingade fram en utlokalisering 
av bruken, eftersom det var omöjligt a tt trans
portera träkol längre sträckor. Träkol upptar 
cirka sju gånger så stor volym som malmen, 
därför var det mer ekonom iskt a tt fly tta  mal
men. Utlokaliseringen skedde fram för allt till 
Värmland och Norrland.

För Västerbottens del är det fram förallt två 
personer som är ansvariga för den begynnande 
industrin: John Jennings och Robert Finlay. 
Dessa två var sin tids Wallenbergare, de inne
hade det största handelshuset i Sverige, båda 
var från irländska släkter, riksdagsmän, tillhör
de kretsarna kring kungen, adlade, och Jen
nings så småningom titulerad hovmarskalk. 
Bland de bruk och gruvor som de ägde eller 
var delägare i fanns Gimo, Forsmark, Danne- 
mora gruva, Herrängs och Utö gruvor. Firman 
Jennings & Finlay ägde bestånd fram till 1762, 
då de skildes i bästa samförstånd. För Väster
bottens del innebar det a tt Robertsfors över
togs av Finlay, medan Jennings tog Olofsfors.

fåtal hus, t.ex. herrgårdsflyglarna, är från 1790- 
talet.

Allt eftersom de gamla lokalerna övergavs, har 
de få tt förfalla. För många av byggnaderna var det 
nära a tt förfallet fått ta  överhanden när Nils Erik 
Eriksson, som är uppväxt på bruket, bestämde sig 
för a tt något måste göras för a tt rädda Olofsfors.

För de tta  ändamål bildades en stiftelse och med bi
drag från industrin, Nordmalings kom m un och 
fram för allt AMS har det lyckats a tt rädda bruket.

Här kan man nu uppleva en tvåhundraårig kon
tinuitet, se hammarsmedjan med sina maskiner 
från 1840-talet, och kanske även se järn smidas på 
den gamla stångjärnshammaren, driven av de reno
verade vattenhjulen, eller gå och inta förfriskningar 
på Café Anno 1762, där man även kan boka guid- 
ningar.

I en av de gamla smedjorna huserar numera 
konstnärer och konsthantverkare, med keramik, 
måleri och möbelrenovering.

Tjuvantes grotta

Ungefär så långt bort som slamret från Olofsfors 
stånghammare kan ha dånat — vid ostlig vind å t
minstone — reser sig Storrisberget, u ti klippan finns 
flera håligheter. En av dessa kallas Tjuvantes grotta, 
e tt naturreservat.

Det här är en grotta i e tt spricksystem som upp
stå tt vid tektoniska rörelser i omgivningen vid en 
tidpunkt då havet ännu stod högt över berget. Re
sultatet har bl.a. blivit en grotta av tre ttio  meters 
längd, en bredd av tre och en halv m eter och en 
takhöjd på tre meter. Vem som helst som inte är 
alltför drabbad av mörker- och instängdhetsrädsla 
kan ta  sig in och ner här, trätrappor finns, men fick
lampa anbefalls. Fuktigt och läskigt är det i vart 
fall därinne i bergadjupet, något som dock inte bru
kar skrämma bort en sann speleolog (grottforska- 
re). Men utanför grottan är utsikten m ot kusten 
och havet i stället vänlig och storslagen.

Kring grottan har spunnits sägner — jäm för med 
dem som finns kring Skulegrottan längre söderöver 
på E 4: an; rövare höll till däruppe, gick ner i passet 
och slog ner på vägfarande; ingen vet om detta  är 
sant.

Storrisberget har sin Tjuvante. Om han också ha
de grottan till boning, som det påstås, är väl långt 
ifrån sannolikt — vem som helst skulle ha blivit to 
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Författaren utanför ingången till T juvantes grotta . H yngelsböle bro.

kig på a tt få efterhängset takdropp i huvudet. Men 
Tjuvante kan m ycket väl ha gömt sig undan någon 
annanstans på Storrisberget, det här är villsam ter
räng. Möjligen skulle han ha blivit upptäckt av någ
ra ryttlande och skriande fjällvråkar, sådana slog 
åtm instone larm när vi var u te och klev.

Tjuvante var dock en verklig person, hette  Anders 
Andersson, född 1823 i Storfall, rymde 1845 un 
der en fångskjuts — inbrott i trak ten  av Olofsfors 
sattes i samband med rymlingen. Efter en tid togs 
han till fånga, rym de på ny tt under förflyttning, 
straffades — med kyrkoplikt! Ingenting är därefter 
känt om mannens vidare öden.

Hur kom m er man då till grottan som fått den 
stackars brottslingens namn? T itta på kartan efter 
Storrisberget, 131 m.ö.h., ungefär 4 km väster om 
Olofsfors. Man kom m er dit genom a tt följa vägen 
m ot Norrfors vid Lögdeälven. En biåskylt pekar 
m ot reservatet. Från en parkeringsplats i skogen är 
det 700 m till grottan, markerad stig.

Man vet a tt statsgeolog Henrik M unthe besökte 
grottan 1922, han beskrev den. Därefter tappade 
man bort var den låg. G rottan upptäcktes på n y tt 
1966 av grottforskaren Rabbe Sjöberg från Umeå.

Vill ni se en vacker träbro? Visserligen inte äldre än 
från 1943, men en sådan är redan historia, m oder
na broar görs i stål och betong.

Om svaret är ja, far då till Hyngelsböle bro u t
efter Lögdeälven och inte alls långt från Tjuvantes 
tillhåll, fin rastplats finns också intill ena brofästet, 
upphuggen gratisved väntar på a tt bli uppeldad. El
den kan vara bra a tt tillgå om man just råkat välta 
med sin kanadensare i den här starkt strömmande 
älven — här är nämligen också en fin kanotled, 
lämplig startplats för färd m ot havet är för övrigt 
bron uppström s vid Klöse.
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Fiska går också för sig i denna kulturhistoriska 
miljö; lax, öring, harr. Vid bron låg också en gång 
e tt sågverk under Olof sfors bruk, vattendrivet, bara 
grunderna återstår.

Själva bron, som håller för personbilar, är en så 
kallad träfackverkskonstruktion, sådana har funnits 
på många håll i landet långt in i vårt århundrade. 
Nuvarande bron vid Hyngelsböle ersatte en tidigare 
bro av samma typ  och på samma läge.

Ta vägen från Lögdeå på södra sidan om älven, 
efter cirka tio kilom eter dyker älven upp och man 
ser bron.

På tal om broar, så är det ändå så a tt det kan löna 
sig a tt blicka förbi Lögdeälven. Grannen Öreälven 
har de mäktigaste broarna i hela länet, orsaken är 
djupt nerskuren flodfåra och milslånga stränder av 
nipkaraktär. Mot Tallberg i inlandet och fortfaran
de i den ångermanländska delen av länet Västerbot
ten får man då bege sig. Fyra kilom eter från Ny
åkers järnvägsstation tar sig Norra stambanan över

floden. Högt, svindlande högt, 41 m eter över låg
vattenståndet och med en enda djärv valvbåge med 
en spännvidd på 90,7 m eter i armerad betong. På 
sin tid  världens största bro av stenmaterial för nor- 
malspårig järnväg. Tiden var första världskrigets, 
och Sune Jonsson har skildrat bygget i de öde 
skogsmarkerna och livet i nu försvunna baracker 
och m arketenterier i sin dokum entära rom an Bro
byggarna.

Det finns en annan bro strax intill, e tt hundratal 
m eter uppström s, ännu äldre, den var klar 1891, 
faktist två meter högre än »världskrigsbron», dock 
är denna äldre uppdelad på fyra spann, en s.k. fisk- 
buksbro. Här gick tågen m ot Vännäs och Boden än
da fram till 1919, det var för den ökande trafikens 
skull och för de allt tyngre tågsätten som det blev 
nödvändigt a tt bygga en ny bro. På denna rullar tå 
gen fortfarande, mullrande. Den äldre bron har bli
vit landsvägsbro. På den kan man även gå u t till 
fots, ställa sig där vid räcket. Vissa får då svindel, 
andra råkar i stum beundran när de samtidigt får 
järnvägsbron i blickfånget.

Brobygge hör sannerligen till de sköna konsterna.
Fin rastplats finns anlagd högt uppe på östra 

stranden mellan de båda broarna.

Broarna vid Tallberg.
Hummelholm (^19

Lämpligt nu a tt återvända m ot kusten, och varför 
inte följa öreälvens lopp med dess vackra landskap. 
Här m öter vi branta nipor och frodiga strandängar, 
men också tallhedar och byar med ofta ålderdomlig 
bebyggelse i det öppna odlingslandskapet. Bara nå
gon mil från Tallberg dyker H um m elholm  upp på 
nordoststranden av den här utvidgade dalgången, 
älven har saktat farten och flyter förbi näs och om 
sluter lövträdsfyllda holmar. Vid älvstranden ne
danför byn har avsatts e tt 26,5 hektar stort natu r
reservat (skyltar finns fram till rast- och grillplats) 
för a tt bevara de en gång hävdade lövängarna, som 
givit rikligt med hö och löv till vinterfoder.

Hummelholm är en av Nordmalings allra äldsta 
byar, bebyggelsedokumenterad från 1300-talets
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kunde bäras eller barmarksslädas till gläntorna för 
hässjning. Först efter den torken var det dags a tt 
bärga höet i ängsladorna.

Nedströms Hummelholm väntar andra fina byar 
med genuin 1800-talsbebyggelse — Torrböle, Örs- 
bäck, Brattfors. Stanna gärna upp och gå ned till 
älven då och då, Torrböleforsen är m ycket vacker!

H um m elholm s lövängar.

m itt. Folkmyllrande på 1500-talet, då var klim atet 
milt och kreaturslängderna visar på mängder med 
djur. Hundra år senare var flera hemman öde. Or
sak : dryga skatter och arbetsföra drängar utskrivna 
i storhetsvansinniga Sveriges många krig i främ m an
de land.

Situationen kan påminna om den vi har idag, 
även om skälen till brustna takåsar och tom m a 
fönster är annorlunda; jobben finns söderut eller i 
Umeå.

Strandängarna, årligen översvämmade och göds
lade av älvens vatten, har brukats under lång tid 
och ända in på 1950-talet. I slutet av juli eller bör
jan av augusti drog slåtterkarlar med liar u t tidigt 
om morgnarna, redan vid fem tiden, när gräset fo rt
farande var daggvått och lättslaget. Efter slåtterkar- 
larna följde räfserskorna som räfsade »dryssjer» 
(bredor) där m arken blev fri och kunde torka ut. 
När m arken torkat, räfsades höet över d it och vän
des samtidigt. På så sätt blev höet halvtorrt och

Nordmaling, Levar

Långväga resenärer ser sällan mer än avtagsskylten 
till Nordmaling, centralort i Nordmalings kom mun. 
Men det är verkligen värt besväret a tt fara gamla 
kustlandsvägen ner till Vallen med kyrka, prästgård 
och träbebyggelse från 1900-talets början.

Nordmalings äldsta byggnad är kyrkan från 1480- 
talet. På m edeltiden låg den på en udde i havet, 
med hamnen i öster. Sen dess har landhöjningen 
gjort sitt. Abraham Hiilphers berättar så sent som 
1758: »För sjöfarande är denne sockenkyrka land
känning, ty  den ligger nära vid hafwet och lyser fle- 
re mil u t i sjön.»

Kyrkan är en enskeppig gråstenskyrka, senare 
vitputsad, och anknyter till sina medeltida systrar i 
kustsocknarna. Vid en brand 1658 förstördes sten
valven. Vid återuppbyggnaden under 1730—1780- 
talen fick den trävalv och en orgelläktare med mål
ningar av den finske konstnären Thomas Kempe. 
Den fina 1700-talsinteriören kom pletteras av Väs
terbottens vackraste klockstapel på kyrkbacken. 
Den byggdes 1767—1768 av den ångermanländske 
byggmästaren Per Zackrisson i Kubbe och har sin 
närmaste motsvarighet i Anundsjö.

Intill kyrkan ligger gamla prästgården från 1749, 
senare om- och tillbyggd. Den är nu hembygdsgård 
med friluftsmuseum — på baksidan bland brännäss
lorna döljer sig en stor fälbåt för vårvinterns säljak- 
ter ute bland isarna. Passa på a tt titta  på den — det 
finns inte många kvar.

Nordm alings kyrka.
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Herrgården vid Håknäsbacken.In teriör från e t t  av rum m en i Nordm alings hem bygdsgård.

Nedanför kyrkan fanns förr en kyrkstad, känd 
sedan 1600-talets böljan. Det var kyrkvallen, som 
förklarar nam net Vallen. Här låg rader av kyrkstu- 
gor och stallar av det slag vi känner från bl.a. Löv
ånger och Skellefteå. I början användes kyrkstugor- 
na bara vid kyrkhelgerna, men från 1700-talet bör
jade hantverkare och andra bo här stadigvarande. 
Vid Vallen hölls även marknader.

Vid slutet av 1800-talet revs större delen av kyrk
staden, för a tt ge plats åt affärs- och bostadshus u t
med snörräta gator — som det anstod en tä to rt, 
nästan en stad. I kvarteren kring Storgatan och 
Kungsvägen finns välbevarad affärshusbebyggelse 
från 1900-talets början. Här står också några kyrk- 
stugor kvar, Vallstugorna.

Följ kustlandsvägen några kilom eter, till Levar, 
en gammal by som nu växt samman med tätorten . 
Här ligger det gamla gästgiveriet, Levar hotell, 
byggt 1727 och gästgiveri från 1860. Här serveras 
riktig husmanskost, främmande för de pommes- 
frites-osande annexen till E 4 :ans bensinmackar.

Gör en avstickare genom Levar by med fina 
1800-talsgårdar kring byvägen/landsvägen m ot 
Järnäs på en åssträckning. ö ste r om bykärnan finns 
byns gamla allmänning med bl.a. båtsm anstorp. 
Den som fortsätter ända till Järnäsklubb, kan från 
klipporna insupa havsluften och titta  på den gamla 
lotsstationen. Här finns också en gästhamn.

Håknäsbacken, Strömsör

öreälven, denna skogsälv som rinner upp i lappm ar
ken mellan Lycksele och Vilhelmina, har vi ju  tid i
gare råkat på vid Tallberg och Hummelholm. Söder 
och nedströms E 4 :an , således nära mynningen, 
finns ytterligare två ställen av kulturhistoriskt in
tresse: Håknäsbacken och Strömsör, det första p la t
sen för en av länets första finbladiga sågar, det and
ra e tt m önsteijordbruk från 1800-talet.

Sågen byggdes vid byn Håknäs år 1760, sågtim- 
ret flottades på älven från trakterna högt ovanför
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A rbetarbostad  vid Håknäsbacken.

Bjurholm. Av sågen finns idag bara grunderna kvar. 
Det sågade virket flottades ytterligare en mil till 
lastageplatsen på Kylörn strax öster om öreälvens 
mynning. Denna nu igenslyade udde var en gång 
platsen för varvsrörelse och utskeppning, inte så få 
skeppslaster med sågade trävaror från Håknäs segla
de härifrån u t med destination Cadiz i Spanien.

Sågen i Håknäs by tte  ägare och byggdes u t flera 
gånger. Sin glansperiod hade den på 1880-talet. 
Den ägdes då av släkten Häggström, som hade sitt 
högkvarter i Dalkarlså. 1889 köptes sågen av Frans 
Kempe för Mo & Domsjö — men det var skogstill
gångarna han ville åt och sågen lades ner när den 
nya ångsågen på Norrbyskär togs i bruk.

Vad finns då kvar av det ursprungliga här? Jo, 
uppe på nipan, Håknäsbacken, ligger en gul herr
gårdsbyggnad, fem faluröda arbetarbostäder, e tt 
skolhus och en bagarstuga från 1800-talet. Häng- 
bron över den ännu laxförande älven är av senare 
datum , 1930-talet. Dock skraltig, absolut inte säker 
för bilar, måhända inte helt ofarlig för fotfolk — så

V årdhem m et vid Ström sör.

är den också avstängd för trafik, men upprustning 
planeras.

På andra sidan — älvens västra — finns den gamla 
kvarnen och en m jölnarbostad, de är sevärda.

Bästa sättet a tt leta sig fram till stället är a tt fara 
till Håknäs och fråga där efter nerfarten till Håknäs
backen, oskyltad går den in strax intill en handels
bod.

Egendomen Strömsör ligger på älvens öststrand 
strax efter fästet till den landsvägsbro (säker för 
biltrafik) som ligger några kilom eter nedströms 
Håknäsbacken. Ström sör tillhörde, liksom Håknäs- 
sågen, den häggströmska familjen i Dalkarlså. Carl 
Häggström övertog gården och byggde u t den till 
e tt m önsteq ordbruk. Häggströms syfte med 
Strömsör var a tt ge traktens bönder ökade kunska
per om hur de skulle sköta mark och djur. Vid sin 
död 1909 testam enterade han egendomen till hus
hållningssällskapet. Här har varit skola för unga 
allmogedöttrar, på Strömsör lärde de sig a tt bli »go
da husmödrar». Mellan 1913 och 1949 pågick den-
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na verksamhet. Idag påminner bara det originella 
kom plexet av ekonomibyggnader från 1890-talet 
och den igenväxta parken vid älven om verksam
heten. Själva herrgården brann 1949.

Man lägger då mera märke till det vårdhem som 
ligger e tt hundratal m eter längre upp efter vägen. 
Det togs i bruk 1915, var ursprungligen sinnesslö- 
anstalt och har nationalrom antiska drag nära det 
idylliska, med tim m er och rödfärgad panel i sam
klang med det avskilda läget i tallskogen. Samtidigt 
byggdes också arbetshem m et och e tt uthus med ba
garstuga och förråd.

I Hörnefors är vi inne i Umeå kom m un — men fo rt
farande kvar i landskapet Ångermanland, som fak
tiskt sträcker sig ända fram till residensstadens knu
tar, fem ton kilom eter från centrum .

Vi har utlovat e tt särskilt kapitel om sevärdhe
terna run t Umeå; det kom mer. Här har vi dock valt 
a tt ta  med några sydliga um epunkter i E 4-avsnittet.

Hörnefors präglas av det nedlagda. En gång låg 
vid Hörnån e tt järnbruk, precis som vid Olofsfors. 
Med masugn, hammarsmedja och stångjärnsverk. 
Hästskor, liar, skeppssmide tillverkades. Råmaterial 
i form av köp t tackjärn kom  från Västerås och 
Gävle — e tt beroende som till sist gjorde driften 
olönsam; to ta l nedläggning skedde 1902. Idag åter
står b lo tt ruiner samt såsom minne över epoken en 
brukskyrka från 1790-talet, e tt gammalt magasin 
samt en länga med arbetarbostäder.

Annat nedlagt, fast mera färskt, från 1980: 
NCB:s sulfitfabrik för massa och papper. Förfallet 
har börjat: första y ttre  tecknen är de trasiga fönst
ren.

Frågan är annars om inte största sevärdheten i 
Hörnefors är m innesmärket över stupade finländs
ke överstelöjtnanten Joachim Zackris Duncker, en 
av hjältarna från Fänrik Ståls sägner. Här i Hörne
fors stod den sydligaste striden i det senaste kriget 
på svensk mark, det som 1809 fördes m ot de norr

ifrån anfallande ryssarna. Vid stranden av Hörnån 
stupade Duncker — så här lär det ha gått till:

Liksom det berättas från nästan samtliga drabb
ningar under kriget satt svenska härledningen och 
åt frukost när ryssarna anföll. Efter en kortare strid 
beslöt man sig för a tt retirera söderut. Duncker 
med sin savolaxska brigad bildade arriärgarde.

Duncker själv retirerade m ycket långsamt, men 
resten av hären hann undan. Orsaken till långsam
heten skall enligt legenden vara a tt hans general 
Johan August Sandels orättm ätigt beskyllt honom  
för feghet. Duncker blev kringränd och stupade 
med större delen av sitt manskap.

Duncker föll den 5 juli 1809 och dog dagen där
efter. M innesmärket i Hörnefors är dock inte hans 
gravsten. Han begrovs vid kyrkan i en park i Umeå, 
tillsammans med en rysk kosacköverste.
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Bakgrunden till 1808—1809 års krig

Napoleonkrigen rasade i Europa. Sverige var 
kläm t mellan England och Frankrike och kun
de inte förbli neutralt. För a tt värna om den eg
na exporten lierade man sig med England, Ryss
land och Preussen. Svenska trupper under Gus
taf IV Adolf skickades till kontinenten för a tt 
slåss m ot Napoleon. Trupperna var dock aldrig 
med i någon drabbning och de blev senare hem- 
jagade av Napoleon.

Napoleons taktik  gick u t på a tt  skapa separa
ta  freder med de allierade, och i Tilsit 1807 slöt 
han fred med ryske tsaren Alexander. I e tt 
hemligt avtal i freden beslöts a tt Ryssland skul
le anfalla Finland. På så sätt skulle Napoleon 
vinna tid  medan han erövrade Spanien.

Ryssland hade emellertid goda relationer 
med Finland, och en expansion m ot Balkan var 
mer önskvärd. Dessutom var tsar Alexander 
och Gustaf IV Adolf svågrar. Ändå angrep Ryss
land den 21 februari, Danmark förklarade krig 
den 14 mars och Preussen hade tvingats säga 
upp sitt fördrag med Sverige. Den enda bunds
förvant som fanns kvar var England.

Under loppet av e tt år hade de svenska tru p 
perna tvingats retirera u t ur Finland. Den dåliga 
krigslyckan berodde till stor del på dålig led
ning.

Krigets utveckling gjorde a tt den svenska 
kungen blev avsatt den 13 mars vid en palats
kupp; kuppm akarna hade dock inte räknat med 
vidare fientligheter för tillfället och var dåligt 
organiserade när ryssarna anföll.

Meningen var a tt fånga den svenska armen 
mellan Schuvaloffs uleåborgskår som kom 
norrifrån och Barclay de Tollys armékår som 
kom  vandrande över Kvarken.

Den 22 mars intog Barclay de Tolly Umeå 
efter a tt ha u tkäm pat strider på södra sidan om 
älven.

D unckerm onum en tet i Hörnefors.

Samtidigt kapitulerade de svenska trupperna 
i Kalix. Den 27 mars fick emellertid de Tolly 
order a tt dra sig tillbaka till Finland på grund 
av förestående fredsförhandlingar.

Uleåborgskåren med cirka sextusen man stod 
under tiden stilla i Kalix under hela april, och 
först i maj anföll man söderut.

I V ästerbotten fanns endast mindre chanslö
sa avdelningar av svenska armén, och det be
stämdes a tt V ästerbotten skulle utrym m as på 
trupper. D etta blev von Döbelns uppgift. Den 
1 juni kunde ryska armén inta Umeå, men de 
stod då utan förråd.

I juli gjorde ryssarna e tt första anfall söderut. 
I Hörnefors drabbade man samman med en 
svensk här. I striden vid Hörnefors dödades 
överstelöjtnant Duncker. Men kriget var inte 
slut med detta  — läs om fortsättningen under 
punkten Ratan längre fram.
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Helt säkert seglade våra bronsåldersförfäder på äng
arna mellan Sörmjöle och Norrmjöle — hur kan vi 
påstå det? Jo , därför a tt där det idag är äng och 
kustnära skog, där var det fjärd, Mjölefjärden skar 
in djupt i landet från söder. Men enstaka åsar stack 
ändå upp, böjde rygg över vattnet, på dessa och 
med ögonkontakt med båtlederna begravde brons- 
åldersfolket sina döda, de lade dem i präktiga rösen.

Bra exempel på detta  begravningsskick ser man 
vid Åhedens rösegravfält. Egentligen ligger det inte 
vid själva byn Åheden, utan ytterligare någon kilo
m eter österöver på vägen mellan Sörmjöle (orten 
finns vid E 4 halvvägs mellan Hörnefors och Umeå) 
och Norrmjöle. Väl skyltat, man kan vagga med bil 
över stenarna ända fram. Mellan rösena uppe på 
krönet är det föredöm ligt spångat över våtmarker.

Två långrösen är särskilt imponerande, de t längs
ta  är 24 m eter, övriga har rund form . Man kan se 
resterna av en stenkista som var själva gravgömman, 
dock har inga fynd gjorts. Expertisen tro r a tt de 
äldsta gravarna innehållit obrända lik, de yngre tro 
ligen brända. Vi rör oss i de första fallen i bronsål
dern (1500—500 f.Kr.) och i de senare i äldre järn
åldern (500 f.K r.—500 e.Kr.). Gravarna liknar dem 
som man träffar på längs både väst- och ostkusten.

När rösena restes, hade det uppbådade folket sä
kerligen bruset från havet helt nära, frisvallade ste
nar låg på kånkavstånd nere vid stranden.

E tt av de större gravrösena i Å heden.

Idag kan man uppifrån gravområdet och mellan 
tallarna ana en liten glimt av den blåa fjärden i sö
der. Dit är det redan en hel kilom eter. Orsaken till 
a tt  gravarna inte längre ligger vid fjärden är land
höjningen, som i V ästerbotten är cirka en m eter 
per hundra år.
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Till havs

I det här avsnittet beger vi oss u t till havs. D etta är nu inte bara tänkt för båtägare — man kom m er till 
både Norrby skär och Holm ön utan  egen båt. För a tt kom ma till Snöan och Pite-Rönnskär får dock egen 
initiativkraft tillgripas. De fyra platserna representerar också fyra helt skilda miljöer — alla är de spännan
de och fantasieggande.

Vi har inte sam m anfattat dem på någon karta — avståndet mellan Snöan i söder och Pite-Rönnskär i 
norr är 220 km eller 119 distansm inuter — vi har i stället redovisat dem i olika detaljkartor.

Norrbyskär

Norrbyskär u tanför hörneforskusten hör till de 
stora sevärdheterna. E tt m onum ent över en jäsande 
men svunnen industriepok. En träpatrons dröm 
som gav välstånd men ofrihet åt de underlydande.

Frans Kempe, medlem i en mäktig ångerman- 
ländsk dynasti, har vi tidigare m ött. Han köpte upp 
vattensågen och skogstillgångarna vid Håknäs och 
drev bl.a. sågverket Mo norr om Örnsköldsvik, det 
senare började bli ålderstiget. 1890 köpte han för 
Mo och Domsjös räkning upp 72 öar och skär av 
byam ännen i fastlandsorten Norrbyn, öarna  Stug- 
skär, Långgrundet, Blågrundet och Tannskär var 
bara åtskilda av smala sund som lätt kunde över
bryggas, sammantagen kom  denna ögrupp a tt kallas 
Norrby skär. Här skulle skapas norra Europas störs
ta  ångsåg och hyvleri.

De goda ham nförhållandena avgjorde lokalise
ringen — i ångans pysande tidevarv var man inte 
längre beroende av fastland och strömmande vat
tenkraft.

Först röjdes öarna av ditkallade värmlänningar 
och dalkarlar. På Långgrundet kan man ännu vand

ra utm ed den kilometerlånga spikraka björkallén 
och titta  på den första bebyggelsen — tjugo identis
ka m önsterbostäder som böljade byggas 1891. De 
ritades av arkitekten Kasper Salin, som också är

F örvaltarbostaden på  N orrby skär är numera värdshus.

mm
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upphovsman till skolbyggnaderna vid aliens slut i 
söder. På Långgrundets norra udde uppfördes ång- 
sågen 1895; den brann 1923, ersattes samma år av 
en ny sågbyggnad, som revs 1986. Det ursprungliga 
m askinhuset finns dock fortfarande kvar och mar
kerar platsen invid den forna sågen.

Folket flyttade in, kärnan bestod av »moabiter- 
na», de kom  från gamla sågen i Mo och precis som 
e tt i bibeln om talat folk med samma nam n drog de 
norrut. Frans Kempe var ursprungligen läkare, hade 
sinne för hygien. Fyra familjer i varje hus — det var

en överm åttan god standard jäm fört med vad en ar
betare då var van vid i Sverige.

Arbetarna var väl behandlade på Norrbyskär och 
företaget hade en fram synt policy, men det var lik
väl e tt patriarkaliskt samhälle där bolaget t.ex. till
handahöll barnm orska för födslar och brukspredi- 
kant för begravningsritualer. Bolagets platschef, 
förvaltaren, hade all m akt över himmel och jord. 
Det säger en del om en träpatrons ställning a tt när 
en socialdemokratisk ungdomsklubb bildades 1916, 
så kunde Frans Kempe förbjuda den — ville någon

A rbetarbostäderna på Långgrundet ligger u tm ed  en kilom eterlång, spikrak allé.
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stå kvar som medlem, fick han lämna skäret. Dock 
hade politiskt organiserande bland arbetarna stora 
svårigheter, bl.a. på grund av de ursprungliga moa- 
biternas underdånighet — först 1918 blev arbetarna 
organiserade.

Rekordåret för produktionen var 1928. Samma 
år uppfördes klockstapeln vid kyrkan. Den m arke
rar höjdpunkten i produktionen, m en utgör samti
digt den sista byggnadssatsningen. De följande åren 
blev m ycket krisfyllda med om fattande u tfly tt
ningar som följd. Dock levde verksamheten kvar

med begränsad arbetsstyrka fram till 1952, då 
gick obönhörligen den sista stocken genom sågen.

Även på Stuguskär finns det mesta av den u r
sprungliga bebyggelsen från 1890-talet kvar. För- 
valtarbostaden har blivit krog, ditin hade förr bara 
de högre tjänstem ännen tillträde, nu får vem som 
helst sitta där och beställa smörgåsbord med lax- 
och sikrätter, e tt kafé finns på det gamla brukskon- 
toret. E fter förlustelserna på värdshuset kan en vi
sit på Norrlands mest välbevarade kägelbana re
kommenderas. Fortfarande kan man få kloten a tt

N orrby skär, flyg fo to  från 1930-ta let över tim m erm agasinet, sågen, brädgårdarna och arbetarbostäderna på  Länggrundet.
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Kägelbanan intill värdshuset pä Norrbyskär.

mullra som åskan. Hur mullrande och högdraget bör 
inte de tta  ha te t t  sig för sågverksjobbarna: »här vi, 
där borta höjdarna — med punsch och privilegier!»

Arbetarbostäderna norr om krogen på Stuguskär 
är lika de på Långgrundet, men de står i dubbla ra
der och har tegelfasader. Längst ned på Stuguskär, 
söder om färjeläget, var tidigare brädgård.

Under högkonjunkturen bodde tusentalet m än
niskor på Norrbyskär, idag bor åtm instone inte nå
gon där vintertid. Bolaget sålde på 1970-talet de 
gamla arbetarbostäderna som fritidshus, längs ga
torna är de fortfarande i gott skick och semester- 
befolkade.

Man kom m er på en kvart med passbåt från Norr
byn sydväst om Hörnefors, landar vid färjeläget in
till kom binerade vänthuset och likboden, hästan- 
spänd kärra väntar — på Norrbyskär finns inga bi
lar. Andra som kom m er med egen båt finner anlagd 
gästhamn med skydd för alla vindar och tre  meters 
djup vid Kalmarn på gångavstånd i nordväst.
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Y tterst i havet, således u tanför öreälvens mynning 
och utanför Norrbyskär, ligger den lilla ön Snöan, 
nam net har knappast någonting med vintrig neder
börd a tt göra, en äldre stavning var »Snödan», e tt 
gammalt ord för »kal».

Snöan är således e tt naket skär med klappersten, 
två kilom eter långt, en kilom eter brett, höjd över 
havet 17,1 m eter — det senare tyder på a tt den 
första gången höjde sin hjässa över havet omkring 
år 200 e.Kr. Snöan är huvudön i e tt stort skärgårds
naturreservat (se karta sid 246). Till fastlandet är 
det omkring sex kilom eter, ingen passbåt, man mås
te  ha egen farkost, hamn finns vid Järnhällans udde 
— djup vid kaj en m eter, oskyddad vid nordliga och 
västliga vindar.

L abyrin t på  Snöan.

Det är inte bara öppna havet och skärgården som 
gör e tt besök på Snöan till en upplevelse. Här finns 
också spår efter människan, de äldsta är möjligen 
från 900-talet e.Kr. Lämningarna utgörs av e tt an
tal vad som på forskarspråk kallas tomtningar, run
da eller ovala stenvallar. Dessa tyder på a tt här har 
strömmingsfiskare och säljägare haft enkla över- 
nattningshyddor; sina fasta bostäder hade de på 
andra håll u tefter kusten.

Irra i labyrinter är en sysselsättning som även en 
nutida besökare på Snöan med fördel kan ägna sig 
åt. Det finns inte m indre än åtta  stycken på ön, en 
anmärkningsvärt stor mängd, eftersom  det bara 
finns 199 labyrinter kända i hela Sverige.

Varför gjorde då gångna tiders m änniskor laby
rinter av sten? Förmodligen mest för a tt de tyckte 
a tt det var kul, de hade inget annat a tt göra, när
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In teriör från kapelle t på  Snöan.

sjön u te på strömmingsgrunden var för hög. Andra 
tolkningar finns: för a tt få god fiskelycka, för a tt 
blidka vädrets m akter, men ingen vet riktigt säkert.

Labyrinterna på Snöan är gjorda av stenarna i 
klapperstensfältet, alltså av havet frisvallade bum- 
lingar. De m äter tio talet m eter i diam eter och be
står av ungefär lika många stenvarv. Ingången vetter 
oftast m ot havet, det är just de tta  som tyder på e tt 
slags besväijelse.

Nära labyrinterna finns dessutom åtta  kompass
rosor. De har en diam eter på 2—3 m eter och är för
modligen av yngre datum . På öns sydöstra del står

e tt gripande enkelt kapell från böljan av 1800-talet. 
Den som stilla sätter sig därinne på de hårda bän
karna kan i stället för orgelmusik höra havet rassla i 
strandstenarna bara några hundra m eter därifrån. 
Med detta  borde folk låta sig nöja — utan a tt rista, 
riva och repa i väggarna.

Den gamla bebyggelsen kring den uppgrundade 
hamnen mellan österskatan och Västerskatan 
brann ner 1912, idag återstår endast en av stugorna. 
Runt hamnen vid Järnhällan står flera bodar, u r
sprungligen byggda av yrkesfiskare — arvtagarna 
har förvandlat dem till fritidsstugor.
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Holmöarna och Stora Fjäderägg

Inte heller till Holmöarna och Stora Fjäderägg går 
det a tt  kom m a med något annat fortskaffningsme- 
del än båt. Om man nu inte väljer vintrar när isen 
bär — då kan man åka skidor eller skoter, gå till 
fots eller rida till häst. De två senare sätten är vad 
ryssar använt sig av vid flera såväl historiska som 
bloddrypande tillfällen. Dessa öar utslängda i Norra 
Kvarken — i själva halsen mellan de båda större 
havsytorna Bottenviken och Bottenhavet — har för 
fiender varit utom ordentliga språngbrädor för an
grepp m ot Umeå och kusten. 1714 var det så illa, 
1719 likaså, 1720, 1721 och senast i smällkalla 
mars 1809. Vi får hoppas a tt uppräkningen kan 
stanna därvid — för all framtid!

öarna  har få tt uppleva lugnare tider också, utan 
krig och skövling. Första bosättarna tros ha varit 
tre »fiskarlappar» vid namn Håkan, Kerstop och 
Klemmet, bebyggelsemarkeringar finns åtm instone 
på en karta från 1539.

Säljakt blev annars den senare manliga befolk
ningens huvudnäring, vid sidan av fisket. Sälfångs- 
ten  hade sin senaste storhetstid på Holmöarna un
der första världskriget. Olikt säljägarna på den ös-

Prästgården, H olm öns by.
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F yrplatsen på  Stora Fjäderägg.

terbottn iska sidan, som använde sig av seglande 
långfärdsbåtar — fälbåtar — för sina jaktexpeditio
ner, höll sig holm öborna i senare tid  mestadels kvar 
på sina öar. Dessa kunde i och för sig betraktas som 
fram skjutna jaktpositioner, så fo rt säl siktats i tu b 
kikaren var det bara a tt dra u t över närisarna med 
isjullar; korta  dagsturer räckte. Särskilt ansågs Stora 
Fjäderägg ligga bra till u te i den drivande havsisen.

Möjlighet finns a tt studera denna holmöbornas 
förtrogenhet med båtar, hav och isar på e tt litet 
privatmuseum, som umeläraren Åke Sandström 
samlat i sy dkanten av byn. Där visas e tt tio tal all
mogebåtar, såsom skötbåtar för rodd och segel, is
jullar från bägge sidor om Kvarken, enabåtar och 
bl.a. en präktig fälbåt, som även deltagit i den åter
upplivade postrodden. Varje sommar går den från 
By viken på Holmön till Björkö by tvärs över, eller i 
m otsatt riktning. Sandströms samling är fin — med 
en smula y ttre  stöd skulle den m ycket väl kunna 
bli en svensk motsvarighet till Kvarkens båtmuseum 
i Malax, Ö sterbotten.

Som e tt skärgårdsmuseum, fast i fria luften, kan 
man betrakta klapperstensön Stora Fjäderägg, som 
ingår i Holmöarnas naturreservat. Med sina 2 900 
hektar landyta är det Sveriges största i skärgård. 
Stora Fjäderägg var en gång bemannad fyrplats 
med både skola och kapell. Fyren byggdes 1851, 
bemanningen upphörde för e tt tio tal år sedan, i 
bostäderna från samma tid  finns nu en ornitologisk 
fältstation. Otillgängligheten och den lilla hamnens 
utsa tthe t vid Själahällhålet gör a tt husen undgått 
vandalisering. Precis som på Snöan finns tomtning- 
ar, labyrinter och kompassrosor. Verksamhet allt
ifrån medeltid tyder dessa på, dock är det inte lätt 
a tt h itta  fram till dem på egen hand. Under 1987 
har arkeologer arbetat på ön, och snart skall väl 
mer ljus spridas över dessa fornlämningar och där
med den äldsta historien.

Även på Holmön — så heter den nordligaste ön 
på Holmöarna; den enda som har åretruntboende — 
går befolkningskurvan neråt, vad annat är a tt vänta 
med lönechanserna på fastlandet. Hur arbetstill
fällena minskat, kan illustreras av a tt förr gav fyren 
Bergudden väster om byn utkom st åt flera familjer. 
1969 autom atiserades fyren — bara en enda man 
behövs nu för a tt se till den. Som mest bodde fem 
hundra människor i byn, de hade tre handelsbodar 
ännu under andra världskriget. Kvar idag bor något 
under hundra personer.

Kommunala satsningar på bl.a. fiskodling och 
tom atodling har ändå inneburit nytillskott i befolk
ningen, och skolan är åter i gång. Affären är öppen 
året om och än finns både bank och post. Under 
somrarna lever man dock upp. Pensionat med res
taurang och stugby finns söder om Byvikens gäst
ham n och Holmö Trafik kör rundturer både till 
lands och sjöss. Holmöns by är sevärd, bebyggelsen 
uppvisar en del ålderdomliga drag, prästgården är 
renoverad och kyrkan från 1890-talet ligger vackert 
uppe på en höjd. I närheten av skolan visar en skylt 
m ot en ödekyrkogård som övergavs när den nuva
rande kyrkan togs i bruk. Längre söderut finns 
»öskärskyrkogården», där troligen e tt medeltida

Berguddens fyrp la ts på H olm öns västsida.
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fiskekapell har legat — en tradition om e tt sjukhus 
för spetälska är också knu tet till platsen. Runt 
Holmöarna, speciellt på östra sidan, finns otaliga 
småöar och skär med fiskarstugor, karg natur och 
rik t fågelliv. Längst i söder tronar Holmögadds fy r
plats. Fyren, från 1830-talet, är byggnadsminnes- 
märke och den enda bemannade i länet, men här 
råder tyvärr landstigningsförbud.

Men hur kom m a till Holmöarna utan egen båt? 
Passagerarfärja — med plats för en enda, företrädes
vis holmöägd bil — går morgon och kväll från Norr
fjärden nordost om Umeå. Å tta kilom eter är land- 
krabbedistansen, tar tre kvart.

Jägarörens fy r  ö ster om  Ängesön.

Pite-Rönnskär (^27

En sista ö, Pite-Rönnskär, får avsluta vårt havssvep. 
Inte heller den kan nås med bil, kan inte ens ses 
från E 4 :an . Ligger, som kanske framgår av första 
delen av namnet, långt norrut, den har vaktat inlop
pet till staden Piteå i grannlänet. Just det, förfluten 
tid — vaktar ej mer. Men enligt påbud från 1677 
skulle byam ännen inne vid Kinnbäck vara skyldiga 
a tt lotsa — en verksamhet som pågick oavbrutet 
fram till 1968, då de sju lotsarna och fyra båtm än
nen fick fly tta  till Skelleftehamn. Två år senare 
släcktes också fyren, dess lysande funktion över
togs av kasunfyren Nygrån, f.ö. byggd strax norr 
om länsgränsen vid varvet i Jävre.

Gamla fyren, vars lampa nu är täck t av e tt grått 
skynke, har sin historia. Den kom m er från Sand
hammaren i Skåne, byggd där 1862, fly ttad  till

Bilden på  nästa sida: vädret skiftar snabbt ute på Pite- 
Rönnskär. På några sekunder svep tes fyren  in i dimman.

Fjursijiir'den

—K \\
rfålonngrundel

legetsjt,

Sssvikon
^Nåsf/nräep'

irubbholmen
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Pite-Rönnskär 1908. I samband med omplacering
en höjdes den till 37 m eter, den blev Sveriges högs
ta av denna typ. K onstruktör var skalden Verner 
von Heidenstams far. Just så brukar det stå — man 
talar aldrig om a tt pappan hette  Gustaf i förnamn.

Hur då kom ma till skäret? Möjligt vore a tt ta  sig 
ner till Kinnbäcks hamn nära E 4 :an och halvmilen 
före länsgränsen, där finns chanser a tt få en privat 
båtskjuts. Med egen båt går det a tt gå in i gamla 
lotsham nen, skyddad för alla vindar och med e tt 
djup av två m eter. Sevärd är bebyggelsen, husen 
står sammanträngda, som för a tt söka skydd hos 
varandra.

Även här, som på Snöan, står e tt enkelt kapell. 
Inuti finns ritningarna uppspikade, u tförda i Stock
holm 1860. På väggarna klotter, vissa svinaktigt 
sentida, andra har kulturhistoriskt värde. Flera av 
de senare är ifyllda med rödkrita, de talar om att

sälj ägare från finska sidan varit i land från isen, här 
har de legat och väntat tills isskruvningen minskat. 
Till kapellet hör en klocka. Ursprungligen satt den 
i e tt annat klocktorn närmre fyren, där var platsen 
för hamnklockan. Denna dirigerade fisket, gav sig
nal i gamla tider a tt nu var det dags a tt  ro u t för a tt 
bärga bragderna (redskapen). Ingen fick förekom 
ma klockan.

Sedan 1960-talet har fisket i stort sett upphört 
på Rönnskär. De cirka tre ttio  stugorna, av vilka vis
sa byggdes på 1700-talet, nyttjas idag som fritids
hus och flertalet ägs av ättlingar till de gamla fiskar
na. Bebyggelsen har genomgått ganska hårda reno
veringar, och av dess ursprungliga utseende finns 
egentligen inte så m ycket kvar, men platsen har än
då behållit sin för länet speciella karaktär av fiske
läge.

Havsnära bebyggelse

Kusten har under många tusen år varit m ycket 
betydelsefull för försörjningen och e tt område 
som människor länge bebott.

Redan under stenåldern, under en period när 
havet var saltare och tillgången på fisk och säl 
var stor, bebodde människorna kusten.

Bronsålderns gravrösen, som finns i stort an
tal i anslutning till dåvarande kustlinje, har to l
kats som revirmarkeringar. De var strategiskt 
placerade och väl synliga i omgivningen, de var 
beständiga och respekterade och de vittnade 
om a tt kuststräckan redan var bebodd.

På lägre höjd över havet finns spår efter sena
re tiders kustbosättningar. Från m edeltiden och 
fram åt finns tom tningar (lämningar efter tem 
porära bosättningar), giströsen (spår efter to rk 
ställningar för nät) och båtlänningar.

Av nuvarande havsnära bebyggelse är fiskelä
gen den största kategorin. Numer är det få som 
bedriver fiske och fiskelägena nyttjas mest som 
sommarställen av ättlingar till de gamla fiskarna. 
Det var dock inte länge sedan fisket var en vik
tig del i försörjningen hos den kustboende be
folkningen. Fiskelägena längs västerbottenskus- 
ten  var s.k. säsongsfiskelägen. Under de delar av 
året som havet låg isfritt befolkades fiskeläge
na av fiskare från byarna vid kusten. De flesta 
av dessa var fiskarbönder med eget jordbruk. 
Andra arbetade vintertid i skogen eller vid nå
got sågverk. Men för a tt klara försörjningen be
hövdes den inkomst som fisket gav — eller kan
ske tvärtom , det gick inte a tt klara ekonom in 
med enbart fiske u tan  det behövdes även e tt 
annat arbete.
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Vi återvänder nu till den mer landbundna E 4 :an. Sevärdheterna kring Umeå hoppar vi 
tills vidare över — de beskrivs i e tt särskilt avsnitt senare.

Vänta er inte nu a tt de sevärda platserna ligger uppradade som e tt pärlband utm ed 
E 4 :an . Den går mestadels u tanför de gamla byarna och vi får göra avstickare lite här 
och där in på kustlandsvägen och andra gamla landsvägar.

Umeå
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E tt givet utflyktsm ål efter tre och en halv mil norr
u t på E 4:an är Ratan. Avtagsvägen dit passerar 
Djäkneboda by, omnäm nd i faktarutan om 1809 
års krig. Man ser den historiska platsen väl uppifrån 
den gamla gästgivargården m itt i byn. Vid affären i 
vägskälet står e tt märkligt antikrigsm onum ent, som 
nyligen rests, bekostat av en privat donator. Inskrip
tionen lyder: »På order av svenska befälhavaren be
sköts ej fienden i 1809 års krig, vilket förhindrade 
blodsutgjutelse och förstörelse i Djäkneboda by. 
Stenen är rest enligt okänd donators önskan som 
en symbol för fred och förbrödring åt kom m ande 
tider och släkten.» En svensk underlåtenhetshand- 
ling, som 1809 kunde ha renderat krigsrätt, har bli
vit upphöjd till en bragd — sannerligen börjar inte 
tiderna gå fram åt ändå!

I Djäkneboda visar en vägskylt vidare m ot Ratan. 
Efter några kilom eter är vi framme vid den första 
gården i Ratans by, som till större delen ligger väl 
samlad på en ås med utsikt över Rataskäret. Platsen 
skulle aldrig ha spelat samma roll i svensk historia, 
särskilt under 1809 års krig, om inte den höga och 
skogklädda ön Rataskär legat strax utanför. Det 
djupa sundet gav en utom ordentlig hamn, e tt slag 
kallades den även »Norrlands hamn». Idag är den 
övergiven av örlogsmän, handelsfartyg och timmer- 
bogserare, men har blivit rymlig gästhamn med 
plats för tre ttio ta let nöjesbåtar. De tim rade hamn-
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Tullgården i Ratan.

magasinen från 1800-talet har inretts till servicehus 
för båtfolket.

E tt tips: skaffa i förväg broschyren om Ratan 
som Robertsfors kom m un delar u t, den finns på 
turistinform ationen i Umeå och i Tullgården, den 
stora pampiga byggnaden till vänster vid infarten 
till Ratan. Detta hus ersatte på 1860-talet e tt äldre 
tullhus ute på skäret. För a tt kom m a u t till Rata- 
skär kan man ro över sundet, nyckel till en båt finns

i Tullgården, där man också kan dricka kaffe som
martid.

Men nu u t till Rataskär, där den första ham nbe
byggelsen låg: krog och lotsstation — krögaren 
skötte också den sysslan — samt senare även tull. 
Besökarna kan själva se grunderna till dessa bygg
nader, en naturstig leder förbi sevärdheterna, kom 
passrosor, gamla gistvallar och labyrinter, fram till 
öns topp med båk från 1828, fyr från 1890 och
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Krigets fortsättning och upplösning

Efter slaget i Hörnefors, då överstelöjtnant 
Duncker dödades, led den ryska armén brist på 
m at och förnödenheter. Engelska flo ttan  låg i 
Kvarken och förhindrade all transport av förråd 
från Finland. I augusti beslöt sig general Ka- 
menski, som ersatt Schuvaloff, för a tt anfalla 
Ångermanland, där han antog a tt det skulle 
finnas rikare förråd. Den 16 augusti 1809 bör
jade han marschera m ot Olof sfors, där en stor 
del av svenska armén var förlagd. Den 17:e nåd
des han emellertid av e tt bud om en svensk land
stigning i Ratan, 40 km  norr om Umeå. Han 
gick då om edelbart norrut med en del av sina 
trupper för a tt slippa ur kniptången mellan de 
svenska arméerna.

Han kunde hela tiden känna sig säker på a tt 
inte bli anfallen i ryggen. Några ryska regemen
ten  bildade arriärgarde söder om Umeå med or
der a tt fördröja svenskarna så m ycket som möj
ligt och a tt bränna alla broar efter sig. I Umeå 
kunde de sedan stanna ohotade ända till den 
23 augusti.

Den 19 :e drabbade Kamenski och de svenska 
trupperna från Ratan samman i e tt blodigt slag 
i Sävar. Trots a tt svenskarna var både utvilade 
och fler, drog man sig ändå tillbaka till Djäkne-

boda. Där hade man kunnat hejda ryssarna, 
men svenskarna retirerade till Ratan för a tt 
skydda flo ttan  där. Det sägs a tt von Döbeln, 
när han efteråt fick se de svenska positionerna i 
Djäkneboda, utbrast: »Om jag haft en hop gum
mor med kvastskaft hade jag kunnat försvara 
den positionen.»

Kamenski var inte sen a tt u tny ttja  situatio
nen. Endast en m indre del av sin styrka sände 
han till Ratan, där de tro ts  a tt de saknade ka
noner kunde uppehålla svenska armén, fö r
stärkt med e tt hundratal kanoner från eskadern. 
Under tiden gick Kamenski norrut med större 
delen av armén, trossen, kanonerna, förråden 
och sårade.

I Ratan slutade slaget när de ryska trupperna 
drog sig tillbaka. Själva byn Ratan var sönder
skjuten av den svenska kanonaden.

För a tt i någon mån lindra vad man ställt till 
ordnades en insamling i den svenska expedi
tionskåren. 590 riksdaler fick man in och de 
pengarna skänktes som en slags kom pensation 
till Ratan-borna.

Den 17 september slöts freden med Ryssland 
och Sverige måste avträda Finland som varit en 
del av Sverige i mer än fem hundra år.

lotsstation; den senare indragen 1964.
Som hamnplats kom  Ratan a tt spela en betydan

de roll. Före 1767 fick man inte segla till främ m an
de hamnar direkt, utan alla varor måste gå via 
Skeppsbron i Stockholm , restriktionerna kallades 
Bottniska handelstvånget. Först därefter fick Bot
tenviken egen exportham n, det var då tullhuset 
byggdes på Rataskär. Ratan fungerade som stapel
hamn ända till 1905, då tullen flyttade till Sikeå.

Den stora smällen för Ratan kom  dock 1809, då 
nästan alla hus i byn sköts sönder av artillerield. 
När ratanborna vågade sig hem igen, hade många 
ingenstans a tt ta vägen, de flesta hus var jämnade 
med marken. Epidemier som rödsot och hetsig fe
ber följde i krigets spår.

På Ledskär finns minnen från striderna. Här finns 
en grav för den på platsen stupade Karl Henrik Nis- 
beth och en minnessten över Erik Hägerflyckt; bå-
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da var officerare — döda fotsoldater erhöll aldrig 
sådana hedersbetygelser. Lite längre upp kan man 
fortfarande se den befästningsanläggning de svens
ka soldaterna byggde upp.

Ratan brukar dock omnämnas i mera fredliga 
sammanhang, vaqe dag till och med. Detta sker vid 
SMHI:s lunchrapporter för sjöfarande, vattenstån
det för Ratan anges särskilt. Mätningarna sker vid 
den nya mareografen nedanför officersgravarna på 
Ledskär. Den gamla mareografen från 1891 står in
till gästhamnen. I Ratan har man ända sedan 1700- 
talet registrerat vattenståndets förändringar. Det 
äldsta vattenståndsm ärket höggs in 1749 i klippan 
m ot havet strax intill den nya mareografen från 
1965 på Ledskär. Det ursprungliga syftet var veten
skapligt — man hade observerat strandförskjutning
en vid de långgrunda stränderna och tolkade det 
som en »wattuminskning». I själva verket är det lan
det som höjer sig sedan istiden, här vid västerbot- 
tenskusten nästan en meter per hundra år.

tyg köptes, det blev »klipp» i affärerna, man bölja
de också bygga skepp vid egna varv på Prästskär 
och Englandsskär u tanför Dalkarlså.

Kring 1850 var sex—sju fartyg i ständig trafik, 
mest seglade de på Medelhavet, aktade sig för a tt 
frysa inne vid Dalkarlså under vintrarna, men dök 
gärna upp efter islossningarna.

Den store Häggström blev Eriks son Erik Hägg- 
ström  d.y. Fadern, som ju  var den som ursprungli
gen gifte sig till Dalkarlså, flyttade till Strömsör i 
Nordmalings socken för a tt lämna fria händer. Den 
yngste Häggström fortsatte också verksamheten 
med ännu större intensitet. Briggar, barkar, skoner
ter byggde han, på varven arbetade hundratalet per
soner, när nya fartyg gled ner från stapelbäddarna 
var det ofta fest. Rederiet hade genom tiderna e tt 
fyrtio tal fartyg, störst var barken Minnet på 529 
ton. De stack u t ur Östersjön, tvärade över A tlan
ten , löpte in i hamnar som New York och New 
Orleans, rundade Kap Horn för a tt kanske gå upp

Länets bäst bevarade bruksherrgård står vid Dal
karlså någon kilom eter från havet, man kom mer 
dit genom a tt fortsätta  landsvägen från Ratan m ot 
Bygdeå kyrka. Nu är här en folkhögskola som drivs 
av pingströrelsen. En gång var platsen centrum  för 
e tt fartygsimperium med världskontakter.

Om uppgång, nedgång och fall liknande det ro 
merska rikets kan man även tala i fråga om familjen 
Häggströms öde på Dalkarlså under 1800-talet — 
här är berättelsen:

Med do ttern  till hemm anet Dalkarlså 2 gifte sig 
1817 Erik Häggström, han flyttade in hos sin hust
ru och tog samtidigt med sig sin pappa. Far och son 
lät bygga en såg, sålde sågat virke och tjära, köpte 
också en skonert för frakterna. Fartyg såldes, far-

Brukshandeln i Dalkarlså renoveras under vintern och skall 
vara iordningställd till sommaren.
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till Valparaiso och ta  en last av guano — alla hade 
de hemmahamn i lilla Dalkarlså.

På höjden av sin storhetstid på 1850—70-talen 
ägde denne Erik Häggström d.y. inte bara fartygen 
u tan  också såg och kvarn i Dalkarlså, Strömbäcks 
glasbruk, Johannisfors järnbruk och Håknässågen 
med lastageplatsen Kylörn, han var Västerbottens 
industrimagnat, blev riddare av Vasaorden och in
vald i riksdagens första kammare.

1874 dog han i difteri, endast 53 år gammal och 
m itt i framgången.

Kanske hade hans tid varit u te ändå, ingen vet. 
Men ångfartygen väntade bak horisonten för a tt få 
ta  över från segelfartygen. Änkan och hennes m ed
hjälpare lyckades inte få någon styrsel på affärerna, 
1877 gick det häggströmska handelshuset i konkurs. 
När verksamheten lades ner 1883 hade 22 större 
och 11 m indre fartyg byggts här. D ottern Ulrika 
bodde kvar i herrgården till sin död 1928. Hon 
skänkte gården till V ästerbottens läns landsting, 
som drev lanthushållsskola här åren 1940—1982.

Bränder har i sen tid  ödelagt andra häggströmska 
skapelser: varvet på Prästskär brann 1922 och Dal
karlså sågverk 1932.

Men kvar står herrgården från 1849, flygelbygg
naden m itt em ot är något äldre; värd a tt besöka är 
också gamla brukshandelsboden och kontoret med 
inredning från m itten av 1800-talet. Pingströrelsens 
skola har e tt kafé, öppet sommartid 10—22.

Den som inte nöjer sig med en enkel kopp kaffe 
u tan  vill sola sig i den häggströmska inomhusglan- 
sen rekom m enderas e tt besök på länsmuseet i 
Umeå. Där finns e tt särskilt häggströmskt rum, d it 
är en del av möblerna från Dalkarlså donerade.

Vid Bygdeå tog under m edeltiden det officiella 
Sverige slut. Bygdeå var år 1314 Sveriges nordligas
te  socken. Den nuvarande gråstenskyrkan stod ef
ter en lång byggnadstid färdig 1539. På m edeltiden

B ygdeå kyrka.

sköt en havsvik in här, nu har landhöjningen skjutit 
tillbaka havet någon halvmil.

Intill kyrkan står en klockstapel från omkring 
1816. Till kyrkan har tidigare hört en nu försvun
nen kyrkstad med stugor och stallar. Vad som åter
står från den tiden är det gamla tingshuset, där ock
så socknens första skola var inrymd. Längre upp i 
backen ligger e tt litet häkte från den tid  då kyrk- 
platsen också var tingsplats. Den stora manbyggna
den är hitfly ttad  från Bobacken och fungerar nu 
som hembygdsgård.

Den medeltida kyrkan, en kilom eter från E 4:an, 
är också vägkyrka, det betyder vardagsandakter 
under semestertid, vanligtvis kl 18. Församlings
hem m et har u tnäm nts till »vägkyrkokafé», öppet 
kl 1 6 -2 0 .

På kyrkogården vilar e tt av offren från 1809 års 
strider, ryske generalmajoren Gotovtsov. Släkting
ar i hem landet anslog pengar till gravstenen.

265



John Jennings har vi m ö tt tidigare, i samband med 
grundandet av Olofsfors bruk i Nordmaling. Här 
dyker han upp på ny tt, vid Rickleån. Ändå var det 
inte efter honom  utan efter hans affärskompanjon 
Robert Finlay som detta  nordligare bruk uppkalla
des — Robertsfors. Samma förutsättningar här som 
i Nordmaling: viktigaste råvaran för a tt göra träkol 
— skogen — fanns på plats, likaså vattenkraften. 
Malmen därem ot kunde man alltid skeppa från Utö 
i Stockholm s södra skärgård och från Roslagen. År 
1783 var produktionen i gång i Robertsfors vid 
masugn, stångjärnshammare och m anufaktursm ed
ja. Ytterligare e tt drygt årtionde senare hade före
taget utvidgats till a tt om fatta även e tt sågverk och 
e tt m önsteqordbruk.

Järnhanteringen nådde en topp på 1860-talet, 
men avvecklades strax före sekelskiftet. Därefter 
blev det koncentrering på sulfitcellulosa, även den 
fabriken bom made igen 1948.

D isponentbostaden  från 1888 vid R obertsfors bruk.

Men Robertsfors är fortfarande en viktig in
dustriort. ASEA har här e tt högtryckslaboratorium  
och tillverkning av specialverktyg. E tt annat före
tag är Scandiamant, med om diskuterat sydafrika- 
kapital, med tillverkning av industridiam anter. Bå
da bolagen håller till i gamla sulfitfabriken. Mycket 
av den gamla bruksmiljön finns fortfarande kvar. 
E tt tidigare svavelmagasin uppbyggt av skimrande 
slaggsten har blivit bruksmuseum. Största intresset 
väcker samlingen av hästvagnar och -slädar och lo
ket Johan Vale, e tt ellok från brukets smalspåriga 
järnväg mellan Robertsfors och utskeppningsham- 
nen vid Sikeå. När järnvägen elektrifierades 1900, 
var den världens nordligaste i sitt slag.

På samma sida om ån som bruksm useet står kon
toret, herrgården och brukskyrkan, på den andra 
de gamla arbetarbostäderna. Utvändigt ser de u t 
som förr, invändigt har standarden höjts till m o
dern nivå.

Tvärs över Bruksforsen dundras det fortfarande 
från mekaniska verkstaden och gjuteriet, båda från 
förra århundradet, även här fortsätter traditionella 
verksamheter, fast under nya former.

Ånäset är Robertsfors kom m uns näst största tä to rt, 
i samhället finns också Nysätra kyrka, uppförd i trä  
1707—1710, enastående i länet med sin takinteriör 
i rokokostil. Dock är det med nam net Carl Olof 
Rosenius som Ånäset mest av allt förknippas. Den
ne, som var en av svensk väckelserörelses mest be
tydande gestalter, föddes här 1816 i e tt hus öster 
om E 4:an. Huset har rö rt på sig, från Ånäset till 
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens folkhögskola 
norr om Skellefteå, därefter tillbaka till Ånäset 
igen, denna gång snett em ot kyrkan. Där Rosenius- 
gården ursprungligen stå tt finns i stället en minnes
sten som m inner om predikantens födelse.

Så m ycket flyttande hit och dit och anblicken av 
skylten »Kulturminne» fram för en relativt enkel 
träbyggnad med svart plåttak gör a tt man vill veta 
mer om vem Rosenius verkligen var.



Sune Jonsson förklarar i en utm ärkt artikel, 
»Subjektiv betraktelse över folklig läsning» (VÄS
TERBOTTEN nr 3/1986) a tt Rosenius var en 
om åttligt populär predikant som spred »nyevange- 
lismen», en lågkyrklig rörelse som också kallades 
rosenianismen. Där fanns — och finns ännu — inslag 
av pietism, herrnhutism  och lutherdom . Budskapet 
spred Rosenius i tidskriften Pietisten. Den hade 
större upplaga än Aftonbladet. 1931 hade den gått 
u t i närmare 1,5 miljoner exemplar sammanlagt. 
Rosenius var upplageledande bland svenska fö rfat
tare. Särskilt i norra Ångermanland, EFS-rörelsens 
kärnland, var böckerna vanliga — ofta de enda — i 
bokhyllorna.

Läsningen präglade människorna, den gav dem 
e tt allvar. Det där kan man se inte minst i Sune 
Jonssons fotografiska böcker, i vilka han förevigat 
dem och deras tänkespråk, broderade och gudliga. 
Se bara på Bilder au nådens barn.

K yrkan  och k lockstapeln  i Ånäset.

Strax bakom Roseniusgårdens senaste flyttplats 
står, m itt bland brännässlor, Nysätra gamla härads- 
häkte samt en m arknadsbod; en endast i någon 
ringa mån röjd stig leder dit. Ävenledes häktet är 
kulturm innesskyltat. Häktet hörde ihop med den 
kyrkstad som revs på 1930-talet, och den m ark
nadsplats som Nysätra sedan 1600-talet var. I kyrk
staden hölls fram förallt vintermarknader.

Rättsskipningen har i Ånäset även andra m onu
m ent än det primitiva häradshäktet med sina grova 
järngaller: fram för fönstren, något söder om kyr
kan, reser sig e tt gult tingshus rita t av Carl Fridolf 
Engelbert Sandgren, arkitekten bakom flera av de 
mest fram trädande trähusen i Umeå från slutet av 
1800-talet. Tingshuset var säte för Västerbottens 
mellersta domsagas tingslag i Nysätra. Byggnaden 
är från seklets början och num era byggnadsminne. 
Den renoverades på 1950-talet och används idag 
för pensionärs- och föreningsträffar.

Tingshuset, Ånäset.

267



Holmsjöberget strax väster om Ånäset—Nysätra har 
förklarats vara av riksintresse på grund av sina forn- 
gravar från bronsålder (1500—500 f.Kr.). I omgiv
ningen finns egentligen många fler än de som är 
skyltade, särskilt om man följer den långsmala 
skogsåsen söderut. En rödmarkerad »arkeologstig» 
uppm anar den efter forntidskunskap törstande att 
bege sig u t i skogen, in bland myggen.

Kort vägbeskrivning: Sök i Ånäset—Nysätra efter 
utfarten  m ot Flarken. Vik efter någon kilom eter 
till höger vid vägskälet m ot Fröbäcken. Fortsätt på 
nya vägen ännu en kilom eter fram till kulturmin- 
nesvägvisare åt vänster.

A tt det gäller a tt leta sig upp m ot höjderna för 
a tt finna forngravar minns vi var nödvändigt vid 
Åheden nordost om Hörnefors — dåtida gravar ha
de ofta kontakt med havet och vattenlederna. Un
der bronsåldern gick havet tre ttio  meter högre än 
idag, här i dessa trak ter sköt en vik in från Gum- 
bodabukten och sträckte sig nästan ända fram till 
Burträsk. Men Holmsjöberget låg ovanför, var en 
lämplig begravningsplats, dit kunde de döda forslas 
med båt.

Det är fråga om stenrösen man efter en stund 
siktar mellan tallarna, de är staplade av stenar från 
den havssvallade stranden. Rösena har olika former, 
på Holmsjöberget är de runda, ovala och rektangu
lära från tre  till tio meters längd, de högsta är på 
dryga m etern. I två av rösena finns rester av kistor 
på flata hällar.

Lövånger

Lövånger hör till Skellefteå kom m un, som får e tt 
eget avsnitt längre fram, men det var ganska nyli
gen som tidigare självständiga Lövånger uppsluka
des av sin nordliga grannkommun. Här tar vi alltså 
med platsen i E 4-avsnittet. I Lövånger m öter vi för 
första gången i den här skriften en bevarad kyrk
stad. En sådan skiljer sig från en kyrkby, som be
tecknar en fast bosättning run t en kyrka. En kyrk
stad därem ot är en samling stugor och häststallar 
för tillfälliga övernattningar för sockenbor som ha
de långt till kyrkan, dit sträng kyrkoplikt tvingade 
dem. Till kyrkstaden hörde också ofta  en mark-



nads- och tingsplats — vad var mera praktiskt än a tt 
ha en enkel stuga så man hade någonstans a tt ta  vä
gen? Stugorna ägdes av privata bönder, m arken de 
stod på tillhörde prästbordet — den var kyrkans 
egendom.

Kyrkstäder var vanliga i övre Norrland och norra 
Finland, där fanns ju  de stora avstånden i det gamla 
svenska riket. Bara i V ästerbotten fanns samman
lagt tjugofem kyrkstäder; idag finns endast e tt halv
dussin kvar. En av de bättre bevarade är Lövånger, 
där kan var och en av oss få övernatta, fast med 
m odern kom fort, i stugor som är påtagligt gamla, 
om än inte medeltida.

Från m edeltiden är därem ot Lövångers gråstens- 
kyrka, och även om man inte känner det exakta år
talet så får det gängse u ttrycket »omkring 1500» 
gälla. Kyrkan var vigd åt S:ta Anna — jungfru Marias 
heliga m oder — och i kyrkan m öter man också 
S:ta Anna med jungfru Maria i knäet; lille Jesus, 
som också su ttit i hennes knä, saknas dock. Den 
och flera andra äldre träskulpturer har nu återbör
dats från Skellefteå museum efter konservering. 
Från 1500-talets böljan är e tt trium fkrucifix i trä 
som sägs vara snidat av en bonde från Kräkånger 
(ordet »ånger» betyder »vik» och inget annat).

Strategiskt belägen i kyrkstaden finner man Stor
stugan, denna rym m er reception och restaurang. 
Det är här man riktigt m ärker a tt denna gamla in
stitution på allvar kastat sig in i hotell- och res
taurangbranschen. Uppställningsplatser för tält och 
husvagnar hyrs också u t, u tan a tt alltför m ycket in
kräkta i miljön.

Här finns också annat av kulturhistoriskt intres
se. Tvärs över ån som rinner från Gärdefjärden 
märks e tt h itfly tta t soldattorp, där gamle knekten 
Blom bodde. Hit har man också fly tta t en rundloge 
och nu planeras som bäst en större satsning på e tt 
lantbruksm useum. Mitt em ot Storstugan finns e tt 
litet sockenmuseum. Här kan man bl.a. få en upp
fattning om gångna tiders säljakt, men också om de 
forna tä ta  förbindelserna över Bottenviken — det 
vatten som tidigare var en förenande länk. Lövånger 
är ju  en kustsocken. Kring Gärdefjärden, en f.d. 
havsvik, finns vidare e tt naturreservat för fågellivets

Lövångers kyrka och kyrkstad  vid Avafjärden och havet.

skull. Nu kom m er också kontakten med havet a tt 
återupptas — en kanal med slussar byggs nere vid 
Avafjärdens mynning u t m ot havet och en gäst
hamn har redan anlagts inne i Lövångers centrum , 
på den gamla kvarnplatsen.

Bjuröklubb  är Västerbottens östligaste hörn, en nä
ra fem tio m eter hög klibba (klubb) som skjuter u t i 
Bottenhavet. Här finns e tt lättåtkom ligt naturreser
vat som man absolut inte bör susa förbi under fram 
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farten på E 4:an. Vik därför av på småvägarna, gär
na redan vid Lövånger. Ni kom mer fram till en kust 
som är fylld med kulturtryffel.

Historieskrivarna försummar sällan a tt dra fram 
vad Olaus Magnus, Sveriges katolske biskop i bör
jan av 1500-talet, hade att berätta från en seglats 
m ot norr. På alla sidor vid bergets fot, skrev han, 
kunde man skönja massor med utbredd fisk -  på 
tork  således, för här försiggick e tt viktigt fiskafänge. 
En fångst som också kom pletterades med jak ten  på 
sälen; just det fram skjutna läget i havet gjorde 
Bjuröklubb till en sådan utm ärkt »språngbräda» för 
långa jaktexpeditioner m ot isarna, precis som från 
Holmöarna och Stora Fjäderägg. Jakten fortsatte 
ända fram till 1974, då sälen fridlystes — alldeles 
för sent, då hade den nästan tagit slut; en av bovar
na heter Rönnskär, vars rök kan siktas i norr.

Vittnesbörd från sälepoken kan iakttas inristade 
i klipporna vid Svarthällaviken söder om fyren, 
trettiosex namn från tidsperioden 1791—1915, 
gjorda av sälj ägare, fram förallt från österbottens- 
kusten, som här vid Bjuröklubb tagit iland och vän
ta t på en chans a tt slippa u t i den drivande isen 
igen. Men klippan har för sjöfarande mera innebu
rit fara än skydd — farliga rev kokar utanför. Där
för byggdes 1859 den första fyren på klippans 
nordudde, där blev det också lotsstation och en sjö- 
räddningsstation inrättades på Grundskatans udde. 
Nu bor varken fyrpersonal, lotsar eller tullare kvar 
på Bjuröklubb, fyren är autom atiserad, lotsningen 
upphörde 1967, den sker nu från Skelleftehamn. 
Kvar vid den gula fyrbyggnaden är bara familjen 
som rapporterar till SMHI. Lotsham nen har blivit 
gästhamn, med torrtoaletter och sopmajor.

Den bilburne kan köra ända fram till en P-plats 
700 m eter från fyren. Därifrån går det a tt fortsätta 
raka spåret fram. Eller ta arkeologstigen förbi tomt- 
ningar, stenringar i vilka säljägare kan ha övernattat 
med seglet över som e tt tält, och ryssugnar, där 
häijande ryssar m åhända bakade sitt bröd när de i 
repriser i början av 1700-talet brände svenska ost
kusten.

Fiskekapellet från 1860-talet står något längre 
söderut. Där hålls gudstjänst varje söndag under

sommaren. I kapellet hänger votivskeppet »Skynda 
Hem» av Bjuröklubb bland gulnade fotografier av 
kyrkobesökare i båt från 1920-talet. Kapellet är in
te  det första på Bjuröklubb. Innan detta  byggdes, 
fanns e tt som användes i över tvåhundra år.

Finaste prom enaden på Bjuröklubbshalvön gör 
den som från P-platsen vid radiom asterna följer den 
markerade stigen m ot Sillhällorna — m jukt form a
de, släta klippor i vattenbrynet. Returen väljer man 
lämpligen längs stigen som för förbi Jungfrugraven, 
e tt sägenom spunnet stenröse. Så här lyder en av 
sägnerna: U tanför skären förliste e tt franskt skepp. 
En ung kvinna — prinsessa sägs hon ha varit — hör
de till de om komna, hennes lik hittades vid stran
den, innanför Jungfrugravens stenm urar begrovs 
hon — skelettdelar ska ha påträffats i senare tid . Nu 
vet ingen riktigt säkert om detta  varit en grav, eller 
kanske någonting helt annat. Kanske resterna av 
e tt medeltida fiskar- och sjöfararkapell, här bör det 
ha varit en hamn på den tiden, landhöjningen har 
gjort a tt stället övergivits.
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Bygdeträsket och Burträsk @ @

För den som färdas genom kustlandet mellan Umeå 
och Skellefteå finns e tt alternativ till den trafik
stinna E 4:an. Den avgjort mindre belastade och in
te  särskilt m ycket längre 364:an, kallas i vanligt tal 
för »Burträsk-vägen». Den låter oss bl.a. kom m a i 
kontak t med Bygdeträsket och Burträsk.

Det första är en sjö, vid vilken det bl.a. ligger en 
ort vid namn Bygdeträsk. Det andra är en o rt vid 
en sjö vid namn Burträsket. V attnen det talas om 
är i båda fallen vida. Särskilt kring Bygdeträsket är 
byarna uppträdda som i e tt radband. Där är Bygd- 
siljum, som inte bara har högsta slalombacken i den 
plattare delen av länet. Det var också platsen där 
V ästerbotten hade sin första järngruva — från 
1630-talet — som dock aldrig blev särskilt lönsam.

Gruvan finns uppskyltad som kulturm inne i 
västra delen av samhället. Bygdsiljum utvecklades 
till a tt bli en hantverks- och handelsplats och här

»Västerbottensgården»

Det man vanligen menar med en »västerbottens- 
gård» är en traditionell parstuga — en timrad 
åttaknutsbyggnad. Som byggnadstyp är den 
egentligen inte alls unik för V ästerbotten — den 
har varit spridd och allmän över hela landet.

Byggnadskulturen på vår västerbottniska 
landsbygd har dock varit m ycket traditionsbun
den och visst slås man av gårdarnas enhetliga 
utseende. En gårdsanläggning består vanligen av 
bostadshuset (en parstuga), sommarstugan (en 
enkelstuga), bagarstugan (kanske en fyrknutad 
byggnad som i bygdeträskom rådet), ladugårds
längan, rundlogen och bodarna -  alla tim rade 
och alla målade i äkta Falu rödfärg. Kanske är 
det så a tt den rätta  användningen av begreppet 
»västerbottensgård» skulle om fatta hela gårds- 
gruppen.
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tillverkas nu skogskojor som bl.a. går på export till 
Saudi-Arab ien.

Från Bygdeträsk, som ligger strategiskt mellan 
de tre  sjöarna Göksjön, Bygdeträsket och Anders- 
vattnet, löper vad som sägs vara Europas allra längs
ta björkallé. Imponerande är den — milen lång. Det 
var lärare och skolelever från Kvarnbyn som plan
terade allén — de späda björkarna häm tade de från 
markerna run t vägen. Tack och lov var de förutse
ende: rejäla avstånd på ömse sidor, inga m yndighe
ter har behövt ingripa och säga a tt här kan inte 
längre två bilar mötas...

Åker man västerut genom björkallén från Bygde
träsk, kan man ta sig tillbaka norr om sjön Bygde
träsket och då passera den m ycket välbevarade byn 
Bygdeträskliden. Här bjuds man på smakprov av 
den nordvästerbottniska byggnadskulturen med 
gårdarna vackert belägna i sluttning ned m ot sjön.

Burträsk, ytterligare en mil åt nordost, är en ort 
som drabbats av den röde hanen. Den nuvarande 
kyrkan, ritad 1949 av arkitekt Bengt Romare — 
som f.ö. är upphovsman till museibyggnaden på 
Gammlia i Umeå — är den fjärde i ordningen. Tre 
år tidigare brann dess föregångare. Till kyrkplatsen 
i Burträsk hörde också en kyrkstad — den i sin tu r 
brann ner 1930. Bara en av de ursprungliga stugor
na finns kvar — nu som vandrarhem.

Ändå saknar inte Burträsk sin diskreta charm. 
Kyrkan står där vackert på en udde ute i träsket, 
invid är hembygdsområdet skapat kring en man- 
gårdsbyggnad från byn Risåträsk. Strax intill ligger 
campingplatsen. Den som till äventyrs vill veta i vil
ken by advokaten Henning Sjöström och hans bror 
Ernst växte upp och skildrade i böcker, kan få reda 
på a tt det var Bergviken, tvärs över sjön från ky r
kan.

H em bygdsom rådet 
i Burträsk.
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Sagavägen
Vilhelmina

Mo sjöen

Å sele

Örnsköldsvik

Inget annat län har så många klingande namn på sina turistvägar som Västerbotten, man är faktiskt något 
av svensk mästare inom detta  gebit. Redan har vi färdats e tt stycke på Blå vägen, men här finns också 
Forsarnas väg, vägen Sju älvar, Stekenjokkvägen — vi ska återkom m a till dessa -  och inte minst Sagavägen 
mellan Örnsköldsvik och Brönnöysund i Norge, till största delen går den inom Västerbotten.

Varför nam net Sagavägen? Turismens m arknadsförare påstår a tt det beror på a tt den höga Helgelands- 
kusten varit e tt »heim» för troll och jättar, kring dessa finns talrika sagor och sägner. Mellanriksväg blev 
den först 1967. Från Örnsköldsvik vid E 4:an till Åsele är det tolv mil, då är man redan i södra Lappland.

Åsele är känt för sin stora marknad kring tredje 
helgen i juli, en upplysning som här meddelas både 
som varning och till lockelse. Mångtusentals besö
kare, marknadsstånd på alla gator och torg, stilla
stående bilköer. Marknaden har gamla traditioner, 
flerhundraåriga. Här m öttes redan vid m itten av 
1600-talet sam er och nybyggare, handelsmän och 
m yndighetspersoner för kyrkhelger, handel och 
rättskipning.

Åsele första kyrka stod klar 1648. Den låg nere 
vid älven där nu begravningsplatsen brer u t sig. Här 
låg också den första kyrkstaden med kyrkkåtor, 
stugor och stallar. Efter en brand 1852 flyttades 
kyrkstaden upp till kvarteren kring kom m unalhu
set. Från den tiden finns e tt tingshus kvar, men 
kyrkstad shusen revs helt enkelt vid slutet av 1940- 
talet. Kyrkstaden hade med tiden utvecklats till 
Åseles slumkvarter med fyrahundra perm anent bo
ende. Vid hembygdsgården — för övrigt en av länets 
mest sevärda — har man gett utrym m e åt sex kyrk- 
stadshus som av hembygdsföreningen räddades un
dan rivning.

VTofVöjO
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Den kyrka som idag reser sig över samhället på 
Kyrkberget intill Ångermanälven är inte den ur
sprungliga. Men precis som Burträsk kyrka har den
na en dramatisk historia. 1934 brann nämligen den 
stenkyrka som byggts 1850, »då Oskar I var konung 
i riket, G M ontgomery var hövding i länet, I Berg
man biskop i stiftet», som det står ovanför portalen. 
I den nya kyrkan ingår murar från den äldre. Arki
tek ten  Knut Nordenskiöld använde sig av de gamla 
planritningarna.

Nedströms västra brofästet ligger en rad skogs- 
tjänstem annaboställen från 1800-talets slut och 
början av detta  sekel. Området tillhörde ursprungli
gen lappskolan, som böljade sin verksamhet här 
1732. Närmast bron ligger länsmansgården — en 
herrgårdsliknande byggnad från 1800-talets m itt. 
Den är byggnadsminne.

En sista »sevärdhet» innan ni är på väg över bron 
och lämnar denna tä to rt i södra lappmarken. T itta 
norrut uppström s, om man nu kan tala om någon 
ström alls i en reglerad älv. Ute i älven på en av 
bropelarna efter gamla bron ser vi e tt minnesmärke 
efter en svunnen tid — flottningsepoken. Tillkom
m et på förslag av kom m unalrådet, som inte ville 
satsa pengar på konst. En tim m erbröt! Vad tycks 
om resultatet?

Torvsjö kvarnar

Torvsjö kvarnar kan m ycket väl bli den största upp
levelsen under en hel semestersommar i V ästerbot
ten. De ligger uppradade som e tt pärlband utefter 
den lilla Skarpsjöbäcken, denna i sin tu r h ittar man 
efter vägen norru t från Åsele m ot Vilhelmina. Men 
det ska vara gamla landsvägen, inte den nya, raka, 
trista som följer den våldtagna älven.

Så uppfriskande kan m ötet med bäcken bli a tt 
folk i charterbussarna som varit ända uppe vid Nord- 
kap och vänt — mest dimma har det varit, hum öret 
i bo tten  — äntligen får valuta för den långa resan. 
A tt det blir så här har inte bara med en samling fint 
restaurerade ekonomibyggnader a tt göra, byggna
der där vattnets eviga rörelse u tny ttja ts  i arbetsbe- 
sparande syfte — förbaskat lite vatten för övrigt, 
om man tänker på vilken effekt det hade. Nej, li
ka m ycket har det a tt göra med a tt man får träffa 
hemmansägaren Bernhard Westman, ordförande i 
stiftelsen Kvarnbäcken och initiativtagare i byn till 
de upprustningsarbeten som inleddes här 1966 i 
samarbete med Åsele kom m un och länsmuseet i 
Umeå.

Innan Bernhard går i gång med a tt berätta  hur 
risigt det var dessförinnan, kan han kanske dra en 
lappmazurka på dragspel, sedan han skjutit skärm
mössan bakåt och b lo tta t en kritvit panna ovanför 
svartbrända kinder.

Bernhard är chefsguide med e tt levande, fast ar
kaiskt (ålderdomligt) språk, som i sig är en »hör
värdhet». Han kan börja med vad han vet om förra 
århundradet: då hade byn fäbodar vid Skarpsjön 
och kvarnar u tefter bäcken, 1876 malde fem kvar
nar, tröskade två logar och sågade en såg, alltsam
mans med vattenkraft. »En liten skvalbäck brukar 
jag säga a tt det är», förklarar Bernhard, »men fanns 
det nog med vatten för han som hadd kvarn överst 
så hadd han det underst också, he ligg ju  liksom i

Bernhard Westman förevisar rundloge och tröskvagn m ed  
koniska bultar vid Torvsjö kvarnar.
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Torvsjö kvarnar m ed bl.a. tröskloge och vattenränna till sågen.

systemet». Vidare: »Gubben som byggde trösklo- 
gen, han byggde den med överfallshjul, då går den 
ju  med hem skt lite vatten!»

Ännu under andra världskriget malde två kvarnar 
i bäcken, sedan följde förfallet.

Men nu är damm arna och luckorna iståndsatta, 
Jan Isaks kvarn och Antes kvarn likaså, bägge är 
skvaltkvarnar (lodräta axlar direkt från vattenhjulet

upp till den övre kvarnstenen), skakkäpparna matar 
fram sädeskornen i rätta  mängder, i sågen ylar såg- 
klingan, i trösklogen dundrar stora tröskvagnen 
runt, runt. Nere i kraftstationen — byggd 1918 — 
matas en vattenturbin, som driver en likströmsge
nerator med tio hästkrafters effekt, det var bya
männens egen kraftstation fram till 1950 — då 
kopplade Vattenfall på Ångermanälven, centralt.
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Nå, men än idag, under visningen, kan man nere 
på byaelverket se en naken liten lampa fläm tande 
vakna till liv, det är e tt riktigt underverk!

14 500 besökare brukar Torvsjö kvarnar få under 
en säsong. Under juli månad dagliga visningar kl 
12—15, servering i Erik-Johans stuga. Grupper kan 
under för- och eftersäsong vända sig direkt till 
Bernhard Westman på telefon 0941-530 25.

En instruktiv broschyr om hur vattenkraften i 
Torvsjö använts har producerats av Västerbottens 
museum på uppdrag av stiftelsen Kvarnbäcken. 
Finns på länets turistbyråer, gratis.

I Vilhelmina kom m er vi under denna västerbottens- 
resa för första gången i kontak t med Gustav IV 
Adolfs maka; a tt hon råkade heta Fredrika Dorotea 
Vilhelmina kom  så småningom a tt sätta spår i de 
södra lappmarkerna. I slutet av 1700-talet hade 
Volgsjö blivit egen församling och byggt kyrka vid 
Volgsjöns strand. 1803 ville man byta namn och 
vände sig till m ajestätet och bad a tt få använda 
»Drottningens höga namn» — Vilhelmina. Året där
på biföll kungen denna önskan om namnbyte.

Vad dagens besökare främst lägger märke till i 
Vilhelmina är den bevarade kyrkstadsbebyggelsen, 
en samling röda stugor mellan den nuvarande vita 
kyrkan uppe på fjällutsiktshöjden och tingshuset 
nere i dalen. Grunden efter den första kyrkan kan 
man se nedanför kom munalhuset. Kyrkstaden har 
förvisso varit större: bestod 1870 av e tt gytter av 
små låga hus, omkring sjuttiofem  till antalet, med 
tillhörande stallar, avträden och hästspillning där
emellan. Först var det bestäm t a tt ingen fick bo i 
kyrkstugorna förrän vid kyrkhelgerna — då blev det 
liv; gamla oförrätter skulle göras upp, nu när man 
äntligen fick en chans a tt träffas.

Mot slutet av 1800-talet fick skogsavverkningen 
allt större betydelse, skogsbolagen byggde boställen 
till sina tjänstem än. De flesta ligger vid infarten till 
Vilhelmina. Arbetare, hantverkare, handlare sökte
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sig hit. Landsvägen blev Storgatan med affärsbe- 
byggelse.

Kyrkstaden började få allt fler fastboende m ot 
slutet av förra århundradet, flera av husen låg då 
vid Volgsjön där järnvägsstationen nu finns. Den 
byggdes 1918, då invigdes också Inlandsbanan.

1921 härjades halva kyrkstaden, den som låg sö
der om Storgatan, av eld. Trehundra människor 
blev taklösa, bara stugorna runt sockenstugan blev 
kvar. I de tta  område har en upprustning nu skett, 
Riksantikvarieämbetet har varit inkopplat. I »nya» 
kyrkstaden står tjugosju stugor, där kan gästande 
turister bo, fullt m odernt, självhushåll eller också 
finns ju hotell med restaurang och rättigheter all
deles i närheten. E tt besök på Stenmans runda kon
ditori är i detta  sammanhang också på sin plats.

Gamla sockenstugan från 1891, som även tjänat 
som kom m unalkontor, rymm er nu Vilhelmina för
nämliga museum — det bör ingen missa. Stora se
värdheten därinne är modellen av kyrkstaden, som 
den en gång såg ut, före branden. 3 000 im poneran
de arbetstim m ar har den tagit a tt göra klar. Bakom 
står kyrkstadskännarna Carl Lundmark, Kurt Fred
riksson, Erik Andersson och Bengt Berglund. De

Vilhelmina kyrkstad.



har titta t på gamla kartor och gulnade fotografier, 
använt fiberplattor och gips, experim enterat, miss
lyckats, försökt igen med a tt bl.a. fabricera mini
träd; en modelljärnväg skaffade de från Umeå.

Resultatet? Döm själva och vandra därefter vi
dare i rumm en, som även visar bilder på närhistoria 
i Vilhelmina: emigrationen över fjällen m ot Norge 
och vidare bort m ot kanadensiska prärier, första bi
len kom m er 1912 (»De va e tt illsnittigt namn på 
han som körd den där bilen, han hette  Chaufför»), 
fotografier på järnvägsinvigningen 1918, snapshots 
tagna med sinnesnärvaro under den förintande 
branden 1921, ångbåten Malgomaj, första flyg
maskinen...

Själva kyrkan är en bra avrundning på besöket i 
Vilhelmina. Redan utanför kyrkan ser man vida, 
över blåa Malgomaj, bort m ot den skimrande snön 
på Marsfjället — redan detta  stämmer till andakt.

Den vita kyrkan stod färdig på höjden 1846; då 
hade varje byalag få tt svara för e tt visst antal dags
verken samt en viss mängd sågat virke. Nästansjö 
gjorde järnsm idet till broräcket av myrmalm, en 
annan by bidrog med den duk som täcker korväg
gen.

M useet i Vilhelmina.

Vilhelmina kyrka är e tt exempel på den grupp 
enkla träkyrkor som byggdes i lappmarken vid m it
ten av 1800-talet. I och med tillkom sten av den 
nya kyrkan flyttades kyrkstaden närmare denna — 
tidigare låg stugorna lite längre ner.

För övrigt är det kvardröjande intrycket, länge 
efter det a tt man lämnat kyrkan, ljusinsläppet från 
rym den genom de två glasfönstren vid koret.

Byn Risträsk på vilhelminasidan av det skogklädda 
Stöttingfjället (ligger vid väg 360 och nära nog m itt 
emellan Vilhelmina och Lycksele) innebär en av- 
vikning från Sagavägen. Men den svängen bör man 
kosta på sig, här ligger en by som ger en föreställ
ning om hur en inlandsby såg u t vid sekelskiftet.

Men 1987 bodde bara nio personer kvar fast 
över vintern, medelåldern är redan hög — vi är m itt 
i avfolkningsbygden. Risträsk är Sveriges kanske 
högst belägna jordbruksby — 624 m.ö.h. — och den 
är en s.k. lidby, uppförd på en sydsluttning för a tt 
suga åt sig den frostsm ältande solen. Gårdarna lig
ger i en oregelbunden rad kring byvägen, nedanför 
odlingsmarken med ängslador i sluttningen. Under 
»slåttanna», vid semestertid, när alla hem vändarna 
är tillbaka, står hässjorna fyllda med hö, traktorer 
kör fram och tillbaka på skrå ovanför landsvägen. 
Första dan efter  industrisemestern — och var över
tygad om a tt allt är annorlunda. Borta är också de 
f.d. getarna (vallpojkar för getter och får), de seder
mera som vuxna blivna skogsarbetarna, de efter y t
terligare några år ur skogen bortrationaliserade — 
möjligen är de tillbaks till älgjakten.

En av de bofasta är Einar Risberg, 67 år gammal. 
Han kom m enterar, högt uppifrån sin traktor:

»He e ju  fruktansvärt, byn tar slut helt enkelt. Vi 
har en ungdom här, en fin pojke, men hans håg lig
ger åt det mekaniska, åt bilar till, inte åt trak to rer
na vi har här i byn. När man nu tänker på a tt  fem 
generationer verkat här i byn, all denna odlarmö- 
da...».
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Strandby och lidby
Gammal bygd ligger vid stränder av 
sjöar och vattendrag — det visar bl.a. 
alla de västerbottniska ortnamn där 
orden sjö, träsk, tjärn och sel ingår. 
Här fanns tillgång till ängar, lättod
lad jord och vattnet erbjöd både fisk 
och den bekvämaste kommunika
tionen. I lappmarken kan man ock
så iaktta ett annat bebyggelseläge: 
den högt placerade lidbyn. Höjd
sträckningar erbjöd frostfria lägen 
och blev därför attraktiva för åker
brukaren. Erik Bylund har i »Kolo
niseringen av Pite lappmark» påvisat 
de avgörande temperaturskillnader, 
under den för kornmognaden kritis
ka tiden, som kunde förekomma på 
mycket näraliggande platser. Skill
naderna i »lokalklimat» betingades 
av närheten till vatten och av vatten
samlingens storlek.

Einar Risberg vill inte säga mer. Med e tt ryck sli
ter han in en växel, sätter blyfoten på gasen och 
kör undan. Inte av ovänlighet, sinnesrörelsen blev 
bara för stor.

Den förste som slog sig ner var en same, Mårten 
Andersson, han bosatte sig här 1796. Risträsk blev, 
m ätt med traktens m ått, en välmående by. Till d e t
ta  bidrog sjösänkningen av Risträsket nedanför li
den i början av 1800-talet. Spår av detta  ses i beva
rad ålderdomlig bebyggelse, i mängden av hölador 
och i silängarna öster om byn.

Men snart är det oåterkalleligen slut, verkar det 
som.

Gråtanån m ynnar i Vojmsjön alldeles i närheten av 
den senares u tlopp i Vojmån, ungefär tre mil fågel

vägen norr om Vilhelmina. Där har några av länets 
viktigaste fornfynd gjorts vid boplatser och fångst
gropar från stenålder, från perioden 4 000 till år 
2 000 f.Kr.

Man har grävt u t flera skärvstensvallar liknande 
dem som vi tidigare beskrivit vid Tjikkiträsk längs 
Blå vägen, på sid 231. Som ni minns uppstod skärv- 
stensvallen när våra förfäder kastade u t de stenar 
med vilka de både kokat m at och använt som »ra
diatorer» i hyddan. Efter upprepad användning 
sprack stenarna, bildade skärvor. De utkastade skär
vorna tillsammans med kol, jord, rester från red- 
skapstillverkningen och m atrester bildade till slut 
en vall run t hyddan. Sådana vallar tjänade också 
som isolering runt de nedsänkta hyddgolven.

Det finns fem skärvstensvallar vid Gråtanåns 
mynning, till två av dessa går markerade stigar. De 
ligger samtliga i en dalgång med goda möjligheter 
för fiske och jak t, stora djur som älgar hade bara en
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passage a tt följa, mellan Sjuisberget och Vojmsjön. 
Naturligtvis lade fornjägarna här upp e tt mer än ki- 
lometerlångt, diagonalt skärande fångstgropssystem. 
Därefter satte de sig i hyddorna bakom skärvstens- 
vallarna och väntade, ved hade de staplat utanför, 
runda stenar a tt  värma kö ttkoket med fanns också 
på plats. Alltid gick väl åtm instone någon älg ner 
sig, kom  u t på gropens täckta, m edvetet svaga lock, 
det brast precis som nyisen, ner föll älgen, benen 
låsta i fångstlådan, över det arma djuret störtade jä 
garna med avlivningsvapnen.

Medan de väntade på a tt någon älg skulle falla 
ner i någon fångstgrop kunde de trösta sig med få
gel, fisk eller bäver som också ingick i dieten, dess
utom  åt man väl också rö tter, bär och örter.

Så här kör ni för a tt kom ma till Gråtanån: Följ 
väg 88 (den går parallellt med Inlandsbanan) till 
vägskälet m ot Dikanäs, ta  in där, sikta m ot Giddes 
vid Vojmsjön. Men innan ni når fram till den byn 
kom m er bron över Gråtanån — stanna där, kultur- 
minnesskyltar anvisar. En sådan på åns ostsida le
der in m ot en stig som följer vattnet uppström s,

där är den stora fångstgropskedjan. Å t m otsatta 
hållet en ny stig som går fram till en mindre fångst- 
gropsgrupp samt en undersökt skärvstensvall. Den 
senare är för en lekman inte särskilt lätt a tt kom ma 
underfund med, tro ts  den upplysningsskylt som 
står på platsen. Man kan visserligen i Studier i norr
ländsk forntid. I I  (Acta Bothniensia Occidentalis), 
utgiven av Västerbottens läns hembygdsförbund 
och Västerbottens museum, lära sig a tt här var fo r
dom  en ganska stor »villa», 30 m" i bottenplanet 
och med nio kokgropar koncenterade i västra hal
van. Mest ser det u t som en gammal bom bkrater, 
tänker man besviket. Därefter tröstar man sig ge
nom a tt gå tio m eter till, fram till lillnipan vid den 
porlande ån, där är en m odern rastplats; här kan 
man begrunda stenåldersmänniskornas mathållning 
medan den medhavda falukorven grillas.

Sportchefen på hotell Kittelfjäll stirrade frågande 
u t genom matsalsfönstren och u t över ängarna m ot 
Vojmån, han sa: »Har ingen aning om vad du snac
kar om, e tt kulturm inne här...!»

Jomenvisst, ladorna, de är ju  riksintressanta dess
utom . Tjugofyra sådana renoverades 1983 med 
hjälp av statliga bidrag, på så sätt har man kunnat 
hålla kvar något av det försvinnande norrländska 
odlingslandskapet.

På sätt och vis är det väl förståeligt a tt en nutida 
»nybyggare» — så får man väl ändå kalla en söder
ifrån kom mande person som fört in begrepp som 
off-pist och heliskiing i fjällvärlden — har föga aning 
om detta  kulturm inne, ingen inform ationsskylt vid 
vägen talar heller om förhållandet.

Men en bonde i byns m itt kan ge besked:
»Här stod ju  massvis med lador, där uppe där ho

tellet är var det också såna där lador. Jag hade la
dor jag också, men dom  har jag rivit. Nu är det som 
så där.» (Bonden pekar m ot sin dånande och eldriv
na torkfläkt fem tio m eter bort.)

Kittelfjälls ladrike har en lång historia. 1818 
kom  en dalkarl vandrande längs Vojmån, Lars

279

Guorti

Fättjarn539



Larsson hette  han. Hos landshövdingen lade han in 
en ansökan om a tt få ta  upp e tt nybygge. Efter laga 
syn antogs han till åbo (benämning på den som un
der ärftlig besittningsrätt innehar annans jord), ny
bygget fick nam net Kittelsfjäll, fick trettio  års skat
tefrihet. 1846 skattlades följaktligen gården.

Lars Larsson fick nam net »överste Lasse», alls 
ingen militär titel, u tan  beroende på a tt han bodde 
högst upp i Vojmån. Överste Lasses lilla hus låg 
först strax nedanför den branta fjällsidan, men fly t
tades så småningom längre ned på grund av rasris
ken.

Till gården hörde e tt stort område med frodig 
slåttermark ner m ot ån. På detta  byggdes e tt stort 
antal lador så a tt höet snabbt kunde kom ma in för 
torkning. A tt genast efter slåttern köra fodret upp 
till gården hade varit besvärligt; vägar fanns inte, 
knappast heller stigar, dessutom var det sankt. Hö
transporten hem kunde man därför vänta med till 
vinterns skarföre, höet hade ju  under tiden lagrats

väl och to rkat färdigt i ladorna ute på slåtterängar- 
na.

En del av de tjugofyra upprustade ladorna i Kit- 
telfjäll står nuförtiden tom m a, de utgör e tt m onu
m ent över generationers odlargärningar.

Virisen och Giebna Q bijQ löJ

Med Virisen och Giebna är vi redan över vattende- 
laren, ström marna strävar åt A tlanten, det här är 
norskt, fast det ännu är svenskt, det här är också 
väglöst, i fallet Virisen också en levande, fjällägen- 
het. Vad detta  låter rom antiskt, kan en sörlänning 
tycka. Tänka sig, här finns ställen på svenska land
backen dit man inte kan kom m a med bil. Försök 
då se saken ur de boendes vinkel, vi ska strax åter
kom m a med några b ittra  Virisen-repliker, uppsnap

L adlandskapet i K ittelfjäll.
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pade vid en telefonintervju från byn Bojtiken vid 
sjön Virisens västra ände. Det är ungefär m itt på 
denna långsmala sjös nordstrand Virisen och Giebna 
ligger, åtskilda e tt par kilom eter. Virisen är den 
västligaste, man kan kom m a dit efter en milslång 
färd med båt från Bojtiken, nybyggaren i Virisen 
kan skjutsa.

Giebna på sydvästsluttningen av fjället med sam
ma namn, är den öde lägenheten, kallas också Sara 
Doroteas ställe. En liten stuga som idag förvaltas av 
lantbruksnäm nden, den står öppen, erbjuder turis
ter primitiv övernattning.

Vem var då Sara Dorotea? Hon var do tter till än
kan Anna Elsa Sjulsdotter Jobb, denna bosatte sig 
1909 i inhysningslägenheten Giebna. En inhysnings- 
lägenhet var e tt nybygge som olagligen tagits upp 
på kronom ark ovan odlingsgränsen. 1915 legalise
rades vissa av dessa och kom  a tt kallas fjällägenhe- 
ter.

1914 fick Giebna besök av en statlig kommission 
som undersökte inhysningslägenheter i fjällen. 
Kommissionen bestämde a tt gården skulle läggas 
ner så fort m odern Anna Elsa dö tt — den ansågs 
hindra renskötseln.

Men Sara Dorotea struntade i myndigheterna, 
bodde kvar även sedan mamman avlidit. Hon för
sörjde sig på fiske, hade två kor och några getter, 
först 1940 lämnade hon Giebna.

Nybygget renoverades 1981 med statliga bidrag.
Uno Johansson heter nybyggaren på Virisen, en 

drygt fem tio års karl, född på gården, där har ock
så hans far, farfar och farfarsfar bo tt — väglöst. 
Men nu käm par Uno för a tt äntligen få en väg, m ö
ter kallsinne. »Vi närmar oss år 2000 snart, nu 
kom m er snart en ny generation och får familj och 
barn. He e inte mänskligt a tt pojken min som bara 
är sju år och ska på skola bort i Tärnaby inte ska 
få kunna kom m a hem annat än på helgerna. Det är 
m örkt för en sån liten en under förfallstiden då det 
är m örkt och oväre (ovädret) kan vara över honom 
när som helst, då är det inte lätt a tt ta  sig fram. Så 
de förstår du väl varför jag käm par för den där vä
gen. Ingen fram tid här om inte ungarna får ta  vid 
efter mej, då är det slut med livet på fjället.»

Skalmodal är Sagavägens sista svenska fäste, en me
ter över gränsen och man är inne i norska »siames»- 
tvillingen Skarmodal. En delad by således, med en 
politisk skiljelinje rakt igenom och som ända fram 
till i juni 1967 inte bara var Sveriges u tan  även 
Skandinaviens mest isolerade by. Men då invigdes 
nya mellanriksvägen, byn fick även elektriskt ljus, 
kunde stoppa undan fotogenlam porna. Fast det var 
bara svenska bydelen som fick gatlyktor — i Norge 
är det ännu m örkt.

Men så långt bort i Sverige ligger fortfarande 
Skalmodal a tt de å tta  bofasta svenskarna (på nors
ka sidan bor tio) inte får Expressen och A ftonbla
det förrän dagen efter, om ens nånsin; kanal 1 eller 
TV 2 är det inte tal om — televisionen får bli norsk.

Första nybyggaren i Skalmodal (ordet skal/skar 
betyder smal, brant dalgång) — där Vapstälven bru
sar, redan har den sex mil genom Sverige bakom 
sig, fram för sig bara nio till A tlanten vid Mosjöen — 
lär ha varit en mas, en del säger dock a tt han kom 
från Vilhelmina. Nils Andersson hette  han som 
gjorde e tt försök. Mer än just e tt försök blev det 
inte, familjen bodde i en »jolgamme», e tt slags torv- 
kåta, i nuvarande östra delen av byn, den delade 
bostaden med boskapen. Första vintern saknades 
foder till korna, så man fick lov a tt slakta och äta 
upp alla utom  en. Nils Andersson gav upp, flyttade 
till U nkervattnet i Norge, han kallades »Gammel- 
svensken», blev hundra år.

Två samer kom  härnäst. De ansökte om a tt få ta 
upp e tt gemensamt nybygge på sitt eget renbetes
land. Troliga skälet var a tt de därigenom ville före
kom ma andra vilt främmande m änniskor a tt slå sig 
ner på trakten. I flera år efter det a tt Jon Jonsson 
och Sjul Sjulsson vid m itten av 1800-talet få tt sina 
nybyggesrättigheter, bodde de i sina torvkåtor i 
Skalmodal. De levde m ycket på jakt; ripor, orrar, 
tjädrar, harar. Fångsten släpades på skidkälke till 
handelsplatsen vid Mosjön. Med sig tillbaka hade 
de lass av mjöl och potatis.

1942 hade befolkningen ökat, 42 personer bod
de då i Skalmodal.
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Umeå med omgivningar

Vi har i det här avsnittet plockat ut tio sevärdheter som ligger alldeles i närheten av Umeå — för Skellefteå 
har vi gjort på motsvarande sätt längre fram.

Det här är inte direkt tänk t som en rundtur, även om man naturligtvis kan göra en sådan. Alla u tflyk ts
målen ligger inom två mils avstånd från centrum. Med sträckan från Holmsund, förbi Umeå och m ot Stor- 
norrfors är vi redan på väg m ot Vännäs och Vägen sju älvar, som blir nästa vägsträckning.

För a tt nu i det här avsnittet ta itu med begreppet 
Umeå och dess omgivningar måste man börja med 
Backen. Här ligger nämligen det medeltida u r
sprunget till dagens residensstad, då var älven segel

bar ända hit, ytterligare fem kilom eter uppström s. 
Allteftersom segelbarheten med tiden kröp allt 
närmre mynningen följde bebyggelsen med. Umeå 
stad grundades på sin nuvarande plats 1622 — far
tygen kunde då inte gå längre upp.

Men Backen har ändå för många um ebor upp
levts som en omistlig del av deras historia; den fö r
bindelsen bakåt i tiden blev de dock delvis av med 
en novemberdag 1986. Då b rö t en eldsvåda u t som 
svartbrände hela insidan av Umeå landsförsamlings 
kyrka, den största av de senmedeltida i länet, byggd 
1501—1508. Interiören gick helt om intet, men 
murarna blev kvar.

Veckorna efter branden sökte sig hundraden u t 
till ruinen, många sörjde djupt. Ändå uppstod efter 
e tt slag en diskussion om man inte skulle låta bli 
a tt bygga upp kyrkan. Kanske bygga en helt ny och 
modernare i stället. Nu har i alla fall projekteringen 
för återuppbyggnaden inletts.

Det var inte första gången som Backens kyrka 
brann. Under själva gudstjänsten på Marie Bebådel- 
sedag 1893 tog det också eld, bara svedda m urarna 
och valven kvar. När brasan hade slocknat och 
gudstjänstbesökarna vågade sig inomhus igen, fick 
de en rejäl överraskning. Genom hettan  hade nämli
gen väggarnas kalkputs ramlat av, där bakom  fram 
trädde nu en samling målningar, en hel medeltida
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bildvärld. De sista spåren av dessa kalkmålningar 
utplånades dock vid den senaste branden.

Backen förblev ändå centrum  för landsbygdens 
bönder, här fanns en stor kyrkstad, här handlade 
man på m arknader, betalade skatt, gick till tinget 
och hamnade, om det ville sig illa, i sockenhäktet. 
Här byggdes en skola för socknen 1847, Klockar
gården, som fortfarande finns kvar.

Backen har även andra sevärdheter. Man kan ta  
en promenad från kyrkplatsen tvärs över Härads
vägen m ot den ståtliga prästgården från slutet av 
1700-talet och gå fram till krigsgravarna på Väster- 
hiskeheden, de ligger mellan österbacken och Ume- 
dalens f.d. sjukhuskomplex. Här ligger namnlösa 
döda från 1808—09 års krig m ot ryssarna.

Orsaken till a tt det blev så många döda just här i 
Backen var a tt man förläde e tt fältsjukhus i kyrk- 
stugorna; endast en förm odad sådan finns idag kvar 
på österbacken. Till de tta  fältsjukhus fördes sårade 
från striderna både i Finland och Sverige. Patien
terna dog som flugor. Möjligen brändes kyrkstaden

Backens prästgård.

som en saneringsåtgärd, i varje fall förstördes det 
mesta i början av 1800-talet.

Strax öster om prästgården ligger den legendaris
ke kom minister J  A Linders bostadshus Johannes- 
gård från 1840-talet, och ännu en bit m ot staden, i 
Västerhiske, finns lanträntm ästare Pehr Forsells 
herrgård från 1791.

På Backen bör man också gå till Umedalens f.d. 
sinnessjukhus från 1934. Nu hör man inte längre 
skriken från stormavdelningen, men man kan läsa 
om dem i Astrid Värings roman »I som här inträ
den». Men titta  på de fina byggnaderna, ritade av 
Carl Westman — en arkitektonisk sevärdhet.

Vi har just talat om eld — lika bra a tt fortsätta  med 
det. För nu ska vi in i Umeå centrum  och där har 
det minsann brunnit åtskilliga gånger. 1600-talets 
Umeå låg på samma plats som nuvarande centrum 
med samma Storgata och ungefär samma lägen för 
torg, kyrka och residens.

Under det Stora nordiska kriget 1714—1721 
brände ryssarna staden flera gånger. Sega borgare 
byggde åter upp. Midsommardagen 1888 var det 
dags igen — eldstorm en ven över Umeå och ödeläde 
hela den äldsta centrala delen. Inte på grund av krig 
denna gången, u tan  av våda — e tt öde som drabba
de de flesta trästäder. Märkligt var a tt avlägsna 
Sundsvall och Holmsund, halvannan mil bort, drab
bades av lika förödande bränder — samma dag!

Ur askan skapades på 1890-talet tålmodigt en ny 
stad. De flesta husen byggdes i trä, men det blev 
också en del stenhus, fram för allt bland de offen t
liga byggnaderna. Kvarteren skiljdes åt med breda, 
brandbrom sande esplanader och trädplanterade ga
tor. Björken blev stadens alléträd, Umeå blev »Björ
karnas stad».

Men vi har ovan utlovat mera eld, här kom mer 
det. Går ni med på en guidad stadsvandring — vil
ket vi tycker ni ska göra, de startar sommartid från 
Turistinform ationen på Renm arkstorget, tel 090 -
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Scharinska villan vid Storgatan österu t — e t t  »jazzens hus» på torsdagskvällar och under de årliga jazzfestivalerna.

16 16 16 — kom mer ni efter en stund fram till Mo- 
ritzska gården m itt em ot Döbelns park och i hörnet 
av Storgatan och Östra Kyrkogatan — den ser p rak t
full u t, inte sant. Verkar ha stå tt där i fridfulla evig
heter, bakom fönstren tror man sig skymta gamle 
patronen på Sandviks ångsåg, C G Moritz, han som 
gav arkitekten Carl Fredrik Sandgren uppdrag a tt 
rita kåken efter 1888. Men skenet bedrar. Bara hal
va delen är äkta och Moritzska gården har alls inte 
stått där den står nu, u tan  på platsen för nya bib
lioteket.

Husets m ittparti hade tagits isär inför flyttning
en, den östra delen var redan fly ttad  en bit, kvar 
stod den västra delen. I de tta  läge, natten  m ot m ån
dagen den 31 januari 1983, smög sig någon lika illa
sinnad som okänd fram och tände på huskroppen 
som stod kvar — av den biten kunde brandm ännen 
inte rädda något alls.

Vad ni alltså kan beundra idag, det är en skicklig 
sammanfogning av en ursprunglig del från 1891 
och en rekonstruerad från 1980-talet; ni kan inte se 
vilken som är vilken.

284



Gamla lasarettet vid Storgatan västeru t — Umeås äldsta byggnad från 1 785.

Av 1800-talsbebyggelsen finns i övrigt några ka
rakteristiska stadspartier bevarade. Utgå till exem 
pel från Moritzska gården och titta  på kyrkan, 
Scharinska villan, Ringstrandska villan alldeles in
till, gå förbi residenset och fram till cellfängelset. 
Vi kan också rekom m endera en prom enad från råd
huset längs Storgatan västerut bort m ot Västra 
kyrkogården och Gamla lasarettet från 1785.

Umeå centrum  har starkt förändrats i samband 
med stadens kraftiga expansion de senaste decen
nierna. En stadskärna med trähus på stora tom ter

ansågs inte kunna fungera som e tt m odernt cent
rum. De nya affärs- och kontorshusen har dock 
hållits i m åttlig skala och man bemödar sig om att 
den nya bebyggelsen ska passa in i den gamla stads
kärnan.

Bra inform ation om byggnader, parker, m onu
m ent och kyrkor får man i broschyren »Stadsvand
ringar i Umeå», som finns på Umeå turistbyrå vid 
Renmarksplan.

Här tar vi bara med några bilder som smakprov 
på Umeå centrum s sevärdheter!
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»Jamen, jag har då inte tid a tt gå på nån lång stads
vandring», invänder ni nu. »Tänker bara stanna ett 
par tim m ar i Umeå, mer till m itt förfogande har jag 
inte för V ästerbotten överhuvudtaget. Dessutom 
ska jag jogga, simma, äta en liten matbit...».

Då så, hur lätt som helst a tt  bege sig till Gamm- 
lia, stora friluftsom rådet nordost om stadskärnan, 
inom promenadhåll dessutom. Där finns chans a tt 
slå alla flugor i en enda smäll. Dessutom — och det 
är om vittnat — står e tt av landets mera spännande 
länsmuseer, V ästerbottens museum, till förfogande. 
Många olika utställningsavdelningar, bara a tt välja 
efter eget tycke och smak.

Man kan böija i verklig forntid . D etta förefaller 
kanske något egendomligt när det gäller en så till 
synes sentida företeelse som Svenska skidmuseet, 
invigt 1984 i länsmuseets lokaler. Men där finns 
inte bara västerbottningen Ingemar Stenmarks u t
förslagg, u tan  världens allra äldsta skida, Kalvträsk - 
skidan med stav, 5 200 år gammal. Kalvträskskidan 
hittades 1924 i e tt avvattningsdike nära byn Kalv
träsk västnordväst om Burträsk, där hade en fo rn
tida jägare blivit av med skidan. Kanske drunknade 
han när en nyis brast eller också tog bara föret 
plötsligt slut en varm vårdag.

Själv brukar jag alltid från skidmuseet skynda 
mig till konstnären Anders Åbergs fantastiska m o
dell över Ume älvs nedre lopp, den tar upp 25 m e
ter, hela långsidan i utställningslokalen på andra 
våningen, visar hur älven rinner u tfö r forsarna vid 
Klabböle by, passerar Baggböle herrgård, faller u t i 
spakvatten där staden breder u t sig med torg, gator 
och hus och fartyg vid kajerna. D etta är Umeå före 
katastrofen 1888, här får vi möjlighet a tt bilda oss 
en uppfattning om hur en riktig bottnisk trästad 
såg ut.

Kanske ger upplevelsen av Anders Åbergs verk 
en kick, man vill se mera av det slaget. Gå i så fall 
över till Skogshögskolan. Samme Åberg har där 
haft stora utsmyckningsuppdrag i foajén. Babels 
to rn  är ett, Hörnefors nu nedlagda fabrik — här i 
modell — e tt annat.

Den stadshistoriska utställningen i länsmuseet.

Basutställningarna i m useet handlar också om 
industrialiseringen, kustjordbruket, forntiden, ren
skötseln och nybyggarlivet. I avdelningarna finns 
videostationer där man kan se film. Inte nog med 
detta , inom V ästerbottens museums lokaler finns 
också Bildmuseet som drivs av universitetet och i 
e tt annex e tt särskilt fiske- och sjöfartsmuseum —

Interiör från fiske- och sjöfartsm useet på  Gammlia.
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Umeå är ju  en gammal sjöfartsstad. Mest fram trä
dande i den utställningen är säljaktsavdelningen, 
bl.a. med en fäl- (färd-) båt för jaktexpeditioner u t 
till vårens sälisar. Dylika fälor, som företagits ända 
in i sen tid från bägge sidorna av Bottenhavet, var 
ofta månadslånga, de karakteriserades av ku ltu r
geografen Sven Ekman som den svensktalande all
mogens största äventyr någonsin. Nu är det hela 
över, oåterkalleligen, sälen är fridlyst, finns knap
past mer. Det var inte jägarna som tog död på arten, 
u tan  miljögifterna.

I friluftsm useet på Gammlia finns alla de för lä
net typiska byggnaderna: västerbottensgården med 
portbod, långloge, storhässja och m ycket annat.

Som friluftsmuseum har Gammlia m åhända ta 
git Skansen som förebild, har sin alldeles egen Seg- 
lora — Helena Elisabeth heter kyrkan här, flyttad 
1957 från Holmön.

Nam net Helena Elisabeth verkar inte ha så m yc
ket med helgon a tt göra, möjligen är det av en hän
delse a tt brukspatron Mårten Grahn från Umeå ha
de en fru som hette  just så och a tt patronen 1829 
skänkte en silverkalk till skärgårdskapellet. Kapel
let är högt och åttkantig t och påminner något om 
en västerbottnisk rundloge, tjänade också som sjö-

M atsalen i Sävargården.

märke och förvaringshus för båtar, kom  i sådant 
förfall a tt den separat avsålda sakristian användes 
som gethus, hela bygget stod under hot om rivning. 
Då ingrep de kulturvårdande m yndigheterna och 
kyrkan flyttades hit till Gammlia. Vaqe år vigs 
ungefär tvåhundra brudpar här, oftast med efter
följande middag på Sävargården, e tt enda stenkast 
från kyrkporten.

Sävargården är historien om e tt annat flyttnigs- 
företag. Man har ä tit och druckit där förr på bruks- 
herrgården som stod — just i Sävar. Det finns beva
rade dricksglas — med brukspatronen Erik Forsells 
initialer — blåsta vid Strömbäcks glasbruk, som vi 
strax skall återkom m a till. Den 19 augusti 1809, 
Sävars blodiga dag, var herrgården högkvarter för 
en svenskarmé, men på kvällen var det den ryske 
generalen Kamenskij som drog in i huset. 1920 
skänktes gården till den då nybildade Västerbottens 
läns hembygdsförening, 122 hästägare körde gratis 
virket till Gammlia, där den på ny tt tim rades upp. 
Idag är det Västerbottens museum som äger Sävar
gården, restaurangen arrenderas ut. Krögarparet 
lägger sig vinn om a tt servera m at med västerbot- 
tensanknytning — fjällfisk som röding, lax förstås 
och så renkött.

När vi nu räknat upp alla dessa a ttraktioner bara 
på Gammlia, så ser ni ju själva — inte kan ni ge er 
härifrån så på en gång. Boka om flighten, ring hem 
och säg a tt ni kom m er hem på måndag — kanske.

Även V ästerbotten har sitt lilla glasrike, fast man 
här måste tala om förfluten tid — tillverkningen har 
för länge sedan upphört. Ström , Ström bäck, Y t
terstfors är de tre orter det handlar om. Den sist
nämnda ligger norr om Skellefteå, medan Ström 
och Ström bäck geografiskt hänger ihop, betecknar 
egentligen olika tidsfaser och ägandeförhållanden 
kring Ström bäcken. Miljön till efterföljaren Ström 
bäck är väl bevarad, hittas på kartan inom lagom
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utflyktshåll från Umeå, på fastlandssidan väster om 
Obbolaön.

Bruksbyggnaderna ligger samlade på en höjd mot 
fjärden, förnämligt står herrgården omgiven av ar
betarbostäderna. Allt är nu övertaget av Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen, EFS (rörelse med stark an
knytning till västerbottenskusten — se vad som ti
digare nämnts om Carl Olof Rosenius under 
Ånäset), som här har startat en folkhögskola; ele
verna äter i herrgårdsmatsalen, bor i de upprustade 
arbetarhemm en.

Tillgång till skog och möjligheter a tt im portera 
kvalificerad utländsk expertis trodde landshövding 
Olof M annerfelt var tillräckligt för a tt köra igång 
med detta  nordliga glasförsök, 1748 fick han sina 
privilegier därtill. En tysk hyttm ästare, Christian 
Fillion, och flera glasblåsare från Böhmen anställ
des.

Det visade sig a tt det gick åt mera ved än man 
tänk t sig, ved som järnbruket i Olofsfors också var 
en stark konkurrent om. Ströms glasbruk råkade i 
svårigheter, lades ner, men började med glasblås- 
ning igen 1773, nu med Fillion som chef.

1780 ropades bruket in på auktion av bokhålla
ren Anders Quist och driften lades om, Strömbäck 
blev nya namnet. Ferdinand Opitz, även han från 
Böhmen, kom  efter en lång mellanlandning på 
Kungsholms glasbruk i Stockholm till Strömbäck, 
han kallades ömsom »glasslipare», »artist» och »ma- 
nufakturist».

Under dennes tid hade Strömbäck i V ästerbotten 
en egen försäljningsbod vid Skeppsbron i Stock
holm, den förestods av en fru Bergman som sålde 
»nu som förr släta, slipade och fasonerade glas till 
butikspriser». Mest var det enkelt fönsterglas som 
gjordes på Ström bäck, men också gröna damejean- 
ner, sejdlar, vinkaraffer, brännvinspluntor, takljus
kronor. Flera av de finaste glasarbetena finns idag 
på Västerbottens museum. På 1870-talet fick 
Strömbäck svårigheter med konkurrensen från de 
sydsvenska glasbruken och 1879 stängdes bruket.

Glassliparen Ferdinand Opitz från Böhmen slu
tade sina dagar som gästgivare i Sörmjöle.

EFS köpte Ström bäcks bruksegendom 1951.

F.d. herrgården i Ström häck.

När Umeå stad redan den 18 november 1892 körde 
igång en ångkraftstation vid Rådhusparken — bygg
naden finns fortfarande kvar — var det för a tt leve
rera ström till 36 båglampor ä 1 200 normalljus för 
a tt lysa i vinterm örkret utom hus och till 250 inom- 
husglödlampor ä 16 normalljus — den första lam 
pan som tändes satt i rådhusklockan.

Men Umeå var inte allra först a tt få elektricitet i 
landet. Härnösand, Örebro, Helsingborg och Stock
holm hann före. Huvudstaden dock bara i någon 
mån, för där var det inte fråga om annat än e tt få
tal gatlyktor.

Anledningen till a tt man inte från böljan beslöt 
a tt u tny ttja  vattenkraften för eländamål i Umeå var 
vanskligheten a tt överföra elkraften från producent
källan till konsum enten. Till närm sta fors vid 
Klabböle var (och är) det sju kilom eter. Vid den 
nu torrlagda älven finns Umeälvens äldsta vatten
kraftstation bevarad som museum, här är ursprung
e t till vad som sedan skulle göra hela Umeälven 
från fjällen till havet till en enda lång serie spegel
dammar.
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Borgarna insåg redan efter e tt par år a tt ångkraft
stationen inte längre förslog, bl.a. ville de ha nittio 
extra lampor till residensets belysning, detta  klara
de inte ångan av a tt frusta fram.

E tt slag dividerades det om var den nya kraftsta
tionen skulle ligga. Valet föll på Klabböleforsen. 
Den 6 decem ber 1899 kunde Klabböle kraftstation 
invigas. V attnet leddes in m ot turbinerna via en nä
ra 250 m eter lång ledarm av sten — fallhöjden var 
7,5 meter.

Den lilla kraftstationen byggdes u t i olika etap
per, 1910 tillkom  en större byggnad i tegel och be
tong med två nya maskinaggregat — den är num era 
riven, endast fundam entet återstår.

Museet ligger i den äldsta byggnaden från 1898 
— e tt ganska oansenligt trähus på en nära tio m eter 
hög sockel av handhuggna gråstensblock. Men där
inne m öter en spännande värld — där finns de u r
sprungliga generatorerna som varit i kontinuerlig 
drift fram till 1958, då Stornorrforsens kraftstation 
togs i bruk, där finns relätavlor, transform atorer,

In teriör från K labböle kraftverksm useum .

åskledare, belysningsarmaturer och allsköns verk
tyg.

Den som kört vägen från Umeå m ot Stornorrfors 
på älvens sydsida, rullat förbi Klabböle by, där en 
skylt visar ner m ot museet vid den branta älvbrin- 
ken, har m ycket a tt kika på: hur den forna älven 
mejslat klippan i den torra fåran, byggnaderna, ge
neratorerna i 3-fas med Venströms paten t 3 200 
volt 250 hkr 214 r/m in 24,5 amp 50 per. Det är nå
got beundransvärt över sådana gamla »arbetshästar; 
enligt uppgift lämnade de elkraft till Umeå stad 
från 6 dec 1899 till 8 nov 1958.

Holmsund  kan m ycket väl vara besökarens första 
fotfäste på det västerbottniska landet, hit kom mer 
fäijan från Vasa på andra sidan havet och härifrån 
utgår flera vägar m ot inlandet, bl.a. Blå vägen och 
vägen Sju älvar, som vi ska titta  närmare på i nästa 
kapitel. Bägge vägarna har gemensam sträckning till 
Vännäs, där skiljs de åt.

Holmsund är Umeås nyaste hamn, längre u t i ha
vet kom m er man svårligen. Ni minns utvecklingen, 
vi var nyss inne på detta. I sen m edeltid kunde far
tyg segla ända upp till Backen, där anlades en hamn. 
Så grundades den upp, m ot 1600-talet var det dags 
a tt dra sig ner m ot nuvarande Umeå, och ända in 
på 1960-talet lade finlandsbåtarna till nedanför 
rådhuset i Umeå.

Till stor del var det vattensågarna uppe i forsarna 
som gjorde det nödvändigt a tt anlägga lastageplat- 
ser vid älvmynningar, som den från 1840-talet som 
fick nam net Holmsund — dit ner kunde ju de såga
de produkterna flottas. Men snart anlades ångsågar 
kring Umeälvens mynning — Sandvik och Holm 
sund utvecklades i slutet av 1800-talet till två stora 
sågverkssamhällen. De goda hamnförhållandena var 
nu avgörande — samma förlopp som vid N orrby
skär således.

Holmsund blev e tt patriarkaliskt samhälle, som 
fjärrstyrdes av Dickson & Co från Göteborg. De la-
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A rbetarbostäderna på Västerbacken.

de målmedvetet under sig tre norrländska älvar: 
Ljusnan, Ljungan och Ume älv. Allting »ägde» de: 
skog, mark, fallhöjder, bostäder åt arbetare, kyrkan 
och herrgårdarna var deras egendom — hur man än 
ser på det hela blev de samhällsbyggare.

I Ume älv tog de steget från sågen vid Baggböle 
uppström s Umeå, ner till Holmsund drog de. 1858 
hade de på lastageplatsen samlat fyrahundra arbeta
re, huvudsakligen rekryterade från kustbyarna 
runtom kring. Trots a tt dicksönerna fick konkur
rens genom ångsågen i Sandvik, mindre än en kilo
m eter skilde företagen — och samhällena — åt, stan
nade de kvar till 1896, då sålde de. Om rådet kring 
Djupviks kaj, i Storgatans förlängning, utvecklades 
till e tt komplementsamhälle med privat bostadsbe
byggelse. Det nuvarande Holmsund var alltså från 
början tre  olika samhällen. Medan småsågarna slogs 
u t, överlevde i V ästerbotten fram förallt Holmsund 
och Sandvik. Holmsund blev under 1920-talet en 
av hörnstenarna i det då nybildade SCA.

1890-ta lsarkitektur u tm ed  Storgatan i Holmsund.

Vad finns då idag för spår av denna dicksonska 
epok? Om rådet kring kyrkan högt över ö sterfjär
den, kallas Västerbacken, och är det mest fram trä
dande. Nio arbetarbostäder från m itten av 1800- 
talet finns kvar, i senare tid upprustade till m oder
na flerfamiljshus. Där är också prästgården och den 
vita träkyrkan från 1860-talet, den senare ritad av 
kom minister J  A Linder, kyrkobesökaren får veta 
a tt bygget bekostades av James Dickson — religio
nen var viktig för dicksönerna, den ansågs göra ar
betarna gudfruktiga. Då skulle de också arbeta des
to  bättre. Invid kyrkan ligger det gamla skolhuset 
från 1885 och på andra sidan vägen det nya från 
sekelskiftet, ombyggt i 1920-tals klassicistisk stil. 
Miljön är unik för länet — en av arbetarbostäder
na är lagskyddat byggnadsminne, och fler är på 
gång.

För a tt få en föreställning om glansperioden i 
det forna Djupvik med många fartyg under lastning 
eller utsegling, bosättning av skeppsmäklare, tull-
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En ung beundrare vid skeppssättningen i Mjösjön.

tjänstem än och affärsidkare, bör man bege sig till 
Storgatan. Där m öter en välbevarad trähusmiljö 
från 1890-talet — en frodig och rik t dekorerad ar
kitektur med fantasifullt utform ade balkonger u t
med det gamla affär sstråket. En del av husen har 
to rn  — e tt minne från skeppsklarerarnas tid, då 
man höll u tkik efter annalkande fartyg.

Först, hur kom m a dit? Vik av från Umeå-vägen, 
ta  stickvägen m ot Yttertavle fram till en vägvisare 
om kulturm inne före Holmsjön, följ grusvägen till 
P-plats, därifrån knappt fem tio meters promenad.

Den märkliga skeppssättningen — som är den 
nordligaste kända i landet — står på en höjd över 
den lilla Mjösjön, bland tre troligen ännu äldre grav- 
rösen, e tt runt, e tt  ovalt och e tt övertorvat.

E tt skepp med en död som passagerare (skelett
delar har ej påträffats), dessa kan även ha bisatts 
u tanför båten) som seglar här, kursen är närapå, 
men inte riktigt, m ot söder — m ot solen och vär
men i alla fall.

Ser man båten från sidan, ger den en vision av 
bronsålderns skinnbåt skyddad av en kraftig köl
stock, det var med en sådan som den irländske 
m unken Brendan seglade vida, påstås ha upptäckt 
Amerika långt före vikingarna.

Men något sådant intryck kan skeppssättningen 
knappast ha gjort före upptäckten 1964. Det gällde 
a tt (med AMS-pengar) ta  bort buskar och träd rö t
ter, rulla undan torven och försiktigt och med ef
tertanke resa ikullfallna stenar. På så sätt växte 
skeppsrelingarna fram igen.

Det andra »drive-in»-minnet finns vid Bussjön, 
utgörs av mera vanliga gravrösen från järnåldern, 
platsen ligger ännu närmre Holmsund och intill 
Umeå-vägen.

För a tt h itta  till såväl gravrösen som gamla bruks- 
herrgårdar rekom m enderas Utflyktskarta över Umeå 
(komm un), utgiven av Stadsingenjörskontoret.

Mjösjön 53) Baggböle

Lämna nu inte holm sundstrakten utan  en dykning 
ner i djuphistorien, ner till bronsåldern (1500 f.Kr. 
—500 f.Kr.). Det finns två passande »drive-in»-forn- 
fynd bara e tt ko rt stycke från tätorten . Det ena, en 
skeppssättning, betecknas av Stig Anesäter — m an
nen som 1964 hittade och ledde friläggningsarbetet 
av den — som »den utan  gensägelse förnäm sta forn- 
lämningen i övre Norrland».

Baggböle — ni har m ött nam net förut, under punk
ten  Holmsund — vad ger det för associationer? Jo, 
till »baggböleri», nånting fu lt u ti skogen, har nästan 
lika dålig klang som kalhygge.

Riktigt, ursprungligen menade man med bagg
böleri olovlig avverkning av kronoskog, så småning
om kom det a tt få betydelse av a tt med hårda me
toder lura tim m er och fastigheter av bönderna.
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Baggböle herrgård.

Tordönsrösten i Norrland, författaren Olof Hög
berg, skrev i stor vrede böcker därom: Baggbölingar 
I och II.

Centrum för den här tvivelaktiga verksamheten 
var Baggböle, en fors uppström s Umeå, medeltida 
laxfiskeanor, sågverk från böijan av 1800-talet, en 
rörelse som dynam iskt utvecklades från och med 
1840, då de båda skotska bröderna James och 
Robert Dickson, bosatta i Göteborg, köpte sågen. 
Detta var bara böljan på något som i hopp efter 
hopp, från Baggböle till Holmsund, så småningom 
ledde fram till SCA-koncernen, den världsmark- 
nadsexporterande. Grundvalen för allt de tta  var a tt 
skogen vid m itten av 1800-talet blev en exportvara.

Nere vid älvstranden utvidgade dicksönerna sina 
vattensågar, arbetarbostäder uppfördes, de som 
stod längst ner hade vaije säsong när fjällfloden

kom  vatten som stod m etern över golven — för a tt 
kom m a hem och sova måste arbetarna ro i ekor.

Men högt över de tta  larm och denna jämmerdal 
tronade den vita herrgården uppe på brinken, där 
bodde förvaltaren. En byggnad som var både större 
och hade förnämare färgsättning än storböndernas i 
trakten. En rik fasad med slät panel och empire- 
form er, främ st i m ittpartiets fronton på kolossal
pilastrar och rundbågiga fönsterformer.

I detta  hus, kanske också över punschglasets 
kant i något av de två lusthusen, pågick alltså bagg- 
böleriet. D etta dock aldrig överbevisat. Två bagg- 
b öler irättegångar, 1843—50 och 1867—68, slutade 
nämligen med a tt sågägaren och hans om bud fri
ades. Riks- och lokalpressen släppte dock inte taget 
så lätt, Oscar Dickson tvingades för a tt  skydda »sitt 
namn och rykte» a tt avskeda sin hantlangare, för
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valtare Nelzon. Han fick fly tta  från Baggböle. Det 
gjorde ju  också hela sågrörelsen när det blivit läm p
ligare a tt ta  ångan till hjälp och förlägga sågandet 
till lastageplatsen i Holmsund.

I stället för såg- blev det kraftverk i Baggböle- 
forsen 1916. Den producerade ström men användes 
för a tt driva sulfatfabriken i Obbola på andra sidan 
fjärden från Holmsund. Idag är det slut med vinan
de från turbiner i Baggböle, där är torrlagt liksom i 
Klabböle; stora kraftjätten  i Norrfors har satt i sig 
allt vattnet. Det mesta är alltså försvunnet av en i 
någon mån lysande industriepok — flygelbyggna
derna, kägelbanan, lusthusen, arbetarbostäderna, 
skolan... Kvar är bara allén och den gamla herrgår
den från 1846, ritad av kom m inister J  A Linder i 
Backen. Den används nu av SMU som kursgård. I 
huset finns även ett kafé för allmänheten. Huset är 
skyddat enligt byggnadsminneslagen.

Strandflaket där industrierna en gång låg är en 
del av A rboretum  Norr, en inplantering av e tt stort 
antal trädslag från olika delar av världen; vid Bagg- 
böleforsen växer nu koreanska vildäppelträd, Fuji- 
ädelgran, kanadensisk lärk, sockerlönn och vad allt 
genom e tt samarbete mellan Umeå kom m un, Umeå 
universitet och lantbruksuniversitetet.

Brännland

Brännland kan innebära en m atbit eller en fika i 
kulturhistorisk miljö, precis som Baggböle nyss. 
Brännland är några soldattorp intill Blå vägen och 
tio  kilom eter väster om Umeå, där står också en 
från Norrfors flyttad mangård sbyggnad. Anlägg
ningen ägs av hembygdsföreningen Umbygda. 
Brännlands Wärdshus är inrym t i en h itfly ttad  och 
ombyggd rundloge.

Soldattorpen flyttades hit från andra platser i 
byn vid m itten av 1800-talet. Varje soldattorp 
tillhörde en rote, m ilitärsystem et byggdes upp 
genom a tt e tt antal bönder fick gå ihop om a tt 
hålla en soldat med lön, arbetskläder och torp. 
Kronan svarade för uniform  i fält samt för beväp-

ningen. De för rotarna ansvariga bönderna skulle 
röja upp för soldattorpen och uppföra bostäder. 
Soldattorpen avvecklades då indelningsverket upp
hörde i början av 1900-talet.

Från soldattorpen och värdshuset leder en stig 
ner m ot älven, den forna. Här är den nämligen to rr
lagd. Sevärda är dock de jättegry tor som nu kom 
m it i dagen.

Stornorrfors

De sensationella hällristningarna i Stornorrfors upp
täcktes härom året av de tre unga arkeologerna vid 
Umeå universitet Per H Ramqvist, Margareta Backe 
och Lars Forsberg. De har livfullt berätta t i VÄS
TERBOTTEN nr 2/1985 om hur fyndet gjordes.

Hällristningar är ovanliga i Sverige, bara fem lo
kaler var före Stornorrfors kända i Ångermanland 
och Jäm tland, mest uppm ärksamm ad är -  med rä t
ta  — Nämforsen vid Ångermanälven: 1 400 figurer 
ristade på klipporna, älgar mest, men även sydin- 
fluerade solkors och skepp. Alta i norska Finnmark 
har annars norra Europas rikaste hällristningsom- 
råde.

I augusti 1984 var det hela 45 år sedan som nå
got viktigt hällristningsfynd gjorts i Sverige, i Väs
terbo tten  var det första gången!

De tre arkeologerna satt på sin institution och 
hade tråkigt, beslöt göra en utflykt. Vid S tornorr
fors, alldeles intill den kraftstation som 1958 var 
Sveriges största, fanns en forntida boplats, den 
kunde de väl titta  på.

Emellertid stod den i vall, varför inga upplöjda 
boplatsrester stod a tt finna, därför gick gänget ner i 
älvfåran, för nöjes skull mest. Älven är här efter u t
byggnaden nästan helt torrlagd, här är fullt med 
gamla jättegrytor, tecken på a tt  forsen en gång va
rit skummande vit och mäktig. När man så hoppa
de från stenhäll till stenhäll, syntes plötsligt något 
som påminde om ristningar. Men vad kunde det 
vara? Liknade det inte mest bemannade skepp? El
ler var det kanske hundar? Osäkerheten var stor.
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E tt par av hällristningarna i Stornorrfors.

Så stor a tt det dröjde två och en halv månad in
nan man åkte tillbaka till platsen igen, denna gång 
beväpnade med ficklam por och kameror. Då hände 
det. I lampornas släpljus trädde tydliga älgar fram, 
de visade sig för människor för första gången på 
kanske fem tusen år, helt otroligt! Sammanlagt rör 
det sig om 54 olika figurer inom e tt område på 
17 x 12 meter. Vanligast är älgar u tförda i »genom
skärning», de inre organen som hjärta och könsde- 
lar är avbildade. Flera av djuren har också en »livs
linje» dragen från m un till hjärta.

Jämförelsen — 54 figurer i Stornorrfors och 
1 400 i Nämforsen — kan förefalla blek. Men en av 
de mer fantasieggande sakerna med fyndet här vid 
Umeälven är a tt de ger upphov till en helt ny teori, 
enligt de upptäckande arkeologerna.

Både Nämforsen och Stornorrfors ligger nära ha
vet, i förhistorisk tid strax invid, fjärdar som nu 
fjärm at sig sköt då in i landet.

Men hällristningarna ligger där älvarnas sista for
sar kastade sig u t. Spak vattnen nedanför var ställen 
där det myllrade av lax, här tog de sats för språnget 
över forsnacken. Självklar samlingsplats för fångst

män, fisk om sommaren som omväxling i dieten, en 
smaskig delikatess a tt sätta tänderna i.

Varför då inga laxar i ristningarna, kan man frå
ga sig. Därför a tt lax ändå inte var basfödan. Älgen 
var själva grunden för ekonomin.

Nå, med vetskap om a tt man gjort fynd i S tor
norrfors och i Nämforsen bör man nu leta vidare, 
anser arkeologerna. E tt m önster har uppenbarats. 
Med tanke på landhöjningens förlopp borde chan
ser finnas a tt göra ytterligare fynd: för Ljusnan vid 
forsarna vid Bollnäs stad, för Ljungan vid Hångsta- 
forsarna eller Ljungaverk, för Indalsälven vid Stads- 
forsen, för Kalix älv vid Jockfallet, för Torne älv 
vid Korpikoski, för a tt nu lämna några exempel ur 
den upprättade förslagslistan.

I Stornorrfors kan nu även rena am atörer be
grunda de nu imålade ristningarna, ungefärligt date
rade till mellan 3 000 och 2 000 före år noll. Från 
P-platsen vid Norrfors laxodlingar (en tu rista ttrak
tion  som visas varje sommardag) visar skyltar ner 
m ot älven. Man får gå u t över älvfåran på en trä- 
spång med räcken. Ljus- och ljudsignaler varnar om 
någon uppe på kraftstationen släpper på för mycket 
vatten i älvfåran. Åtgärder som tyvärr visat sig nöd
vändiga — härom året omkom en person vid e tt 
oväntat påsläpp.

I backen ovanför samma normalt torrlagda 
strand, bara e tt par hundra m eter från ristningarna, 
står Norrfors herrgård, byggd 1846, samma år som 
Baggböle herrgård. Vid den tiden fanns här en vat
tensåg. Grosshandlarbolaget Dickson & Co, som 
lade under sig allt vad de kunde i denna del av Norr
land, köpte såg och herrgård 1850, infogade för
värven i sitt Baggböle-komplex. Med ledning av 
skissen på kulturm innesskylten invid herrgården 
kan man fortfarande se spåren av sågdammen och 
få en uppfattning om hur anläggningen såg ut.

En storhässja påminner om det gamla sättet a tt 
torka säden innan den tröskades. Ytterligare en väl- 
bevarad storhässja finns uppe i byn Norrfors, den 
står vid Fredrikssons gård, ses tydligt från Blå vä
gen. Den rustades upp med AMS-medel 1969, fly t
tades 1977—78, blåste omkull 1982 och har nu 
återigen byggts upp.
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Vägen sju älvar

A tt kalla en väg för Sju älvar är naturligtvis e tt turistiskt påfund. Det får vi svälja, för vägen som går från 
Umeå och upp m ot Borgafjällen är vacker. Den är kortast av tvärvägarna från kusten och upp m ot fjällen 
— 32 mil.

Här är älvarna: Vindelälven, Umeälven, öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och Saxälven. 
Vindelälven är faktiskt redan passerad, eftersom vi börjar i Vännäs.

Tycker nu vissa av er a tt det talas för m ycket om 
vägar och bilkörning, så instämmer vi gärna. Vi vet 
a tt det går a tt resa förnämligt med andra färdsätt 
också — varför inte med tåg. Då kanske ni kliver av 
i Vännäs, för a tt mötas av en magnifik järnvägssta
tion, den mest dom inerande byggnaden i hela hu

vudorten för Vännäs kom m un. Visst, det finns e tt 
Grand Hotel också fast m ycket mindre, det är det 
minsta Grand i hela långa Sverige.

SJ slog till med kraft när norra stambanan kräv
de en station som tillika skulle bli knu tpunkt för 
bibanan ner till Umeå, här m itt i en myr skulle den 
byggas. Det här var böljan till det nya stationssam 
hället.

A tt kliva av i Vännäs är som a tt kliva av i Boden, 
SJ-arkitekten Folke Zettervall har ritat dessa båda 
vikingahus med drakhuvuden på taknockarna, det 
är detta  som kallas fornnordisk stil.

I augusti 1894 var arbetet i Vännäs klart, invig
ningsmiddag hölls på järnvägshotellet. Där festade 
de kungliga, ingenjörer och arbetsledare. Majoren 
Lindeqvist höll tal, han riktade sig med en skål till 
arbetarna som bidragit till arbetet, vars fest man fi
rade. Mödosamt hade de haft de t med a tt i mången 
kall novembermorgon ikläda sig sina från föregåen
de dag fuktiga kläder.

H ällfors IV  

t V ä n  n ä s  fgv 
> '.P eng fo rs

K v V ä n n ä :
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Majoren slutade med e tt leve för de ordentliga, 
plikttrogna järnvägsarbetarna. Inga av dessa rallare 
var dock närvarande under galamiddagen. De fick i 
stället stå ute och stam pa och bilda hedersvakt åt 
kungligheten.

Inom gångavstånd från järnvägsstationen, på 
närm sta höjden i väster, ligger Vännäs läger, Väster
bottens regementes lägerplats under åren 1900—09 
— e tt försvarshistoriskt minnesmärke. Byggnaderna 
står där i två åtskilda grupper: officerarnas och un
derofficerarnas bostadshus med officersmässen i 
herrgårdsgult längst fram m ot kanten, överblickan
de samhället. I den andra gruppen kvarstår av loge
m enten bara »lägerhyddan». Den har fått sällskap 
av e tt förråd och förvaltarbostaden som flyttats 
upp från järnvägsområdet. Lite längre bort står un- 
derofficersmässen och på kullens allra högsta topp 
sjukstugan som flyttades till Vännäs från gamla lä
gerplatsen Gumboda hed. Denna faluröda bygg- 
nadsgrupp är nu Vännäs konferenscenter. Bakom 
sjukstugan står en m indre bod, f.d. likboden för de 
på sjukstugan avlidna. Detta har dagens ägare friskt 
satt sig över, nu rym m er likboden bastu, bubbel
pool och — relaxrum!

Den nedre gruppen med mäss och officersbostä- 
der heter numera Fridhem  och ägs av Missionssäll- 
skapet Bibeltrogna vänner. Sällskapet tog över i 
sista m inuten 1980. Byggnaderna var under starkt 
förfall: flagnad målarfärg, masonitskivor för tom m a 
fönster, inte en glasruta var hel.

Pengsjö innebär en liten avstickare på den vidare 
vägen västerut, ligger i sydkanten av Vännäs kom 
mun, där finns e tt privat same- och nybyggarmu- 
seum.

Samer — här, så nära kusten?
Javisst, det berättas a tt här gick en urgammal 

rajdväg mellan Vännäs och Nordmaling, kåtor och 
stabburar (förrådsbodar på stolpar) ingår i sam
lingarna. Antalet föremål av det mest varierande

Pengsjö museum, köket.

slag är omkring 18 000, varav 12 000 är ordentligt 
numrerade och införda på listor.

Samlingarna kan m ycket väl visas av en purung 
Jonas Nyman. Han berättar om sin gammelfarfars- 
farfar, denne höll på a tt tim ra hus, högg sig i benet, 
dog.

Dödsboet hade en skuld på elva riksdaler till k ro
nan, hem m anet såldes på auktion.

Sonen till den avlidne kom  på ekonomiska fo t
ter, fick tag i auktionsprotokollet och skaffade på 
olika vägar tillbaka motsvarande föremål, men till
sammans med det m ycket annat. Det var ju innan 
gamla allmogeföremål hade något egentligt samlar- 
värde. På så sätt byggdes privatmuseet i Pengsjö 
upp, det är öppet 12—18 vaqe sommardag.

Fram kom m er man efter a tt med hjälp av kartan 
ha nått Pengsjö söder om järnvägen. I byn står väg
visare till museet, som för övrigt ligger vid sjöns 
väststrand.
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G am m -köket i Å ström ska går
den på  h em bygdsom rådet i 
Bjurholm.

Bjurholms kyrka — e tt stort trätem pel med upp
höjt läge nära niporna m ot öreälven. Först i början 
av 1800-talet skapades en kyrkplats här och Bjur
holm blev egen kapellförsamling. Vägen ner till 
Nordmaling och kyrkstaden där hade blivit för lång 
— den var fem mil och utgjordes av en så gott som 
obanad stig.

E tt kapell blev färdigt 1807 och strax därefter 
en prästgård; kapellet revs 1870. Ny kyrka invigdes 
1872, den ansågs ha få tt en mindre tillfredsställan
de arkitektonisk utform ning, något som dock kom 
penserades av e tt »förtjusande läge». Kyrkan brann 
m itt under pågående renovering natten  till 23 sep
tem ber 1931. Samma år brann för övrigt även två 
andra västerbottenskyrkor: i Dorotea och i Sävar.

Bjurholms tredje kyrka, den nuvarande, stod 
klar 1935, arkitekt var Kjell Wretling.

Turistbroschyrerna framhåller annars hembygds
gården som den stora sevärdheten i tätorten . Den 
ligger på norra sidan om vägen Sju älvar och med 
en om möjligt ännu mera otrolig utsik t över ö re 
älvens ångermanländska nipor — här är man ju 
m ycket riktigt i landskapet Ångermanland, fast i 
Västerbottens län. Hembygdsgården brukar vara 
öppen sommartid, under julis hembygdsdagar ges 
bl.a. teaterföreställningar.

En s.k. eldsjäl har varit framme här: Elfred 
Olofsson, folkskollärare som från 1944 under tju 
gofem år var ledare för Bjurholms hembygdsför
ening. Första byggnaden till detta  »Öreälvs-Skansen» 
flyttades hit 1947. Sammanlagt står där nu e tt tio 
tal bodar och stugor fyllda med föremål som sam
lats in i bygden.

Till det mest sevärda hör verk från sent 1800-tal, 
u tförda av allmogemålaren Per-Erik Davidsson.

Bjurholm lämpar sig även som start- eller mål

.. —rYniri
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plats för vandringar och kanotfärder. En orange- 
markerad vandringsled med rastplatser och eldstä
der går längs Öreälvens östnipor, från ö rträsk , för
bi Bjurholm och ner till Agnäs. Älven är också en 
fin kanotled, sträckan Bjurholm—Agnäs är lätt- 
paddlad och familjevänlig.

Lagnäset

Ibland kan e tt kulturm inne samtidigt vara e tt vär
defullt naturom råde. Lagnäsets slåtterängar två ki
lometer nedströms den 47 m eter höga bron vid 
Bjurholm är e tt u tm ärkt sådant exempel.

Man kan m ycket väl vandra fram till sevärdhe
ten, gå från brofästet längs öreälvsleden, maken till 
nipor i en orörd älv finner ni inte i Sverige. En 
svajande hängbro, e tt miniäventyr bara den, leder 
så över ström mande vatten till ängarna vid Lag
näset.

Vad är det då för märkvärdigt med dessa?
Jo, a tt vi här kan se något av en brukningsform 

som ägde rum före laga skiftet, här utfördes detta  
1 867 -1870 .

Det var nämligen ingen av bönderna som ville ha 
det här älvnäset, man trodde a tt det snart skulle va
ra bortspolat av vattnets grävande kraft, och slåtter- 
ängen på Lagnäset blev samfälld mark, d.v.s. byns 
gemensamma egendom.

Farhågorna om näsets snara död besannades 
dock inte. Mycket hade detta  a tt göra med flott- 
ningen m ot sekelskiftet. Då förstärktes nässträn
derna med stenkistor. Dessutom blev älvfåran med 
tiden allt djupare i de lösa sandlagren, och näset var 
inte längre hotat.

På våren svämmar älven ofta över och förser nä
set med näringsrikt slam, samtidigt kom m er också 
skräp och löstimmer, som måste rensas bort. I 
augusti slog förr byamännen gemensamt näset, hö
et hässjades, torkades och lades in i ladorna. På vin
tern hämtades höet med släde. Så pågick det ända 
fram till andra världskriget. Så brö t en ny tid in 
med trak torer och maskiner, sista slåttern på Lag

näset skedde i slutet av 1950-talet. Kort tid däref
ter planterades skog på det vackra näset.

Denna skog är nu fälld. Skogsvårdsstyrelsen och 
Riksantikvarieäm betet har gemensamt gått in för 
a tt låta näset återuppstå som slåttermark och löv
äng.

Som mest praktfullt anses näset vara om försom 
maren. Ängar solgula av smörbollar (Trollius), be
dövande dofter från liljekonvalj och hägg. Gå gärna 
in i någon av de båda höladorna. M itt bland allt nu
tida klåfingerklotter kan man också finna äldre 
ristningar som visar data från »slåttanna» då höskör
den var bärgad.

Kan man då inte närma sig Lagnäset med bil? Jo 
då, kör bara från Bjurholm i riktning Agnäs—Nord- 
maling. Efter e tt par knappa kilom eter en skylt åt 
älven till. Brant ner genom några sandtag fram till 
en P-plats alldeles intill hängbron.

Hur Fredrika i Åsele kom m un fått sitt namn har vi 
redan berättat under punkten Vilhelmina. Tidigare 
hette  Fredrika Viska, och räknade 1796 fyra går
dar. En ännu mer ursprunglig benämning var Wis- 
tak , på samiska, vilket påminner om a tt en viss 
folkgrupp var allra först; nu är den undanträngd, en 
del av landet har tagits ifrån dem.

Skogsbolag och domänverk har idag kontor och 
boställen i Fredrika.

Fredrika socken bröts 1795 u t från Åsele stor
socken, kort därefter byggdes kyrka och prästgård, 
den senare brann på 1820-talet, liksom även en stor 
kyrkstad 1892. Av kyrkstadsbebyggelsen står idag 
en enda länga kvar samt en handelsgård från tiden 
kring 1890.

Kyrkan har således undgått elden — detta  böljar 
snart fram stå som något ytterligt ovanligt. Nästan 
alla andra kyrkor i V ästerbotten har ju  eldhäijats. 
Den står på stensockel, har stomme av liggande 
tim mer, är utvändigt brädfodrad och målad med vit 
oljefärg.
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Invändigt bör den förgyllda predikstolen obser
veras, den är gjord av socknens förste kyrkoherde 
Jonas Ångman. På korväggen finns målningar från 
kyrkans första tid , de har målaren Nils V inter från 
Aspsele som upphovsman. Målningarna var under 
en lång tid  »försvunna». De kom  fram under restau- 
reringsarbeten 1965.

Fredrika kyrkplats utvecklades steg för steg, af
färer kom  till, skogsbolagen och dom änverket 
etablerade kontor; skola, sjukstuga och annan so
cial service byggdes upp. En rundvandring i samhäl
let ger e tt tvärsnitt av historien. T itta särskilt på de 
välbevarade skogstjänstemannaboställena från se
kelskiftet!

Fredrika har en bra campingplats i kulturell mil
jö , vid hembygdsgården på Sjönäset i Viskasjön. 
Huvudbyggnaden är en mangård från Långbäcken, 
m itt em ot en annan manbyggnad från Liden med 
innerväggar dekorerade av allmogemålaren Per-Erik 
David sson.

Det är på grässlätten mellan dessa gamla hus som 
alla kan ställa upp sina blanka husvagnar. E tt stil
b ro tt, javisst! Men detta  är ju  meningen och i vart 
fall praktiskt.

Husvagn är självklart inget måste. Möjligheter till 
övernattningar finns även i härbren och ministugor. 
Självhushåll går bra, dessutom kaféservering i 
Lögdastugan.

Borgsjö blir nästa anhalt, ligger strax norr om vägen 
Sju älvar och något mer än halvvägs på sträckan 
Fredrika—Åsele. En jordbrukande by vid en vacker 
sjö. Sevärdheterna utgörs av den gamla bebyggelsen 
som fortfarande används, samt av några mera mu- 
seala byggnader; en rundloge som är sexkantig, en 
storhässja och en stolpbod — de tre senare står i en 
grupp för sig. Allt är välbevarat, men to m t på hö 
och verksamhet. I bakgrunden dånar elfläktarna 
som en påminnelse om den moderna lantbrukstek - 
niken.

Inga skyltar leder fram till rundlogen—storhäss- 
jan—stolpboden, man får inrikta sig på a tt köra så 
långt bort i byn som möjligt, hålla sig efter sjökan
ten.

Professorn och botanikern J W Zetterstedt, en i 
V ästerbotten lika berömd resenär som Carl von 
Linne', besökte Borgsjö år 1832. Han gladdes sär
skilt åt a tt här få se en linåker stå i blom, detta  var 
en av de livskraftigaste byarna inom Åsele socken, 
här fanns då även e tt gästgiveri.

A tt en storhässja stod intill en rundloge var tid i
gare vanligt. När kornet to rkat i hässjan, togs kär
varna ner, löstes upp och lades på golvet i logen. 
För tröskningen använde man sig av en hästdragen 
tröskvagn. Långlogar utgjorde från 1700-talet en
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första fas i utvecklingen — hästen drog logens längd 
ut, så fick man spänna ifrån och haka dragdonet i 
tröskvagnens andra ända; detta  blev dock om ständ
ligt och besvärligt.

Under 1800-talet kom  man på a tt göra tröskbul- 
tarna koniska, man kunde nu köra runt, run t med 
hästdragen bult över kornkärvarna. Inte bara fyr
kantiga, sexkantiga, åttkantiga u tan  även tiokantiga 
logar finns bevarade.

Vid Västra Storsjö, sydväst om Borgsjö, finns en 
välbevarad gård med anor från 1700-talets m itt, e tt 
byggnadsminne och en kulturhistorisk miljö av riks
intresse. På de stora turisttavlorna längs vägen Sju 
älvar är gården tydligt markerad som en av de tu 
ristiska sevärdheterna i Åsele kom m un. Gården lig
ger på en udde i västra delen av Storsjön, den är u t
satt på bilkartan.

Man kan närma sig från Gigsele söder om Borg
sjö eller från Bomsjö närmre Åsele, men vägen är

inte den bästa.
Gårdens förste bebyggare var Pål Danielsson, kal

lad Finn-Pål. Han fick gårdsplatsen utsynad 1759, 
huset tim rade han sedan vid sjöstranden. Ä ttlingar
na byggde m ot århundradets slut en smula högre 
upp, där den nuvarande bebyggelsen står.

Sammanlagt finns där e tt tio tal byggnader, de 
flesta uppförda under 1800-talet. Dit hör bl.a. en 
kyrkstuga som fly ttats från Åsele kyrkstad — nu är 
det fritidshus. Dessutom e tt härbre, en ladugårds
byggnad, m atbod, bagarstuga, en loge, två tim rade 
manbyggnader.

Den stora tim rade logen närm ast sjön är särskilt 
intressant, den rym m er en hel mängd vattendrivna 
anläggningar. V attnet kom m er från en liten tjärn, 
Kroktjärnen, leds in i en tre kilom eter lång, grävd 
kanal ner till gården och in under logen till e tt vat
tenhjul som drivit en skvaltkvarn, en ramsåg, en 
tröskvagn (senare e tt stifttröskverk), en svarvstol, 
en bandsåg och en slipsten. Nöden är uppfinningar
nas moder, heter det. Här ute i vildmarken gällde 
det a tt vara självförsörjande.

Västra Storsjö känns isolerad än idag. Intrycket 
förstärks av kalhyggessåren på andra sidan sjön.

Västra Storsjö.
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Ni minns hällristningarna nedanför Stornorrforsens 
kraftstation. Vi ska nu till häll målningarna vid 
Sämsjön. Även dessa föreställer älgar, sannolikt av
bildade i magiskt syfte; fornm änniskor för fyra
tusen år sedan sökte m akternas hjälp för a tt få rik
ligt med byte.

Hällmålningar är ytterligt ovanliga i Sverige, en
dast nio lokaler är kända, den vid Sämsjön anmäl
des av en privatperson 1975. Några år senare röjdes 
platsen upp, en kort stig markerades från en skogs- 
b il väg.

Så här tar man sig fram med bil: Vägen Sju älvar 
vidare västvart förbi Åsele — som vi hoppar över 
denna gång — viker av vid avtagsvägen m ot Lomsjö. 
I den byn ska man nu, om man råkat h itta  Sämsjön 
på kartan, inte fara söderut m ot Sämsjölandet, 
u tan  i stället västerut m ot Lajksjö i Dorotea kom 
m un — gamla 354:an således. Någon kilom eter före 
kommungränsen står en vägvisare, Sällbergsvägen, 
samt en kulturm innesskylt, ni är nu på rä tt spår 
längs en knölig skogsbilväg, som kan vara penibel i

tjällossningen. I vart fall lämpar den sig föga för ut- 
flyktsbussar.

Några kilom eter nu på gruset, förbi ödegården 
Sällberg, nerför en backe och där är en liten P-plats 
vid en myr, ni känner i näsborrarna a tt de tta  är rik
tiga älgmarker, då som nu.

Den smala stigen stiger brant, bakåt vidgas vyn 
över dalen och Sämsjön. Annars bara skog och åter 
skog, inte en enda röjd glänta. Plötsligt och oväntat 
är ni framme vid den lodräta hällen, sju m eter hög, 
tolv m eter bred. Blicken sugs in m ot några figurer. 
Visst är det älgar, men hur många?

Klippan är nämligen också söndervittrad, fläckar 
har ram lat ut. Men nog tycks det väl ändå vara fyra 
älgar, kanske fem, öron på lyssning, de har korn på 
nånting i östlig riktning.

Fram för älgen överst till vänster står en liten 
fläck, precis vid framklövarna, vad innebär egentli
gen fläcken?

En hund så klart, har experten Jan Melander to l
kat den som. Fornhundar har inte setts för ofta, 
dock några på ristningarna i Nämforsen i Ånger
manland.

Hunden i Sämsjön kan tyda på a tt även dåtidens 
jägare visste vilket utom ordentligt hjälpmedel en 
väldresserad hund är för jakten. Antar man den 
teorin, är det inte så svårt a tt få tanken a tt svindla, 
vilken koppling bakåt i tiden — sextusen år minst. 
Enbart jägaren med kikarsikte och kom m unika
tionsradio har förändrats till det y ttre , villebråd 
och hund är desamma.

Hällmålningarna i Sämsjön är de enda som h it
tills h ittats i V ästerbotten.

Lajksjö, första byn i Dorotea kom m un, får nu den 
på köpet som följer gamla landsvägen från Åsele, 
den nya skär bara rak och snabb genom oändliga 
skogar.

Men här är leende bygd, vy över sjöängar, blått 
vatten och oliktonade bergsryggar bortanför. Förs
te nybyggaren var en same som 1751 slog upp sin
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stuga på en udde i norra delen av byn. A tt de t just 
var en same och ingen söderifrån invandrad som 
slog sig ner först och för gott är ingalunda ovanligt 
— det m ärker man vid genomgången av byarnas his
toria. Samerna var ju  ändå de ursprungliga i dessa 
lappmarker, alla flyttade inte omkring med sina 
renar.

Men svenskar, fram förallt åselebor, följde snart 
efter. En av dem hette  Jon M attson, han var bonde, 
smed, byggmästare och byggde flera av kvarnarna i 
trakten. E tt av hans uppdrag blev a tt bygga kyrkan 
i Bergvattnet, nuvarande Dorotea.

Det är fram förallt just innan man rullar u t ur 
byn m ot norr som man bör sakta farten. Nära vä
gen står en grupp byggnader, bl.a. en bagarstuga 
och en sexkantig loge, vars åstak är karakteristiskt 
för bygden.

I byn finns vidare flera tidstypiska ladugårdar 
från 1900-talets böijan.

Säg Dorotea och vad tänker väl folk på då? Knap
past på Gustav IV Adolfs drottning, möjligen på 
husvagnar och säkert också på Hubert Försters res
taurant — han har ju  blivit kändis genom TV.

Dags a tt vidga vyerna när det gäller detta  viktiga 
stationssamhälle vid Inlandsbanan. Låt oss börja 
med den vita kyrkan högt på sin kulle ovanför 
Bergvattensjön. Föregångaren var byggd 1799, sam
ma år som Bergvattnet (Doroteas gamla namn) 
bröts u t ur Åsele socken som eget pastorat. Bak
grunden till pastoratsbildningen var a tt kolonisatio
nen i Åsele lappmark hade utvecklats gynnsamt.

Den 17 augusti 1932, m itt under pågående res- 
taureringsarbeten, hördes rop a tt nu var elden lös 
— arbetarna hade just gått hem för middagsrasten. 
På en halvtimme var allt nerbrunnet till grunden. 
En tröst i olyckan var a tt nästan alla inventarier re
dan tidigare förts undan.

För a tt få förslag till en ny kyrka — den nuvaran
de — utlystes en arkitekttävling. Denna vanns av

Ewert Milles från Stockholm . Här är förklaringen 
till a tt i den 1934 färdiga kyrkan också finns några 
skulpturer — i skör gips visserligen — utförda av ar
kitektens bror Carl Milles. Särskilt u ttrycksfull är 
den som föreställer Saulus på väg till Damaskus.

Kanske kan m ötet med en annan religiös skulp
turgrupp i Dorotea bli aningen mera chockartad. 
Den är i naturlig storlek och föreställer Nattvarden, 
e tt fruset ögonblick när Jesus m itt under måltiden 
säger till sina lärjungar a tt en av dem ska förråda 
honom . Skulpturerna är gjorda av norskfödde 
Björn Martinius. K yrkorådet har hyst in nattvards- 
deltagarna i e tt särskilt kapell intill kyrkan. Dörren 
står olåst, glänta på den, men var beredd på en färg
stark syn!

Innan vi helt överger det sakrala, bör erinras om 
a tt socknen haft begåvade präster. En av dem var 
Jonas A Nensén (1791—1882), han skrev en be
römd dagbok från Dorotea med anteckningar om 
samernas liv och om växter och djur i lappmarken. 
Hans m anuskript finns på universitetsbiblioteket i 
Uppsala, benämns de »Nensénska samlingarna». En 
lekman som satte sin prägel på orten var byggmäs
taren Erik Larsson, en värmlänning som slog sig ner 
här 1894 efter en tid i USA. Där lärde han sig a tt 
rita trähus, originella sådana, e tt slags schweizer- 
villor i amerikansk tappning, »stick style». Snickar
glädje så det förslår, i kom bination med form er 
som lånats från modestilarna inom stenarkitektu- 
ren. Larsson var förtjust i assymetriska utform ning
ar, hörntorn  och balkonger.

Prästgården nere vid Bergvattensjön har m oder
niserats av Erik Larsson. Men som det mest typiska 
Larsson-verket anses dock det nordenstedtska bo
stadshuset vara, som även det ligger nära sjön. Där 
bodde Erik Emanuel Nordenstedt, kronolänsman, 
och sedermera dennes son Daniel Josias, skogsför
valtare vid mäktiga Kungsgården-Mariebergsbolaget. 
Ytterligare e tt av Larssons hus är Kramforsgården 
från 1901; där förvaltaren för Kramfors AB bodde.
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Högland (^67

Torvsjö-andan lever. Strålande bevis på detta  får 
man vid Höglands vattensåg e tt stycke vidare nord
västvart. En återuppstånden 1800-talssåg som blivit 
Höglands byalags ögonsten. Man har gått samman, 
bevistat tim m erkurser i Vuxenskolans regi. Fram 
för allt har man varit bort till Torvsjö kvarnar (se 
under kapitlet Sagavägen) och häm tat inspiration:
»Tänk om man också skulle få fart på Sågbäcken 
där hemma!»

Hemmavid fanns just en förfallen såg, från bör
jan en ramsåg, den kunde göras om till en cirkelsåg.
Sedan gammalt låg också två kvarnar vid bäcken.

En trevlig samlingsplats har det blivit, utstom stå- 
ende är välkomna, de har bara a tt följa skylten åt 
väster strax efter infarten till byn: »Hembygdsom- 
råde 0,6 km». (Obs — även på bilkartan är Sågbäc- Höglands vattensåg. 
ken markerad.)

Till attraktionen hör en liten damm m itt bland 
de upprustade byggnaderna, där är också flytbryg- 
gor. Lämplig badplats för barn, familjer kan här 
duka upp matsäckskorgen.

I Risbäck är vi uppe i fjällbygden igen, Mångman- 
berget speglar sig i Stora Arksjöns yta, på en udde 
står den lilla kyrkan i en mjuk backvälvning. Man 
får själv plocka fram den grova nyckeln i en låda 
och låsa upp kyrkdörrens smideslås. Där innanför 
ger genast en gratisbroschyr inform ation om hur 
kyrkan kom till.

Härifrån var det under nybyggartiden långt till 
kyrkan i Dorotea, sju mil från Risbäck så snart det 
var fråga om dop, bröllop och begravningar; med 
häst och på dåtidens usla vägar kunde det ta  dagar. 
Högre upp belägna gårdar fick göra ännu längre 
kyrkfärder. 1849 började fjällfolket önska sig e tt 
bönehus med tillhörande begravningsplats på närm 
re håll. Sockenstämman i Dorotea var positiv till 
principen, oenig dock om lokaliseringen. Först 
1858 böqade nybyggarna själva bygga sin kyrka,
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dryga dagsverken. På den tiden var man gudfruk- 
tig. Enligt e tt visitationsprotokoll från 1868 — då 
var kapellkyrkan för länge sedan klar — konstatera
des a tt inte en enda person i bygden avstår från a tt 
ta  den heliga nattvarden.

Regelbundna gudstjänster hölls dock inte, därtill 
var det för kallt och kyrkan hade ingen värme. 
Prästen stod under ju lo ttan  framme vid altaret 
iförd vargskinnspäls och vantar. Först 1925 fick 
kyrkan en vedkamin. 1950 kom  äntligen elvärmen, 
samma år målades kyrkan även invändigt. Förm od
ligen kom  vid denna tid även de fina träljusstakarna 
till, de hänger över mittgången.

Den som vill kan skänka pengar till kyrkkassan 
genom a tt stoppa slantarna i en »spargris» i form  av 
en modell av kyrkan.

En by är inte bara en kyrka, på andra sidan vä
gen finns också en liten hembygdsgård med före
mål samlade av kom minister Th Möllerberg under 
1940-talet, samt Turistgårdens vandrarhem.

Strax intill detta  billiga övernattningsalternativ 
står en kåta, som sägs vara Lill-Månkes kyrkkåta, 
möjligen går det a tt få sova över även där. Ta i vart 
fall en tit t  på den: färskt björkris på jordgolvet, u t
bredda renhudar, spåntad ved färdig a tt tändas un
der kitteln  som hänger rakt över det öppna takhå
let. Håll gärna minnesbilden klar tills ni kom mer 
upp till Sutmes och Storvikens samevisten vid slu
te t av vägen Sju älvar, där är kåtorna antingen till
bommade eller utrym da.

Vem var då Lill-Månke? En välkänd same från 
Gittsfjället som lade av med renskötseln, blev olag
ligen nybyggare vid Svansjön, å tta  kilom eter från 
Risbäck. E tt nybygge ovanför odlingsgränsen och 
på kronom ark kallades inhysningslägenhet. Flera av 
dessa blev först 1915 legaliserade, Lillmånkasvallen 
vid Svansjön var en av dessa.

Själva nam net Lill-Månke fick denne nybyggan
de same genom a tt han var — så liten. Bara 122 cm 
hög, sönerna växte honom  över huvudet redan vid 
tioårsåldern, han påstås ha varit Sveriges minsta sa
me. Kyrkkåtan vid Risbäck är dock dimensionerad 
för fullvuxna personer.

I Borgafjäll ligger engelskfödde arkitekten Ralph 
Erskines västerbottniska »terrängskulptur». E tt ori
ginellt turisthotell med hukande linjer, som smälter 
ihop med bakomliggande topparna Jengegietje och 
Sierkålke. Aha, säger många, det är ju  hotellet som 
ser u t som vore det e tt fjäll självt — har till och med 
en skidbacke på taket.

Numera är det si och så med skidbacken, det 
sluttande taket täck t av björknäver och torv höll 
inte, torvrötter växte sig ner m ot interiören, dess
utom  blev det hål i m atsalstaket av alla stavhugg.

Andra av Erskines intentioner har dessutom för
fuskats genom tillbyggnader, såsom en utskjutande 
husklump rymm ande pool och bastu, sådant kräver 
konferensgäster, samt en stuglänga. Dessa sägs ha 
kom m it till med arkitektens godkännande — inte 
hans medverkan; en viss skillnad.

Annars måste man nog erkänna a tt det här var 
en djärv skapelse, invigd i februari 1955 och under 
e tt långt antal år i Resos regi. Över det hela är det 
något av m odernt »nybygge» ovan odlingsgränsen — 
Borgafjäll är e tt nybygge som upptagits för turis
men. Även inom det om rådet har förskjutningar 
skett sedan Erskine började planera i slutet av 1940- 
talet. Då var siktet inställt på vandringsturism, lång
turer såväl sommar som vinter skulle man gå. Inge
mar Stenmark från Tärnaby ställde alla sådana be
grepp på huvudet — inget annat än u tfö r var a tt 
tänka på.

Borgafjäll har hängt med. Väster om hotellet 
finns utm ärkta backar med liftar på Lillfjället, det
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är på utförsturism en man lever. Men m itt under 
semestersommaren syns knappast en gäst, synd!

Erskine har i arkitekttidskrifter själv berätta t en 
smula om hur bygget kom till. Det var långt till 
närmsta järnvägsstation och trähyvleri, tolv mil. 
Därför bestämdes a tt materialet skulle hämtas på 
plats. Till virke tog man sådant av sekunda slag som 
växte nära — man var ju  långt uppe i fjällregionen! 
Hyvling och spåntning brydde man sig inte om. 
M urstenar tillverkades ävenledes lokalt, grus och 
sand togs från e tt gammalt grustag hundra meter 
bort. Som bärande elem ent användes telefonstolpar.

Bäst till sin exteriöra rä tt kom m er nog hotellet 
under vintern. Då ser man a tt Erskine lyckats »nå 
samklang med fjälltopparnas kon tur och den vind
drivna snöns spiralvridna former».

Det är också trevligt a tt dyka in i huset. Matsals- 
byggnaden består i stort sett av e tt träskal kring en 
betongkärna med kök och pannrum . De friliggande 
balkarna och rökgångarna till Erskines egenartade 
öppna spisar är u tny ttjade som dekorativa element. 
Trappor går som fjällavsatser upp m ot en luftig säll- 
skapsbalkong ovanför serveringsavdelningen.

Reso-eran är nu förbi i Borgafjäll. Värdskapet 
har övertagits av krögarfamiljen Rehn — inflyttad 
från Skåne! A tt Sven Åke Rehn fått äran a tt upp
tagas i det illustra sällskapet Chaine des Rotisseurs 
verkar fullt i sin ordning. Över hans handlag med 
landsdelens naturprodukter som ren och fjällfisk 
vilar skön harmoni.

Med hotellet är det inte slut med Ralph Erskines 
påverkan på Borgafjäll. Inte långt från skidbacken 
står Avasjö (gammal benämning på byn vid sjön 
med samma namn) kapell, rita t 1946, uppfört 
1950.

Hösten 1987 bygger man återigen om hotellet, 
nu gäller det interiören. Låt oss hoppas a tt ingrep
pen inte blir för stora. Om några år kom mer det a tt 
bli åtråvärt a tt kom m a långväga ifrån till Borgafjäll 
för a tt få bo på Erskine-ritat sätt, för a tt få känna 
sig som fem tiotalsturist igen.

Sutme och Storviken

Vägen Sju älvar går m ot sin upplösning. Någon mil 
ovanför Borgafjäll går den över Slipsikälven och tar 
efter några kilom eter slut strax bortom  byn Stor- 
jola inne i Jäm tlands län. Den som vill fortsätta 
över fjällen får ömsom ta  m otorbåt, ömsom gå till 
fots.

Vi ska också ta  er med på vandringar, ganska 
branta men korta, fast inne i Västerbotten.

Där finns en stugby just på västerbottensidan om 
länsgränsen. Därifrån pekar skylt upp m ot Sutm e  
sameviste, knappt två kilom eter bort. Under hela 
uppstigningen hör man Slipsikälven småmullra i 
väster, det är en ganska liten älv. Men gå ändå fram 
vid skyltade stickstigen till e tt vattenfall, det ser 
mäktigt u t uppifrån branten.

Vistet, eller snarare vistena, ligger vackert, just 
där utblicken vidgar sig m ot de bakomvarande to p 
parna.

Sammanlagt har här fyra brädkåtor och bodar 
restaurerats av Domänverket 1977. Några av kåto r
na är låsta, endast undantagsvis verkar de kom ma 
till praktisk användning numera. Informationsskyl- 
tar om vilka som bo tt här saknas. Därför får man 
gå till Christer Westerdahls bok Samer nolaskogs 
(utgiven i örnsköldsviks kom m uns skriftserie i sam
arbete med CEWE-förlaget och som handlar om sa
mer som förr flyttade regelbundet mellan fjällen, 
genom nordliga — nola — skogen ovanför Örn
sköldsvik och ner till ångermanländska kusten).

Där står a tt Sutme och Storviken (på andra sidan 
Svaletjakke) var släkten Kroiks huvudvisten vår och 
höst. Om vintrarna drog de ner till havet i Ånger
manland. Det finns fotografier i boken, sköna som 
konstverk, när hela familjen står m itt bland kåtor 
och skidor och tung nysnö på Hemsön, strax intill 
Härnösand. Tidpunkten är kring nyår 1896—1897, 
kanske är det fråga om e tt bröllop — klädseln är på
fallande fin, bl.a. bärs silverkragar. Lille Jonas Kroik 
sover obekym rad om uppståndelsen i sin pulka. En 
lång väg förvisso från Sutme i V ästerbotten till 
Hemsön vid Höga kusten. Men genom nolaskogen 
gick ända fram till första världskriget fasta f ly tt
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Utsikt från Sutm e sameviste.

ningsvägar för medlemmarna i Vilhelmina södra sa
meby. Förr var det vanligt a tt se samer i hela 
Ådalen, de dök också upp i Bönhamn och på Ulv- 
öarna, de lärde sig ro och segla, kallades »kustlap
par». Inte så konstigt faktiskt a tt beteckningen 
»Ångermanlands lappmark» länge levde kvar för de 
marker som nu är de sydligaste i Västerbottens in
land.

Nu behöver ni inte gå över fjället för a tt kom ma 
till Storviken. Utan tillbaka till stugbyn igen och 
kör österut några kilom eter. Ny skylt från Borga
sjöns strand, till nya vistet är det bara en kilom eter, 
fast ännu brantare denna gång.

Om Storviken vet man a tt det använts både av 
familjen Kroik och familjen Nilsson. Även här finns 
låsta och öppna kåtor, Domänverket har restaure
rat. Ovanför dörren till en av bodarna är årtalet 
1873 inristat. Här i Storviken bodde Thomas 
Andersson Kroik. Denne brukade under vintrarna 
kring 1800-talets m itt bo hos en fiskare i Hummel- 
vik vid Nätrafjärden. Mot ålderdomen slog han sig 
ner i en kåta mellan Sollefteå och Kramfors.

Vad som särskilt gör uppstigningen till Storviken 
mödan värd är utsikten söderut över Borgasjöns 
vatten och Borgahällans höga stup, som knivsnittat.
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StekenjokkvägenKlimpfjäll

Saxnäs

Vilhelmina

Ytterligare en fjällväg finns i grannskapet till övre delen av vägen Sju älvar. Stekenjokkvägen. Den går 
från Vilhelmina längs sjön Malgomaj, förbi den döende Stekenjokkgruvan och in i nordspetsen av Jäm t
land, e tt naturskönt alternativ a tt närma sig Strömsund och Östersund.

Från Borgafjäll behöver man nu inte köra hela 
sträckan tillbaka till Dorotea, strax efter Risbäck 
går en väg över fjället till Malgomaj. Ta till vänster 
där och fortsätt upp till Saxnäs, då får ni syn på nå
gonting osannolikt. Ty uppe på knallen intill hotel
let Saxnäsgården står en — italiensk — villa. Men in
te  bland pinjer och cypresser och med det djupblå

Medelhavet under sig, u tan  omgiven av knotig fjäll
björk, med Kultsjön fram för sockeln och med e tt 
blekblåskimrande Marsfjäll som nordlig fond.

Vi befinner oss vid Ricklundgården. Men vad har 
då Italien med den här delen av världen, med K ult
sjön, a tt göra? Jo , här bodde Folke och Emma 
Ricklund, norrlandskonstnärer båda — han född i 
Anundsjö i Ångermanland, hon rik gästgivardotter 
just från Saxnäs. Det senare ekonomiska förhållan
det hade viss betydelse när det så småningom blev 
tal om a tt finansiera en konstnärsvilla. Bägge ma
karna älskade Italien — före andra världskrigets u t
b ro tt tillbringade de, konsttörstande, stor tid där
nere. Möjligt är a tt det just var krigsisoleringen som 
inspirerade dem a tt här i V ästerbotten låta återska
pa en förlorad värld. Villan byggdes i m itten på 
1940-talet, den måste ha te t t  sig ännu mer osanno
lik då än nu, bara en smal grusväg, inte en bred as
faltväg ledde vid den tiden till »civilisationen», ännu 
hade inte flyttlassrörelsen kom m it i gång, över vid
derna strövade samer och deras renar ännu opåver
kade av kraftverksutbyggnader och Tjernobyl-ned- 
fall.

kullsjönKtimpviken

Kultsjön $̂§1
5-13

Vägbeskrivning till Tjåkkolastugorna  ( 75) finns i texten.



Det finns bevis på a tt samtiden uppfattade saken 
just så, a tt man verkligen baxnade, bevisen finns in
ne i Ricklundgården. Folke och Emma Ricklund 
upplät nämligen sin bostad som kom binerat gäst
hem och -ateljé för andra konstnärer. En lysande 
nordisk skara svarade på inbjudningarna, de kom , 
bodde en tid — och lämnade efter sig en eller annan 
tavla eller byst som tack för maten. Där var Sven 
»X-et» Erixson, Kalle Hedberg, Asger Jorn, Arvid 
Knöppel, Leander Engström, Helmer Osslund, Sam 
Uhrdin, Lennart Rodhe, för a tt nu nämna några av 
besökarna. På deras tavlor flammar hösten, viner 
snöstormen, forsar bäckarna fram förallt från Mars
fjället, motiv från andra delar av världen förekom 
mer naturligtvis också.

Allt det där finns nu a tt se, dagligen under som
rarna mellan kl 12 och 16. Änkan Ricklund testa
menterade vid sin död 1965 gården till en stiftelse 
där Västerbottens läns landsting, KRO, Konstaka
demien och Vilhelmina kom m un ingår. Fortfaran
de erbjuds konstnärer a tt vistas och arbeta i en av
skild avdelning på gården, allmänheten har dock 
stora utrym m en a tt vandra runt i i makarna Rick- 
lunds privata hem med hallar, sällskaps- och sov
rum, samtliga tungt konstbehängda. Man undgår då 
inte heller Folkes och Emmas rika produktion, sär
skilt fylls man av respekt för vad just hon presterat.

Interiör från Ricklundgården i Saxnäs.

Fatm om akke  är e tt »måste» för den som färdas 
längs Stekenjokkvägen. Ligger längst in i en vik där 
Ransarån (Ångermanälvens källflöde) rinner u t i 
Kultsjön. Det är naturligt a tt man vid en sådan 
träffpunkt som Fatm om akke, med goda förbindel
ser, byggde en enkel gudstjänstlokal på 1790-talet, 
och sedan e tt enkelt kapell på 1830-talet, som er
sattes av den nuvarande kyrkan på 1880-talet. 
Kring kapellet växte en kyrkstad, huvudsakligen 
bestående av kåtor, upp. Idag finns här över hundra 
byggnader. Den stränga kyrkplikten och de långa 
avstånden gjorde det nödvändigt för folk a tt ha nå
gonstans a tt övernatta i närheten av kyrkan. E fter
som så många samlades under kyrkhelger, utveck
lade dessa sig lätt till marknader; köpm ännen drog 
in i egna bodar för a tt sälja kaffe, socker, salt, spik, 
tyg, snus och annan tobak. Även rättsliga förhand
lingar hölls under kyrkhelgerna.

Fatm om akke är en av de bäst bevarade kyrkstä
derna i V ästerbotten idag. Men den är också unik 
på grund av alla kåtor och för a tt den inte används 
i något slags hotellrörelse, som fallen är i Lövånger 
och Vilhelmina. Inte heller har kåtorna och stugor
na blivit fritidsställen för folk nerifrån kusten. Nej, 
i Fatm om akke får ingen bo, utom  just vid kyrk
helgerna. Den helg som numer givit Fatm om akke 
den största berömmelsen är midsommaren, då 
kom m er även tusentals utom stående, de får bo på 
campingplatsen på andra sidan ån.

Vi ska återkom m a till kyrkan; a tt tala om hur 
den kom  till är oundvikligt, när det gäller a tt be
skriva en kyrkstad. Men e tt annat bönehus drar 
också till sig uppm ärksam heten, nämligen Fräls
ningsarméns bönekåta, skänkt 1946 av självaste 
Lapp-Lisa, väckelsesångerskan Anna-Lisa Öst. En 
riktig kåta, fast i storform at, doftande björkris på 
jordgolvet, enkla träbänkar, eldstad i m itten, öppen 
takhim m el för röken och för — Gud! Så strax till 
höger om »sakristian» två elplattor, för a tt koka 
kyrkkaffe på.

Nå, kyrkan då: uppförd 1881—1884. Nybyggar
na fick sätta till hundra dagsverken var, u tan  ersätt
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Fatm om akke kyrkstad m ed Marsfjället i fonden.

ning. Samerna bidrog gemensamt med trehundra 
kronor — m ycket pengar på den tiden — for rätten  
a tt få sitta på bänkarna längst fram.

Fatm om akkekyrkan höll på a tt förfalla under 
1970-talet, de tunga takstolarna var i färd med att 
trycka u t timmerväggarna, to rnet lutade allt mer. 
Byggnaden räddades genom AMS-restaurering åren 
1977 -1 9 7 8 .

När besökarna träder in i kyrkan m öts de av ett 
barskt anslag, undertecknat av församlingsprästen: 
»OBS, kyrkan är inget museum — åtm instone än
nu så länge här i Sverige!»

Man kan ju sätta sig ner och be en bön i stället. 
Kanske en bön om a tt cesiumstrålningen i fjällsjö
arna snart m åtte klinga av. För i kafe'et på andra 
sidan bron serveras för tillfället regnbågsforell, allt
så en i kassar och säkerligen långt från fjällen upp
född fisk.

Ja, vem kan ana a tt det är så illa ställt. Genom 
hela fatm om akkeom rådet — avstängt från bilar, 
dem får man lämna vid bron — porlar till synes fris
ka bäckar, blicken tar spjärn m ot det väldiga Mars
fjället, här vill man vistas länge. Bara det inte vore 
för den okristliga — förlåt Gud — myggens skull.

Norgefarargården i Klimpfjäll.

En bra historik över Fatm om akke ges i en liten 
skrift skriven av fatm om akkebon Frans Fjellström, 
lika gammal som seklet, en bevarare av en i trakten 
vanlig muntlig berättartradition. Han menar själv 
a tt han utgör sista länken i denna kedja. Fjellström 
bor i huset intill första »färisten» (kreatursstoppan- 
de väggaller) när man kör in i byn.

Klimpfjäll ruvar på e tt dystert öde. Stekenjokk- 
gruvan uppe på kalfjället och alldeles intill gränser
na m ot Jäm tland och Norge ska slå igen, många 
måste flytta, några klamrar sig fast vid skidbacken 
ovanför byn, hoppas på a tt den ska ge inkomster 
och gäster till byhotellet Stekenjokk. Kvar blir 
dock flera samefamiljer, deras sommarbetesland lig
ger kring Remdalen och Dårromskalet.

A tt fly tta  på sig är en trist tradition i trakten. 
Klimpfjälls mest bekante nybyggare var Johan Olof 
Johansson, om vilken det berättas a tt han under en 
jaktfärd rände skidor rakt u tfö r den 1 280 m eter
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höga Dårrompiken. Han och hans hustru hörde till 
den stora skara kultsjöbor som lockades till emigra
tion  m ot Amerika. Kanske skedde då själva avske
det från hembygden just ifrån Oräddska gården, el
ler Norgefarargården som den också kallas, högt 
uppe på liden, nu lagskyddat byggnadsminne — ett 
mera sm ärtfyllt farväl till land och vatten gick väl 
knappast a tt  ta.

Oräddska gården var översta gården längs vatten
draget, en skjutsplats och e tt värdshus där fororna 
samlades för a tt gemensamt göra överfarten, i skyd
dande konvoj, över fjällen, genom Dårromskalet 
och Remdalen och fram till de norska handelsplat
serna Kroken och Mosjön. Därifrån kunde emigran
terna söka sig vidare till amerikahamnarna i Trond
heim och Bergen. Andra vände åter med sina han
delsvaror, vid Oräddska gården i Klimpfjäll skildes 
fororna åt, härifrån och hem kunde var och en fo rt
sätta för sig.

Oräddska gården anlades 1832, nybyggaren het
te Johan Gabrielsson. Nuvarande manbyggnaden 
byggdes vid seklets slut, den är en parstuga i två 
våningar med tim m erstom m e och taket k lätt med 
skifferplattor, interiören verkar utifrån sett vara u r
sprunglig, väggarna är täckta med gulnade tidning
ar. Huset renoverades 1983, en kulturm innesskylt 
nere vid stora vägen lockar upp till huset och den 
vidunderliga utsikten.

Tänk om det nu skulle locka er a tt fortsätta e tt 
stycke på »norgesfararnas» färdväg, för a tt känna på 
hur de hade det i benen. För nu måste ni gå till fots, 
för a tt kom m a fram till e tt av de högre etappmålen 
inne i fjällen, Tjåkkolastugorna, rastställe med stal
lar uppförda i slutet av 1800-talet för forkarlarnas 
räkning intill den skummande Ransarån.

Nu behöver ni inte söka er fram längs den u r
sprungliga leden längs Dårrånskalet (stavas också 
Durren- , på den särtryckskarta i 1:100.000, Borga
fjäll, som ni bör skaffa er). Ni kan fortsätta  med bil 
u t ur Klimpfjäll på gruvvägen — Stekenjokkvägen —

till stora vägkröken strax innan vägen tar sig över 
Saxån, där finns en privatväg som sticker av m ot 
nordnordost. Den är låst med vägbom, men söij nu 
inte alltför m ycket över det förhållandet.

Vägen är lätt a tt gå, fast fotunderlag, det är bara 
nio kilom eter fram, därför orkar ni också bära med 
er packning, ni kom m er a tt råka på e tt alldeles u t
m ärkt övernattningsställe, bara ni kom m it inomhus 
kan ni stänga den efterhängsna myggen ute.

Stugorna nere i dalen får ni syn på just före va- 
det över Ransarån, där ska ni lämna grusvägen och 
söka er ner längs stigen som går på östsidan om ån. 
Å förresten — här är den redan älv, Ångermanälven, 
den sjunger, vet ännu inte om a tt den om några mil 
ska bindas med fördämningsdammar.

Tre stugor står där invid forsen. De två äldsta är 
norgef arar stugor na. De rustades upp av Lantbruks
nämnden 1980. I en av dem finns en hälsning från 
en emigrant: »En sista hälsning till fäderneslandet» 
från 1906.

Man kan bo i dessa gamla stugor, där finns ved, 
man uppm anas a tt för all del inte elda med annat 
än björkved, den sprätter inte, björkved a tt såga 
finns gott om i boden intill. Men vi vill varna för 
myggen. Bättre då a tt krypa in i samernas vaktstu- 
ga, från 1920-talet, ena halvan står öppen för turis
ter.

Friskt kaffevatten finns i älven, björkveden då
nar igjutjärnsspisen, renkö tte t fräser i pannan, som
nar gör man och tycker a tt hela älven kom m er bra
kande in genom en tra tt i ena örat och u t i det and
ra. När man vaknar från den dröm m en slår det en 
a tt forsen ju  bara är fyra m eter från huvudkudden!

Tjugo kronor föreslås ni frivilligt betala in på 
Lantbruksnämndens postgirokonto 6 23 03 — 3, 
som tack för besöket.

Inte så värst m ycket a tt orda om, tycker väl ni 
och menar a tt det verkar ha varit ganska bra a tt va
ra norgefarare. Betänk då a tt dessa karlar, om de 
nu färdades under barm arkstid, släpade på ryggbör
dor på 40—50 kilo, utsäde oftast som skulle hämtas 
hem långa vägen från Norge.

Norgefärderna pågick ända fram till andra världs
kriget.
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Forsarnas väg

Nu till nånting annat, längs en älv som regering och 
riksdag har sparat, än så länge, vägen ger verkligen 
skäl för beteckningen Forsarnas väg — Vindelälven 
är den enda sydlapska storälv som inte berörts av 
vattenkraftens utbyggnad. Här m öter ett omväx
lande och naturskönt landskap med stora jordbruks- 
byar och äldre gårdar. De största forsarna är Deger- 
forsen och Renforsen, Trollforsen, Vormseleforsen 
och Mårdseleforsarna. Från Umeå till Ammarnäs är 
det drygt 30 mil.

Bilisten kan starta i Umeå, men som omväxling till 
den hårdtrafikerade Blå vägen, ta  väg 363 väster 
om Tavelsjö, Vindelälven nås i Rödåsel, strax är 
man i Vindeln, e tt stationssamhälle som på 1890- 
talet utvecklats från kyrkbyn Degerfors.

E tt b rett vägbygge längs älvliden har skilt kyr
korna från bebyggelsen högre upp på Brånet med 
hembygdsgård, gammalt tingshus och träpatronen 
Anders Åströms gård, det är synd. Här uppifrån har 
man en hänförande utsikt över bygden.

Kyrkorna nere på kyrkplatsen är två till antalet, 
de ligger båda på älvbrinken. Den äldre är en åter- 
uppförd, likarmad, korsformig timmerbyggnad från 
1760-talet, används nu som kapell.

Den större kyrkan i nygotisk stil från 1903 är 
något av en hybrid, den är för övrigt ritad av Umeås 
stadsarkitekt efter branden 1888, F O Lindström. 
Sockenstämman kunde nämligen inte ena sig om
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den skulle byggas av trä eller sten, resultatet blev 
en kompromiss, själva kyrkan blev av sten men för 
to rne t och taket användes trä. Något stilenligt tvär
skepp kostade man inte på sig, hade blivit alldeles 
för dyrt. För a tt inte långsidorna skulle te sig allt
för enformiga, gjorde man en rad med spetsgavlar.

Ovanför kyrkan, fast på andra sidan om såväl 
järnväg som gammväg och nyväg, ligger Vindelns 
gamla tingshus, e tt byggnadsminne som numera är 
bostadshus. Ingen vet hur gammalt detta  tim m er
hus är, man vet bara a tt från och med 4 oktober 
1814 blev degerforsborna tingshusbyggnadsskyldi- 
ga, de förpliktigades a tt ge sig u t och schakta och 
snickra för bygget — en dåtida form av kom m unal
skatt, således.

Kommunalstämman beslöt 1877 a tt tingshusets 
övervåning skulle byggas på, för a tt där installera o r
tens första telegraf. Vid samma tid  fick huset sitt 
nuvarande utseende med arkitektritad panelning.

En smula längre åt norr och ävenledes på östsi
dan om Forsarnas väg reser sig Åströmska gården, 
med panel ritad av C Fr Sandgren, m annen som 
skapade Moritzska gården i Umeå och »Templet» 
(gamla folkskolan) i Lycksele. Folk i Vindeln säger 
a tt den har en veranda som uträknat byggts upp på 
just detta  ställe så a tt patronen och träkungen 
Anders Åström  skulle kunna sitta där och dricka 
punsch och se de upplysta vagnarna från tåget på 
stambanan dra förbi. Gården blev klar 1862.

Åströmska gården är även idag privatbostad, vem 
som helst kan därför inte bara stolpa in på gårds
planen och ställa sig och titta  på en av V ästerbot
tens största timmerbyggnader.

Hembygdsgården är en av länets största och in
nehållsrikaste. De flesta byggnader flyttades hit un
der 1940- och 50-talen. Jakob Jans-gården och 
Kamsjöstugan är båda från 1800-talets böljan och 
har fina möbelsamlingar. Loftboden från 1717 är 
unik för länet inte bara genom sin höga ålder utan 
också för a tt portarna finns kvar — här finns också 
samlingar av redskap och verktyg.

Kör gärna också över älven — bron byggdes som 
AK-arbete 1923 — och titta  på den gamla 1800- 
talsbebyggelsen utm ed älven.

Vindelns kyrka.

Hög tid nu a tt få närkontakt med den vibrerande, 
dånande älven. Kör därför ner (eller gå från järn
vägsstationen förbi folkhögskolan -  också sevärd) 
den korta sträckan till Mariedals camping, där kan 
ni anteckna er för en forsfärd med gummibåt. Men 
innan ni rutschar u tfö r på detta  lustiga sätt, ta en 
promenad längs Degerforsarna, följda uppström s av 
Renforsen. Ni kan ovanför den även kom m a över 
älven på en hängbro vid e tt kortfiskeom råde och 
vända åter längs m otsatta stranden. Förutom  natur
scenerier får ni då tillfälle a tt besöka e tt fint flott- 
ningsmuseum, en gammal vattendriven kvarn, fika i 
den gamla m jölnarbostaden — Värdshuset Mjölna- 
ren - eller grilla korv vid raststuga.

Vad man om edelbart lägger märke till så fort 
man böljat gå på forsstigen, är de många anläggning
arna för flottningen, den pågick här i flera hundra
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år, sista stocken dansade u tför de fruktade Vin- 
delnforsarna — en plåga för flottarna — sensomma
ren 1976. Ledarmar har lagts u t för a tt ändra ström- 
riktningar och förhindra brötbildningar. Ändå blev 
det en b rö t här i böijan av 1970-talet, den blev 
halvannan kilom eter lång, bestod av ungefär miljo
nen stockar.

Här några flottningssiffror. 1917 flottade man 
5,2 miljoner stockar på Vindelälven, rekordåret var 
1937, hela älven var gul av 6,6 miljoner timmer.

Ända högst uppifrån fjällen kunde flottningen ta 
två säsonger. I böljan gick gränsen för ettårsflott- 
ningen vid Saxnäs nedanför Sorsele, allt ovanför 
fick ta längre tid på sig. 1945 gick gränsen för års- 
flottningen vid Gillesnuole samekapell.

Nu går tim ret på långtradare i stället, en slitsam 
men viktig binäring har försvunnit.

Hur flottarlivet var får man num era uppleva på 
museum. E tt lite t'o ch  förträffligt sådant finns m itt 
emellan Degerforsarna och Renforsarna, där står 
också en koja och e tt båthus, allt är sevärt. Före
dömliga är också boxarna med tryck t inform ation 
över olika faser i flottarlivet, flottarnas kläder och 
kosthåll, båtar och redskap.

Ytterligare e tt stycke, och man kom m er till kvar
nen nedanför värdshuset. Det går m ycket väl att 
prom enera u t på bryggan utanför kvarnen och få 
upplevelsen av a tt verkligen stå m itt i en rytande 
fors. Kvarnen byggdes 1888, den gamla utrustning
en finns kvar, den elektrifierades 1953. I herrans 
namn, varför? — med ström från en annan snöpt 
norrlandsälv! — när krafter fanns i mängder, under 
egna huset!

Föreställ er a tt ni flyger i eget sportplan vidare från 
Vindeln. Ni följer älven, järnvägen och landsvägen i 
nordnordvästlig riktning. Förutom  dessa oriente- 
ringslinjer inte m ycket annat a tt se än skog och 
bergknallar, detta  skogshav verkar vara oändligt. Så 
plötsligt en glänta och m itt i den e tt enorm t sten

huskomplex. Vad i all sin dar är detta, tänker ni 
och låter planet cirkla runt. Industri eller är det 
kanske e tt centrallasarett? Ifall det rör sig om det 
senare, varför ligger det då här m itt i ödemarken?

Hällnäs sanatorium  är vad ni just få tt syn på. E tt 
m onum ent över en sjukdom, lungtuberkulosen, 
som under första delen av detta  århundrade krävde 
många liv. V ästerbotten var 1927 det län i Sverige 
som hade den högsta tbc-dödligheten.

Sjukdomen är kuvad numer, vården är flyttad 
till regionsjukhuset i Umeå, avvecklingen är alltså i 
full gång, Lewi Pethrus-stiftelsen tar nu över an
läggningen.

Sanatoriet kan vara värt en avstickare. Man be
höver en påminnelse om gången närhistoria, några 
av oss har egna m innen av tuberkulosen, de flesta 
av oss har gamla släktingar som råkat u t för den. 
Tänk på, när ni passerar Hällnäs järnvägsstation — 
där tågen nu slutat stanna — a tt de tta  för en del var 
sista gången de steg av e tt tåg.

Själva livets slutstation låg i skymundan under 
tallarna och bakom den 180 m eter långa byggna
den med liggkuravdelningar, terapirum , bibliotek 
och på baksidan flygeln med röntgen och opera- 
tionslokaler. Där fanns nämligen vad man inte skul
le behöva se med egna ögon, lik- och obduktions- 
huset.

Men många överlevde, tack vare vården och den 
höga luften bland de kåddoftande tallarna. För 
dem blev Hällnäs e tt slags universitet. På Hällnäs 
bedrevs studiecirklar i engelska, m atem atik, bok
föring och maskinskrivning, där fanns e tt bibliotek 
som på 1950-talet hade 3 500 band i hyllorna. År 
1933 anställdes en särskild lärarinna för barn i skol
åldern. Vuxna patienter övades även praktiskt med 
kurser i träslöjd, keramik och sömnad. Kunskaper
na och erfarenheterna spreds vida u t i västerbottens- 
bygderna.

Några data: sanatoriet invigdes i mars 1926, lig
ger på en höjd av 273 m eter över havet. Under de 
hektiska åren var överbeläggningen stor och man 
hade över fyrahundra patienter. Sammanlagt fanns 
270 rum. Under andra världskrigets sista år gjordes 
ytterligare en tillbyggnad, i en särskild paviljong
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hystes polska tbc-sjuka krigsflyktingar in. Vid den 
tiden hade de svenska sjukdomsfallen b öqat mins
ka. Hällnäs lungklinik flyttades 1970 till Umeå, 
därmed var sanatorie-eran över.

Åmsele

Visst kan det vara »välsignande» med kyrkor, för 
den som jagar fram på vägarna, titta r i backspeglar
na, ger signal, gasar och kör om.

Håller man på så dan i ända, är det bra med en 
kyrka som den i Åmsele. Inte en bil på P-platsen 
utanför, men kyrkporten är öppen, den glider gniss
lande upp, man står där i mittgången, m ärker a tt 
man är ensam, sätter sig på en lagom hård och 
obekväm träbänk efter a tt ha tryck t på en knapp 
nära innerdörren.

Knappen utlöser en stilla predikoröst, autom a
tisk och i högtalare. Rösten blandas med orgel, en 
14-stämmig J V Grönlund. Rösten drar bygdens 
historia: 1737 insynades första nybygget, planerna 
på en kyrka kom  på 1860-talet, den invigdes 1874, 
fick sitt nuvarande utseende på 1920-talet, då den 
byggdes om efter dåvarande länsarkitekten Edvard 
Lundqvists ritningar. Kvar från den tiden är åmsele- 
bonden Johan Vincent Lundström s predikstol, han 
var både orgelbyggare och finsnickare.

Högtalarrösten ber oss a tt fästa blicken m ot al
tartavlan, den föreställer Jesu korsfästelse och är 
gjord av Leander Engström, stockholmskonstnär 
med många motiv från övre Norrland, han finns 
också representerad bland Ricklundgårdens sam
lingar i Saxnäs. Tavlan i Åmsele var den sista som 
Leander Engström gjorde. Kort efter fullbordandet 
insjuknade han och dog.

Högtalarorgeln avlossar sitt slutackord. Dags a tt 
på ny tt sätta sig bakom bilratten? Eller a tt gå ner 
till Vindelådalens kanotcenter vid Åman för a tt hy
ra sig en farkost, eller kanske titta  på den gamla 
kvarnen från 1892 — samma byggmästare som för 
kyrkan — och Olssons gamla handelshus som ligger 
vid bron m itt em ot kanotcentrat. Åman var tidiga

Flottarbanan vid Trollforsen i Gargån.

re en betydande flottled och Åmsele blev något av 
e tt centrum  för flottning, tjärhantering och kolning.

Trollforsen

Vill ni se flera spår av den avslutade flottningsepo- 
ken? Far då till Gargnäs, en halvmil norr om Vindel- 
älven, följ från den orten (som har en enkel m at
servering) Gargån fram till vackra, vilda Trollforsen, 
där har Domänverket fö rt upp en rastkoja för det 
rörliga friluftslivets räkning. Vad som för övrigt är 
sevärt är en »järnväg» av trä, på denna släpades flott- 
ningsbåtarna förbi forsen, u tfö r den kunde man ba
ra störta tim merstockar. Här finns stenpirar som
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byggts vid forsnacken, för a tt ändra ström riktning
en.

Alldeles enkelt a tt finna fram är det inte. Här en 
vägbeskrivning: Kör igenom Gargnäs på vägen längs 
Hemträsket. Vid en av de sista gårdarna en privat- 
skylt åt öster, Aha 23 km. Följ avstickaren 3,3 km, 
där blir det e tt oskyltat skilje, ni ska ta av åt väns
ter och köra ytterligare 5,9 km (varning: långt in på 
försom maren kan den sträckan ännu vara en b o t
tenlös tjällossningsvälling) fram till Domänverkets 
skylt med inform ation m itt för Trollforsen, dit 
fram är det bara några hundra meters promenad.

Men innan ni kom mer fram, korsar ni först en 
cykelstig under tallarna. Sådana anlades under 
1920- och 30-talen i väglösa kronom arker i övre 
Norrlands inland, de bröts för hand, standardm ått 
för bredden var en meter. Avsikten med vägarna 
var a tt flottare och skogsarbetare skulle kunna fö r
fly tta  sig mellan hem och arbetsplats. Stigen ser 
välbehållen ut, sträcker sig här vid Trollforsen böl
jande i terrängvågorna åt ömse sidor, lämpar sig 
för en kulturell cykelutflykt.

Skörare ser då trärälerna för flottarbåtarna u t a tt 
vara — görs ingenting åt dem kom m er tidens rö ta 
a tt ha förtärt dem om några år.

Ställd inför en personlig fråga vad som var den 
största upplevelsen under en intensiv sommar och 
sexhundra bilmil i Västerbotten blir svaret entydigt: 
m ötet med 79-årige kronotorparen Tyko Holm
gren i Zakrisbo, Sorsele kom m un. Ingen annan hän
delse gav sådan tankesvindel, sådan möjlighet a tt 
blicka in i gångna tider. Här i Zakrisbo var det 
svenskt tjugotal — som levde! Man höll nästan an
dan, väntade sig a tt m insta pust utifrån skulle få 
alltsammans a tt försvinna.

Visst finns orsaker till a tt Zakrisbo kom m it en 
smula vid sidan om det övriga Sverige. Först härom 
året b rö t Domänverket en enkel skogsbilväg som 
tangerade torpen Gengonäset, Zakrisbo och Luspe- 
backen på västsidan om Vindelälven. Tidigare var 
enda möjligheten a tt kom ma i kon tak t med »civili
sationen» a tt ro över älven till Kvarnbränna norr 
om Blattnicksele. Så här finns ingen telefon, ingen 
television, bara en radio och veckogamla tidningar.

Zakrisbo är num era inlöst av Sorsele hembygds
förening, to rpet står på domänskog. Tyko Holm
gren har den något m oderna rollen som »stugvärd». 
Men vad han egentligen fortfarande är, i själ och 
hjärta, så är det kronotorpare på sin pappa Johan
nes’ och mamma Matildas kronotorp. Själva huset, 
en faluröd parstuga, är från 1928. Makarna kom
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dit redan tidigare, 1907. Då inrättades Zakrisbo 
som skogstorp. Mitt em ot bostadshuset står en ladu
gård, också den med spåntak. På gårdsplanen tro 
nar en brunnssvängel.

För a tt bringa reda i begreppen, så var e tt skogs
torp e tt led i statsmakternas kolonisation av Norr
land i början av detta  sekel. I kronoparker och kro- 
noöverloppsmarker skulle odlingslägenheter upplå
tas för de »särskilt lämpade, obesuttna folkelemen
ten». Kronotorp  var en senare upplåtelseform, där 
fanns olika slags bestämmelser, 1929 års och 1943 
års. Enligt den senare (k/43) upprättades e tt avtal 
mellan Domänstyrelsen och kronotorparen som 
stadgade hur m ycket torparen skulle behöva jobba 
i skogen. Staten skulle i gengäld stå för bygge, un
derhåll och även uppodling.

Tyko Holmgren är ensam i sitt kök när jag efter 
flera misslyckade försök äntligen når fram, vägarna 
är så villsamma a tt det knappast är lönt a tt beskriva 
dem, man måste ändå fråga —fast det är få som vet, 
vägbrytningen är så pass ny. Dock, så här är det i 
grova drag: kör till Södra Blattnicksele på västsidan 
av älven. I byns u tkan t till vänster, titta  sedan efter 
skylt m ot Övre Saxnäs, ungefär halvvägs dit går en 
oskyltad skogsbilväg åt öster.

Kronotorparen sitter under e tt broderat tänke- 
språk: Förtro dig åt Gud i varje nöd. — »Den har 
min syster Elfrida gjort», u tropar han ivrigt, iklädd 
e tt par prydligt lappade vadmalsbyxor. Han börjar 
tassa omkring på mjuka lappskor för a tt visa allt 
vad hans pappa har gjort, och det är inte lite det! 
Pappa Johannes var nämligen bysnickare, run t om i 
alla byarna for han och snickrade möbler, dörrar 
och hus. »Klockan här i köket har han gjort, den är 
av alträ och från trettiotalet.»

Tyko Holmgren drar besökaren med upp på vin
den, där är pappans alla verktyg, han håller fram en 
hyvel. »Känn här», säger Tyko.

O fattbart! För på vardera sidan om verktyget är 
det stora fördjupningar, gamle Johannes’ arbets- 
fingrar har nö tt ner det hårda träslaget, en halv 
centim eter här, en halv centim eter där.

Å tta syskon var man på torpet. Längst efter fö r
äldrarnas död bodde Tyko och hans fyra år äldre

T yko  Holmgren på  trappan till k ron o torpe t Zakrisbo.

bror Sven kvar. Sven är nu på pensionärshemmet i 
Sorsele, han var en skicklig skräddare och band 
krokar för flugfiske, han gjorde pappersmallar av 
vaije fisk han tog, — »Se vilka storgäddor, vilka 
storgubbar till öring!»

Nå, men vad gjorde så Tyko själv?
»Jo, jag har allt odlat upp hela stora torpet, jag 

har dikat åt Domänverket, 1928 blev jag storm ästa
re i Sorsele i dikning. Och så har jag gillrat fällor, 
har även fått ’guldräven’ av styrelsen för Västerbot
tens länsjaktvårdsförening. A tt gillra är allt en 
konst och jag har arbetat ihop alla fällorna själv. 
När man var kronotorpare fick man gå efter regler
na: bara småvilt, inte älg. Fast när m inken kom , 
fick jag dom inte a tt gå i fällorna första året. Men 
så lärde jag mej knepet. Och i vintras när det var 
trettifem  grader kallt tog jag den där mården.»

Det är inte ovanligt a tt Tyko Holmgren som av
sked vevar upp sin gamla mekaniska grammofon, 
den har pappan gjort med tra tt av utvalt granträ.
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Han kan lägga på en stenkaka med sångaren Johnny 
Bode och samtidigt varna för effekten när han öpp
nar på ljudluckorna: »Det kan bli en smula högt, 
för den som är ovan!»

Far varligt fram med Tyko Holmgren, ni besöka
re som klampar på. Tyko lever i en annan värld, 
den känner ingenting till om misstänksamhet, hans 
iver a tt visa har inga gränser.

Sorsele

»Ram po Lekes Jubmeli Allakesne» lyder den syd- 
samiska utanpåskriften till kyrkan i Sorsele. Det 
betyder Ära Vare Gud I Höjden, enligt församlings
prästen Bror Valter Nilsson, själv same.

Vi har alltså hunnit upp till samiska trak ter igen. 
Det var den stränga kyrkoplikten med obligatorisk 
närvaro, som bidrog till a tt en hel sträng med ka
pellplatser och kyrkor byggdes längs flyttningsvä
garna för samebyarna Ran och Gran. Så här tänkte 
sig det prästerliga äm betet — liksom de världsliga 
m yndigheterna som just vid kyrkan såg en chans 
a tt skattbinda befolkningen till Sverige — a tt årets 
kyrkogång skulle gå till: nyår, m arknad och guds
tjänst i Lycksele; påsk, kyrkbesök i Sorsele; för
sommaren, upprepade kyrkobesök i Ammarnäs; 
oktober, m öta prästen i Gillesnuole; o k to b e r-n o 
vember, på ny tt till kyrkan i Sorsele och m ot jul 
tillbaka i Lycksele igen.

Första kyrkan i Sorsele uppfördes 1677 där 
prästbostaden nu ligger — tidsangivelsen skvallrar 
också om när de första nybyggarna kom  till trak 
ten. Ny kyrka kom  1744, den ersattes av den nuva
rande 1859, ritad av Ludvig Hedén vid överinten- 
dentsäm betet och renoverad 1929.

Kring kyrkplatsen växte en kyrkstad upp, en 
karta från 1816 visar a tt den stod på en kvadratisk 
tom t. Inom denna fanns särskilda platser för kyrk- 
stadshusen, kåtorna och m arknadsbodarna. Först 
på 1920-talet revs hela kyrkstaden med stugor och 
stall. Då fanns inte längre några fasta samiska kåtor 
kvar.

Från kyrkan och prästgården är det inte långt 
över älvbron norrut till gamla kyrkogården. I bo rt
re ändan står en kulturm innesskylt över e tt fångst- 
gropssystem, 1 700 m eter långt och med e tt tre ttio 
tal välbevarade gropar. Hur forna människors fångst 
av fram förallt älg gått till, har vi berätta t bl.a. i ka
pitlet Blå vägen under punkterna Solberg och Hed
näs. Men den intresserade ska finna a tt en vandring 
u tefter den markerade stigen här lönar sig. Man fö r
står a tt bakom groparnas placering ligger medveten 
tanke, just här och ingen annanstans måste villebrå
det fram, älven gav riktningen. Så det var bara a tt 
lägga upp en fångande spärr.

E tt annat exempel på sådana fångstgropar stöter 
man också på i närheten av Sorsele, u tefter nord-, 
nordväst- och västsidan av Vindelälvens biflod Lais- 
älven, den som norrifrån rinner in i Västerbotten.

Groparna är lämpliga a tt titta  på när man ändå 
bilar upp på Sorseles skidberg Nalovardo, därifrån 
ser man de första snöfjällen. Men därefter kan ni 
köra längs Laisälven en stund. E tt flertal rastplat
ser, vita forsar, bra fiske och skyltar som pekar m ot 
fångstgropar i alla riktningar, här finns länets längs
ta  sammanhängande fångstgropssystem.

Passa på och se det där, nu — Boliden har planer 
på Laisälven...

Kvarnbäcken

Mygg! Av den sorten finns det så m ycket a tt man 
kan tala om en svensk märkvärdighet vid skvalt- 
kvarnen över Kvarnbäcken u tanför Sorsele. Mygg i 
hår, mygg i m un vid oförsiktiga andetag, mygg 
överallt i varje klädspringa.

En inform ationsskylt är fastspikad på kvarnens 
skuggvägg, går inte a tt ta  loss. Vi tvivlar på a tt nå
gon nånsin kom mer a tt läsa tex ten  till slut — risken 
a tt drabbas av myggalenskap är överhängande.

Reportageteam et har gjort rusher, läst av en m e
ning i taget, ku ta t om vindhörnet och antecknat på 
blocket, så ny hukning och in i insektssvärmen igen.
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Har vi skrämt bort er genom a tt tala alltför m yc
ket om mygg? Inte meningen i så fall. Ni kan med 
fördel uppehålla er på kvarnens solsida, där är rik
tigt vackert med starrgräset och vattenspegeln fram 
för dammluckorna.

Ni h ittar kvarnen ungefär tre kilom eter norr om 
Sorsele, på vänster sida om Ammarnäsvägen och 
m itt em ot en m odern såg.

Kvarn och benstamp vid Kvarnbäcken norr om  Sorsele.

Här är nu det sammanställda textresultatet:
»I Norrsele var m arken frostlänt, så där odlades 

m ycket korn. Kornet torkades i en rökbastu i N orr
sele. Det måste nämligen vara to rrt, innan man 
kunde mala det. Man lade kornet på lavarna i bas
tun  och eftersom  det var en rökbastu kunde kornet 
bli svart av sot och det inverkade också på smaken. 
I slutet på 1800-talet byggde Nils August Rönn- 
holm och länsman J G Lindberg kvarnen vid Kvarn
bäcken, troligtvis på eget initiativ. På örnäsudden 
byggdes också en kvarn, men den ansågs sämre. 
Kvarnstenarna gick saktare och stenarna var inte 
dubbeleggade som vid Kvarnbäcken.

För a tt hugga kvarnstenarna vid Kvarnbäcken 
tog man en stenhuggare söderifrån. --- (Här blev 
det tro ts allt för m ycket mygg, överhopp således). 
Kvarnen restaurerades av Skogsvårdsstyrelsen 
1982-1983.»

Vad tex ten  inte talar om är a tt till kvarnen också 
hör en benstam p, en stor vattendriven trästock som 
— slamrande — stampade ben. Benmjölet användes 
främ st som gödsel och för a tt göra lim, men också 
inom folkmedicinen: ansågs kunna bota den grasse- 
rande engelska sjukan.

På Gillesnuole (Västernäset) högst upp i Storvindeln 
och ungefär tre mil från Ammarnäs står e tt kapell, 
som varit på drift. Såldes 1868 på auktion till en 
bonde för 19 riksdaler, denne använde det helt pro
fant som tröskloge. 1940 hämtades tim m erhuset 
tillbaka till sin ursprungliga plats och återinvigdes 
av biskopen. Kring kyrkan finns en liten kyrko
gård, en fin njalla (stolpbod), e tt par kåto r och en 
samlingsstuga. Kapellplatsens utvalda läge vid fo r
sen och med snöfjällen nu inom räckhåll gör a tt 
den lämpar sig utm ärkt för en vägpaus.

Det här är en gammal samisk kultplats för same
byarna Ran och Gran, här gick flyttningslederna 
förbi. Första kapellet i Gillesnuole by byggdes om 
kring 1750, det såg visserligen u t som »en gles hö
lada eller e tt sommarskjul för Boskap», men kom  i 
vart fall före kyrkbygget i Sorsele. Det nya kapellet 
blev klart 1798.

I Gillesnuole predikades på samiska, först efter 
1847 kunde predikan någon gång även hållas på 
svenska.

Vad som gjorde a tt samerna år 1865 utsåg kro- 
nolänsman Öhberg a tt »hos Consistoriet göra an
sökning om upphäfwande af Gillnuole kyrka» hade 
knappast med minskad gudfruktighet a tt göra. Sna
rare hängde det ihop med det ökande trycket från 
den svenska kolonisationen i älvdalarna. Samerna 
drog sig allt högre upp m ot fjällen, det blev betyd
ligt närmre till kyrkan i Ammarnäs än till kapellet 
i Gillesnuole.

D etta var skälet till a tt det i Gillesnuole 1868 
kom  under klubban — nitton riksdaler, pang!
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Forsarnas väg upphör i Am m am äs — vilken tu r a tt 
det här, vid denna vändpunkt med hotell, affär och 
skidlift (öppen även sommartid), finns så m ycket 
a tt titta  på.

Hela om rådet är e tt av de sist koloniserade i fjäl
len, den första bebyggelsen kom  till på 1820-talet. 
Ammamäs ligger ovanför odlingsgränsen, skiljet 
mellan odlad bygd och fjälltrakt avsedd för samer- 
nas rennäring, här bor också de flesta medlemmar
na i Rans och Grans samebyar. Vägförbindelse med 
Sorsele och yttervärlden kom  till först 1939.

Samhällets mest iögonfallande sevärdhet är na
turligtvis Potatisbacken, en brant m oränkulle invid 
kyrkan. Där odlas »mandelpären», en delikatess. 
Det är frostrisken som gjort a tt man valt detta  läge; 
var och en kan ju  förstå a tt det annars inte är lätt 
a tt exempelvis plöja i något som mest liknar en 
skidåkares svarta puckelpist. Numer använder man 
sig också av ett traktordrivet spel vid plöjningen.

Sådana redskap hade dock inte de första nybyg
garna till sitt förfogande. Nils Johansson hette  den 
allra förste. Kring 1830 köpte han sättpotatis på

Potatisbacken i Amm amäs.
Bilden till höger: ladlandskapet vid Ammarnäs.

Lycksele marknad, den satte han på försök i Pota
tisbacken, på just den sida som vände sig m ot den 
värmande solen. Nils Johansson lurade frosten, och

'̂ uttstknössk
A. *

320



321



Ammarnäs kyrka.

på den vägen är det. Odlingsytorna på backen var 
begärliga och från början fördelades backen efter 
gårdarnas storlek. Numera används inte hela bac
ken.

Från Potatisbackens krön har man en fin utsikt 
över slåtterängarna i deltalandet i Gautsträsks övre 
ända, Vindelälven och Tjulån har här sitt samman- 
flöde. De årliga vårflödena avsätter näring på strän
der och näs till avorna, de nära nog hopsnörpta vi
karna; strandängar bildas, som ger rika höskördar 
om de hålls fria genom röjning. D etta ängesbruk 
blev en förutsättning för nybyggarens överlevnad. 
De karakteristiska höladorna sattes på stolpar för 
a tt skydda m ot översvämningarna.

I det föregående har vi berätta t om kyrkor i Sor- 
sele och Gillesnuole. Ammarnäs första kyrka kom 
till senare, 1858. För a tt klara övernattningarna vid 
kyrkhelgerna avsattes e tt område för kyrkstaden, 
denna är en av Västerbottens bäst bevarade. »Kyrk- 
stugorna» utgörs fram förallt av fönsterlösa stolp- 
bodar.

Nuvarande kyrkan stod klar 1912, arkitekt var 
den nationalrom antiskt inriktade Torben Grut, 
upphovsman till bl.a. Stockholms Stadion. Kyrkan

har e tt originellt utseende med sin spira, liksom 
väggar och tak täckt med tjärade kyrkspån.

Inte är det riktigt sant a tt vägen tar alldeles slut i 
Ammarnäs. Man kan köra ytterligare några korta 
stum par åt väster och åt norr. För a tt kom m a till 
de båda Tjulträsken tar man västerut, kom mer 
fram till en båtlänning vid det stora vattnet; här
ifrån måste man nämligen fortsätta med båt. Den 
körs av Enar Johansson från Nuolpen, ende nybyg
garen numera i denna dalgång.

På avvittringskartan från 1896 kan man se fyra 
samiska bosättningar, s.k. inhysningslägenheter, 
kring Stor-Tjulträsket. Dessa var Nuolpen, Matsok - 
udden, Nygård och Rödingbäck. Inhysningslägen
heter var egentligen olagliga — lappen skulle inte 
vara gårdsägare, han skulle ägna sig åt renskötsel 
och fly tta  med renarna, menade makthavarna. Bo
sättningarna legaliserades dock 1915 och blev fjäll
lägenheter.

Enar Johansson berättar hur det kom  sig: »Mor
far blev utan renar, bara över en vinter så tog det 
slut, inget bete fanns. Så han vart tvungen bosätta 
sig, byggde en liten stuga.»

Vandringsleden utm ed Stor-Tjulträskets norra 
sida och vidare m ot Lilla Tjulträsket passerar går
darna, som till en del är förfallna; upprustning pla
neras. En björktim merstuga i Rödingbäck har h it
tills räddats.

Visst fanns också flyttande renskötarfamiljer i 
om rådet. Barnen gick i nomadskola på Dårraudden 
vid Stora Tjulträskets södra strand, den drevs under 
1930- och 40-talen. Kåtan där undervisningen sked
de — med myggen som klasskamrater — står kvar, 
liksom lärarinnekåtan. Dårraudden var en vistes- 
skola med sommarkurser. Enligt nomadskolestad- 
gan från 1926 skulle sådana skolor förläggas nära 
samernas sommarvisten i fjällen.

Spår av ännu äldre kultur är a tt finna vid »lus- 
pen», u tloppet från Stor-Tjulträsket till Tjulån, söd
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ra stranden. Därifrån sträcker sig e tt drygt 600 m 
långt fångstgropssystem för älg och vildren; sådana 
har nyttjats från stenåldern och fram till 1864, då 
de förbjöds enligt lag. För a tt kom m a fram till gro
parna tar man sig lämpligen över Tjulån på en gång
bro ungefär tre  kilom eter väster om Ammarnäs. En 
stig leder fram till informationstavla vid luspen.

Här e tt fantasieggande utflyktsm ål — bara själva 
namnet, Örnbo, antyder ju  detta. En enslig fjäll
lägenhet på en avröjd berghylla högt över Gauts- 
träsks vatten. Här bodde en nybyggarfamilj ända 
fram till 1952 — ingen el, ingen telefon, ingen väg, 
bara en brant stig fyra kilom eter ner till närmsta 
granne.

En liten gård, från början med jordgolv, en ved
bod, en lada, en ladugård för två—tre kor, får och 
getter, runtom  m örk och susande granskog.

Alltsammans är upprustat, dörrarna står olåsta, 
bara a tt gå in i kamm aren och köket med sin öppna 
spis för matlagning och uppvärmning; »Gud be
skydde vårt hem» står det på e tt broderat tänke- 
språk över utdragssoffan.

Gå dit, och lär något om hur vackert men fattigt 
vi levde innan det blev dags a tt packa flyttlassen 
och dra åt Umeå eller södra Sverige.

Det är inte alls svårt a tt ta sig fram till örnbo . 
Kör norrut, över vindelälvsbron, sedan till höger 
m ot Norra Ammarnäs, fram till en skylt vid en P- 
plats, där det står a tt härifrån är det 4,3 km till 
ö rnbo , följ bara markeringen.

Stigen är väl spångad, stövlar är normalt inte 
nödvändiga. Ungefär halvvägs och där stigningen 
börjar på allvar står en rastkoja intill bäcken från 
Bissajaure, ta  igen er där — det kan behövas strax.

Fläm tande når man så småningom gläntan vid 
nybygget, tar in vyn med fjällen, lyssnar till kvillret 
från bäcken som rinner över ängen, från en kallkäl
la m ot ladugården.

Gårdens siste ägare hette  Jonas Andersson, han

var son till nybyggesupptagaren Anders Jonsson. 
Jonas, som levde här ensam sista tiden fram till sin 
död 1952, hade en fru som hette  Stina, hon var of
ta  sjuk. Jonas fick därför dra henne ner på kälke 
för a tt hon skulle få vård. Å terfärden var speciellt 
besvärlig, på grund av den kraftiga stigningen.

Jonas slog hö på myrar långt från gården. Höet 
fick han dra hem om vintern, tunga lass på kälke; 
häst hade familjen inte råd med.

Inte heller 1943, när e tt litet kraftverk byggdes 
en kilom eter från ö rnbo , kunde Jonas och Stina 
kosta på sig anslutning. Kraftbolaget krävde nämli
gen så m ycket som hundra kronor i anslutningsav
gift. Fotogenlampan fick duga.

Så m ycket slit a tt man undrar om nybyggarna 
någonsin hade tid över för den hisnande skönheten 
rakt nedanför farstubron.

Rusa och Aivak ( ^ )

Nu till e tt mera strapatsrikt studiebesök, en fjäll
vandring med övernattning. Till restaurerade same-

Örnbo i sluttningen ovanför Gautsträsk.
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Rusa, e t t  av 
landets äldsta 
samevisten.

vistet Rusa, därifrån vidare för självhushåll på öde- 
fjällägenheten Aivak — återigen väglöst land, arton 
kilom eter hela sträckan fram och lika långt tillbaka 
till bilen. Det fina med den här u tflykten är a tt den 
ger en chans a tt titta  på två olika slags gångna kul
turer, den samiska och nybyggarens; avståndet dem 
emellan är bara fem kilometer.

Till upplevelsen fogas känslan av a tt äntligen 
kom ma upp på kalfjället med vad detta  innebär av 
gnistrande syner västvart m ot glaciärerna kring 
Sytertoppen, Västerbottens högsta fjäll på 1792 m.

Från Ammarnäs kör man tillbaka längs forsälven 
till Kraddsele, men före bron upp på en grusavstic- 
kare, vägen leder m ot renslakteriet på Kraipe. Nu 
ska ni inte ända fram till vägslutet vid rengärdan, 
utan stanna vid en P-plats ungefär en kilom eter ne
danför. Letar ni där, finner ni en bleknad skylt som 
m arkerar vandringsstigen m ot Rusa och Aivak. Obs

— här är det nödvändigt a tt ha en ordentlig karta 
med sig, fjällkartan Ammarnäs 25 G i 1:100 000 är 
lämplig. Glöm inte heller kompass.

Leden är m ärkt och rösad, rösena på öppna fjäl
let syns bra — om vädret är bra. Fjälltjockan kan 
kom ma plötsligt. Dessutom har en tid  nu gått se
dan m änniskor också bodde här uppe på fjället, så 
stigar håller på a tt utplånas, inte minst när man 
kom mer ner m ot Överstjuktan.

T retton kilom eter är det fram till Rusa, de är 
vanligtvis lättgångna. Vistet är e tt av landets äldsta, 
där finns bl.a. en stolpbod som tros vara tvåhundra 
år gammal. Vidare e tt tim rat bostadshus, torvkåta, 
gethus, jordkällare och dessutom stall; renägaren 
Sjul Lars Sjulsson höll sig nämligen med något så 
pass ovanligt som häst.

Rusa-vistet ägs av Aina och Anund Jonsson från 
Rans sameby, de bor i Ammarnäs. Vistet används
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inte längre, det förlorade sin betydelse i och med 
a tt rengärdan från 1911 invid vistet kom  ur bruk. 
Numera används den nya rengärdan vid Kraipe.

Förfallet var betydande när renoveringen sattes 
i gång i början av 1980-talet med lantbruksnäm n
den som entreprenör och med medverkan från läns
m useet i Umeå. En detalj: när man skulle leta efter 
färg a tt måla med, kunde man inte längre använda 
valtran som bas. Valtran fick man i gamla dar tag 
på i Norge. Under handelsfärderna om vintrarna ha
de Sjulsson sin häst utlånad till nybyggaren på 
Aivak, med hästen drog han till Mo i Rana. Så i 
stället för valtran fick det bli linolja — som möjli
gen luktade något bättre. Häst kunde inte användas 
vid renoveringen, så en del av virket fick fraktas 
med helikopter.

Men annars ser allting autentiskt ut. Det tycker 
man nog, där man står bland kåtor och bodar och 
försöker föreställa sig i vilken förrådsbod det egent
ligen var som Maria Kristoffersson från Njaktasläk- 
ten  — hon bodde också här — efter en rasande strid 
ensam slog ihjäl en stor svart järvhanne med ett 
besman. Järven hade tjuvat sig in och överraskades 
av Maria när den hade satt i sig massvis med to rr
kö tt, smör, torrblod, fetkorvar. Då rann sinnet på 
Maria — för sådana m arodörer gavs ingen pardon.

Aivak, fjällägenheten, ligger ungefär fem kilom eter 
bort, men åtskilligt lägre ner och ovanför en nord
vik på sjön överstjuktan. En vandringsled rak t sö
derut från Ammarnäs går också till Aivak. Från 
Aivak kan man också gå västvart m ot Biellojaure 
och så småningom nå fram till Tärna-trakterna. E tt 
annat sätt a tt kom m a till Aivak är a tt fara med båt 
över överstjuktan.

Men nu kom m er vi alltså från Rusa. Rakt ner ge
nom den igenväxande stigen m ot Lövnäs, Rusa- 
samernas gamla båtlänning vid sjön. Där står också 
några husrester bland slyet, mer om detta  senare.

Själva sjöstranden vidare m ot Aivak är omöjlig 
a tt följa. På kartan är en stig markerad; det märks 
a tt den är gammal, ideligen upplöses den vid myrar, 
hart när omöjligt återfinna den på andra sidan m yr

kanten. Därför kompass, i denna våta videdjungel. 
H järtat i halsgropen för a tt man inte ska ramla ner i 
e tt forn t fångstgropssystem — e tt sådant finns verk
ligen alldeles i närheten, mellan fjället och sjön. 
Man räknar med a tt man dock så småningom ska 
fångas upp av den korsande vandringsstigen från 
Ammarnäs till Aivak. Fast tre  kilom eter är långt, 
myggsurrande och svettdrivande långt.

Äntligen öppnar sig gläntan, e tt stort hus, e tt 
mindre, en ladugård med vedbod. Det är i det m ind
re huset, »gammstugan», som turister får bo, den 
står öppen, med spis, ved, madrasser i sängar — fast 
mygg!

Gösta Larsson, husägaren, minst i en stor syskon
skara, har bo tt här på Aivak. I en gästbok har han 
och hans fru Lillemor tecknat Aivaks historia.

Det var på våren 1911 som Lars Teodosius Lars
son med hustru Jenny kom vandrande med två av 
barnen längs sjön, skulle slå sig ner i Lövnäs nedan
för Rusa. Första natten sov familjen under en gran; 
när man vaknade låg två decim eter nysnö på mar
ken.

Samerna var inte glada a tt få d it familjen, sa a tt 
bosättning störde renarna. Också »Jukt-Erik», kung
en vid sjön och som bodde vid Slätvik, höll med sa
merna. Lars Teodosius vände sig då till lappfogden, 
fick Aivaklägenheten anvisad.

Familjen Larsson fick sätta i gång med a tt slita 
och släpa för a tt med handkraft få stugan de tre 
kilom etrarna till sin nya plats, således samma 
»gammstuga» som ni just kom m it in i — nu får ni 
större respekt för den, inte sant?

Familjen växte, stugan blev trång, ytterligare e tt 
rum byggdes till. 1935 var det dags a tt fly tta  fem 
tio m eter till nyhuset. Det blev också e tt stall för 
hästen Jum-Jum  — han fick slita i skogen om vint
rarna, vila hela ljusa somrarna. Nere vid sjön, vid 
båtarna, hade Larssons e tt eget litet sågverk.

Lars Teodosius och Jenny flyttade 1953 in i en 
pensionärslägenhet inne i Sorsele; Lars T dog 1959, 
mor Jenny dog på nyåret 1972. Samma år flyttade 
även äldste sonen Holger in i föräldrarnas pensio
närslägenhet. Gösta hamnade långt söderut — i 
Falun.

325



Runt om

Här vill tyvärr sevärdheterna inte riktigt ligga utm ed Silvervägen — turistleden från Skellefteå, förbi Arje 
plog och vidare m ot norska gränsen. Vi berättar i stället om de utflyktsm ål som ligger inom räckhåll från 
Skellefteå, alla är möjliga a tt nå under en dagstur — oavsett vilka vägar som leder oss till dem.

Skellefteå centrum

Äntligen Skellefteå, länets andra stad i storleksord
ning. För besökaren en bekväm stad, allt ligger så 
centralt. Inte bara trestjärniga campingplatsen med 
utomhusbassäng och vågmaskin vid foten av V it
berget, stadens berg, u tan  också de kulturella begi
venheterna i e tt sammanhängande, promenadvän- 
ligt stråk längs Skellefteälvens nordstrand, det tar 
vid om edelbart väster om stadskärnan. Nordanå

kulturcentrum , Bonnsta’n och Prästbordet med 
Skellefteå landsförsamlings kyrka är där de tre vik
tigaste hållpunkterna.

Vi börjar längst ute på västkanten med en m ärk
lig bro, Lejonströmsbron, landets längsta i trä  och 
på elva spann, byggd åren 1735—1737 — en ingen- 
jörsteknisk prestation i dåtidens strida älvfåra. På 
denna bro kan man än idag åka bil, med begränsad

Lejonströmsbron m ed landsförsamlingens kyrka.
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Marknad i B on n sta ’n.

hastighet, på slitbana av trä, från Sunnanå och vi
dare m ot Prästbordet och Nordanå.

På älvens norra strand står Skellefteå landsför
samlings kyrka (det finns en stadskyrka också: 
S:t Olofs kyrka, som ligger öster om E 4  och är 
från 1926). »Landskyrkan» är en korskyrka i ny- 
klassicistisk stil invigd år 1800. Finlandsresenärer 
torde känna igen sig en smula: österbottniske bygg
mästaren Jacob Rijf är också upphovsman till 
många kyrkor i svenskbygderna på finska sidan. 
Delar av gammal gråstenskyrka från 1505 ingår i 
den nuvarande.

Det här är en kyrka som det lönar sig a tt träda in 
i, inte minst för den synnerligen rika och medeltida 
träsnidarvärldens skull. Mest namnkunniga förem å
let är den s.k. Skelleftemadonnan, en av de få be
varade romanska Maria-skulpturerna, således minst 
åttahundra år gammal. M adonnan är utförd  i valnöt 
och tros vara från någon träsnidarverkstad i västra 
delen av Tyskland, som i sin tu r s tå tt under infly
tande från kretsen kring katedralen Chartres i 
Frankrike.

Trium fkrucifixet är likaså e tt träsnideri av en 
okänd medeltida mästare, från 1400-talet.
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Skellefteå museum.

Obekanta upphovsmän — likaså från 1400-talet, 
fast med norrländsk förankring — har en träskulp
turgrupp föreställande S:t Göran och draken. Döda 
draken ligger här ömkligen på rygg, den rörda, räd
dade prinsessan står riddarbeundrande bredvid.

Om den rika skulpturgruppen i altarskåpet vet 
man desto bättre  besked: från Bernt Notkes verk
stad i Liibeck, 1400-tal.

Bonnsta’n är det namn skellefteborna gett lands
församlingens kyrkstad — detta  för a tt göra boskill
nad med den år 1845 grundade borgarstaden Skel
lefteå. Ursprungligen låg kyrkstaden närmare ky r
kan, men efter en brand 1835 flyttades den något 
österöver. Den är en av länets bäst bevarade, utgörs 
av 116 stugor av timmer, som uppförts nästan stads- 
mässigt med gator och gränder i stram ordning. Lä
get är fin t på den höga älvnipan. I Bonnsta’n lever 
kyrkstadstraditionen vidare, fast i m odernare tapp
ning. Kammarägarna slår upp sina fönsterluckor 
sommartid och besöker sin kammare vid såväl kyrk- 
helger som shoppingturer i staden. Stugorna ärvs 
från generation till generation, vilket gör det hart 
när omöjligt för en utom stående a tt kom m a över 
en stuga. Detta, parat med det faktum  a tt alla 116 
stugorna med 390 kammare är lagligt skyddade 
som byggnadsminnen, borgar för a tt Bonnsta’n 
hålls i gott skick.

Lanthandeln på  Nordanå-området.

Från Bonnsta’n är det bara en kort prom enad till 
Nordanå, Skellefteås eget lilla Skansen. Nordanå- 
om rådet är oasen i Skellefteå, hela om rådet är o r
dentligt uppskyltat, så det är bara a tt välja vad 
sorts begivenhet man vill slå sig på. Här finns bl.a. 
värdshus i Nordanågården (redan salig Sofia Char
lo tta  Kågeman bedrev här krogrörelse på 1850- 
talet), vidare en gammal lanthandel med »riktig» 
verksamhet sommartid, en skvaltkvarn som under 
ljusa sommarkvällar demonstreras — svandammen 
ovanför tappas då på vatten. Här finns också en 
m odern teater, skapad av den stockholmske teater- 
båtskepparen Per Edström och Penti Piiha, samt 
inte långt därifrån majorsbostället Nyborg från 
1764 — e tt av de bästa exemplen på sådana kvar
stående officershus i landet. På Nyborg bodde che
fen för Skellefteå kompani. A tt denna — nu i lag 
skyddade — byggnad faktiskt finns kvar i sinne
världen är bara det märkligt: på 1850-talet dömdes 
den till avflyttning alternativt rivning, då den olov
ligen var byggd på kyrkans mark — Nyborg var där
med förmodligen Skellefteås första svartbygge.

Mitt em ot Nyborg lyser ofta flitens lampa och 
hörs e tt taktfast dunkande. I denna gamla dräng
stuga huserar nämligen en vävstugeförening med 
traditionella nordvästerbottniska vävar som specia
litet. Mellan Nyborg och drängstugan ligger så
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Kågegården; som nam net antyder är denna bygg
nad hitfly ttad . I Kågegården kan man känna triv
seln i e tt uppm öblerat allmogehem.

Museet flyttade 1981 till gamla läroverket på 
Nordanå, som genomgått en ordentlig ombyggnad 
och nu även rym m er teater, biograf- och föreläs
ningssal, videorum, konstutställningar m.m. F ly tt
ningen har gett en chans åt museitjänstemännen a tt 
ta  nya grepp för a tt presentera forn t material. Skel
lefteå följer väl med i den allmänna trenden; det 
känns inte längre dammigt och instängt a tt gå på 
museum, snarare spännande. I dagsläget står första 
etappen av museets basutställningsprogram klar — 
Forntiden — men det tre  våningar höga huset med 
stora utställningslokaler känns aldrig to m t och öds
ligt. Museet arbetar vidare på följande etapper, där 
bl.a. självhushållningens tidevarv kom m er a tt skild
ras med hjälp av bonden och konstnären Karl- 
Bertil Stenmarks modeller; de är närmast skulptu
rer. Vad jag minns från besöket är t.ex. den å tta 
tusenåriga älgko som hittats m itt inne i stan och 
som kanske gick ner sig på isen då havet ännu sval
lade över järnvägsstationen. Man kan också beund
ra Gustaf Sjöstedts u tsökta minibark A ntoinette 
och fregatten Andrea Wilhelmina; tusentals arbets
tim m ar måste de ha krävt. Dessa fartyg hör också 
till Skellefteås historia — den sjövända. Mot havet 
beger vi oss nu.

Stackgrönnan

Vid Stackgrönnan, e tt f.d. båtvarv, har m useiför
eningen Nordkust 4 och Skellefteå museum e tt bå t
museum under uppbyggnad. Ni finner inte Stack
grönnan på bilkartan, här därför en vägbeskrivning: 
Ni kör m ot älvmynningen längs älvens sydsida, pas
serar Södra Bergsbyn, där det också finns en bro — 
med en sluss — som förbinder byns norra och södra 
delar, håll er hela tiden på södra sidan älven, skyl
ten  »Båtvarv» i Stackgrönnan leder er rätt.

Huvudattraktionen utgörs av S/S Nordkust 4, 
landets äldsta bevarade ångbogserare i sin klass, den

Stackgrönnan med S /S  Nordkust.

är uppdragen på slipen, så här to rr visar hon sina 
verkliga dimensioner med isbrytarstävar både i för 
och akter m ycket bättre  än om hon legat nedanför 
vid kaj.

Byggd 1885 i Gävle för järnbruket Galtströms 
räkning — hon hette då Ophelia. Sedan hon 1901 
stationerats vid »norra botten» har hon i folkm un 
blivit känd som »Fyran»: Y tterstfors 4 och därefter 
Munksund 4. Slutligen om döptes den gamla damen 
till Nordkust 1, och bär nu under föreningsflagg 
nam net Nordkust 4. Under bägge världskrigen in
kallades hon till m ilitärtjänst. Men annars har hon i 
fredstid mest sysslat med a tt släpa tim m erbuntar 
upp och ner längs kusten; de sista yrkesmässiga re
sorna gjordes efter besiktning i Sundsvall 1967. År 
1982 skänkte redarna fartyget till en nybildad m u
seiförening.

Vid sidan av denna ståtliga gamla bogserare — 
passa på a tt titta  på den mäktiga ångmaskinen — 
har Skellefteå museum för avsikt a tt i e tt magasin 
visa upp en större samling nordvästerbottniska 
bruksbåtar för fiske och flottning. Redan nu finns 
här skötbåtar, isjullar, kinningsbåtar m.m. Skel
lefteå museum kan kontaktas för inform ation om 
öppethållande — sommartid.
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Alderholmen

Mera om sjöfart, om storhetstiden under segel. Då 
får ni bege er till Alderholmens skeppsvarv, eller 
rättare sagt till resterna av detta. Ni ska alltså till 
norra delen av älvmynningen nu. Från Stackgrön- 
nan kör ni lämpligen i riktning örviken på Degerön, 
tar norröver i vägkorset och över bron. Bara några 
hundra m eter väster om norra brofästet står en kul- 
turm innesskylt och här finner ni resterna efter 
varvsanläggningen — och detta  är unikt för länet! 
Ingen annanstans finns sådana kvar.

Vad var det då för märkligt med Alderholmens 
båtvarv? Jo, ni har redan på m useet på Nordanå 
m ött m odellerna av fregatten Andrea Wilhelmina 
och barken A ntoinette, bägge kölsträcktes på Al
derholmen. A ntoinette gled i sjön 1878; med m åt
ten  62,2 m längd över allt, bredd 12,1 m, djupgå
ende 6,5 m (5 908,8 ton) var hon det näst största 
skeppet som byggts på västerbottenskusten, hon 
var stoltheten i handlanden A nton (därav benäm 
ningen) M arkstedts flotta.

Andra skepp som byggdes på Alderholmen var 
Ludvig 1859, Concordia 1866 och fregatten Sä- 
v enäs1875.

När segelepoken sjunkit i havet, degraderas var
vet till a tt bygga virkespråmar. Sista byggnaden, 
spanterhuset, revs kring 1950.

örviken

Så till e tt minne från det industriella genom brottet, 
till örviken  med kvarlevor från cellulosafabriker 
och gamla trångbodda arbetarkaserner. En av dessa 
senare byggnader har nu blivit — fritidshus.

örviken ligger på Degerön, söder om bron ni 
nyss befarit för a tt titta  på Alderholmens skepps
varv.

I Örviken började det med en såg, ångdriven och 
igångkörd kring 1890; den lades ner 1905. Men in
dustriläget var bra här vid älvmynningen, så 1908 
blev det sulfitfabrik i stället, den var då landets

nordligaste trämasseindustri, huvudaktieägare var 
M arkstedt och Söner — ni har m ött nam net förut, 
på Alderholmen i samband med M arkstedts seglan
de flotta. Fabriken drevs till 1947, nu används lo
kalerna av e tt sågverksbolag.

Arbetarkasernerna från sågverkstiden är två till 
antalet, den som inte används för fritidsändamål 
tänker Skellefteå kom m un rusta upp för a tt vi ska 
kunna förstå hur sågverksarbetare en gång hade det. 
En sådan kasern var avsedd för åtta  familjer, sanno
likt var de barnrika, varje familj disponerade ett 
rum  och kök och meningen var a tt de även skulle 
hyra u t rum till ungkarlar.

Folk bor kvar i örviken, fast nu i andra slags bo 
städer. Ortsbornas närm sta inköpsställe är Konsum, 
e tt riktigt gammaldags, från sent fem tiotal, möjli
gen tidigt sextiotal. Något flagnad vitfärg bak neon
slingan. »Det går bra för Konsum», står det trotsigt 
som slogan i skyltfönstret.

Lägg märke till a tt det står »Konsum», nästan 
helsvenskt. Inte Servus eller Domus eller andra ny
modigheter som man försöker vänja oss vid.

Kåge

Strax norr om E 4:ans passage över Kågeälven går 
en avtagsväg m ot havet. Ta den och du kom mer 
rakt u t till en kulturhistoriskt intressant plats — 
ö n . Här tänkte Karl X Gustaf anlägga en ny stad 
med nam net Hedvigstad. Den skulle ersätta den ny
ligen brunna staden Piteå. Hamnförhållandena var 
m ycket bättre  på denna plats och läget var passan
de i förhållande till den rika Skellefte socken. Hed
vigstad hann t.o .m . få stadsrättigheter i november 
1666, men p.g.a. piteborgarnas starka protester la
des projektet ner — i stället byggdes staden Piteå 
upp igen i e tt n y tt läge u te på Häggholmen vid 
Piteälvens mynning.

En minnessten söder om kyrkogården på ö n  är 
idag det enda som påminner om Karl X Gustafs 
misslyckade stadsgrundningsförsök.
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Minnesstenen på Ön, Kåge.

När det på 1840-talet blev aktuellt igen med en 
stadsbildning i skellefteom rådet, stod det länge och 
vägde om man skulle lägga den nya staden i Kåge 
eller vid sockenkyrkan. Nu var det bl.a. prosten 
Nordlander i Skellefteå som bromsade: staden skul
le ligga vid landsförsamlingens kyrka och kyrksta
den! Och så blev det.

Desto mer finns kvar av aktiviteterna här under 
1800-talet. Varför inte parkera bilen och prom e
nera genom området?

Idag är här en riktig idyll — utm ed vägen ligger 
e tt tjugotal små stugor, de flesta röda med vita 
knutar och snickarglädje från 1800-talet och böljan 
av 1900-talet. Tom terna är välskötta och prydliga 
— en riktig idyll. Här bodde från böljan de arbetar
familjer som fick sitt uppehälle genom arbete i 
Kåge hamn på andra sidan viken eller vid de indust
riella anläggningar som växte upp på ö n , främst 
skeppsbyggeriet. Redan Johan III beställde galärer 
härifrån och på 1800-talet hade verksamheten växt 
u t så a tt den sysselsatte e tt sextiotal man. Här fanns 
också smedjor, repslagerier och andra kom plette
rande anläggningar.

Uppe i backen m itt i raden ligger Öns enda stör
re bostadshus — en parstuga av samma typ  som på

Storkågefyndet  — dräktspännet som blev Skellefteå m u
seums symbol.

böndernas gårdar. D etta är inte en arbetarbostad 
utan  en fattigstuga uppförd av byam ännen vid 
1800-talets början. Man h ittar till fattigstugan ge
nom a tt studera inform ationsskyltar nära E 4-avta- 
get.

Kåge hamn vid Näsudden m ittem ot var en viktig 
im portham n med e tt avsättningsområde som sträck
te  sig ända upp till Arjeplog. Härifrån utskeppades 
också de produkter som framställdes i om rådet: 
tjära, trävirke, spannmål m.m.

Idag har Kåge båtklubb sin båtham n här med 
107 platser, varav fyra för gästande båtar. Se vidare 
i Båtsportguiden!

Levande tradition stöter man sällan på. Hittills har 
vi under den här resan genom V ästerbotten kom 
m it i kontak t med mången verksamhet som ägt 
rum i gången tid , pågått något slag och sedan upp
hört. Inte a tt det hela fo rtsatt i generationer från 
farfar till son och vidare över till sonson. Men i det 
som förr kallades Storkåge, väster om både ö n  och 
E 4, kan man se e tt sådant exempel.

Strax norr om Kågeälven, vid Strandvägen, ligger 
nämligen en egenartad byggnad, smal som en orm i 
givakt, 86 m eter lång — den längsta repslagarbanan
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norr om Gävle. Ursprungligen fanns också repsla- 
geriet på ö n , men verksamheten flyttades 1910 till 
sin nuvarande belägenhet. Sedan m itten av 1950- 
talet slår man inte rep längre, spinner inte heller, 
annars är de t samma verksamhet som förr på Kåg- 
ströms repslageri: tågvirke för fartyg, yachter och 
annat.

Där inne på kon tore t sitter Markus Kågström 
och begrundar en order, han ska leverera hållfast 
ubåtsnät åt m ilitären, som tro r sig ha en främ man
de ubåt gömd i Törefjärden.

På väggen bakom honom  sitter farfar Johan 
Anders Kågströms gesällbrev som repslagare. Han 
fick ta ångbåten till Hudiksvall och skaffa sig bre
vet där.

Just i Kåge gjordes det beröm da Storkågefyndet. 
I detta  ingick e tt dräktspänne med en diam eter av 
ungefär en decimeter, det stammar från Baltikum. 
Redan på 300-talet hade lilla Storkåge sådana ös- 
tersjöförbindelser. Spännet, som visas i utställning
en Forntid på Skellefteå museum, har blivit m u
seets symbol.

Drängsmark

Drängsmark ligger inte långt från Kåge, man kan 
vika av åt nordväst efter bara några kilom eter norr
u t på E 4. Vad som finns a tt se där vid den idylliska 
Kvarnforsen är en gammal vattensåg som också dri
vits av — en lokomobil. Området kring damm och 
såghus samt ditfly ttad  rundloge — nu museum — är 
iordningställt med rastplatser och eldstäder, lämpar 
sig således u tm ärkt för en picknick. I grannskapet 
finns e tt naturreservat, Ostträsket, med fågeltorn.

Inte svårt a tt h itta  fram till Kvarnforsen, bara 
man först riktar in sig på norra bydelen av Drängs
mark, forsen ligger i nordvästra u tfarten , m ot Stor
mark.

Redan under 1700-talet fanns det sågar längs 
bäcken, men 1895 byggdes den nuvarande sågen i

Drängsmarks vatten- och ångsåg.

Kvarnforsen, där det tidigare funnits en kvarn. Så
gen var finbladig med stötm atning, byam ännen an
vände sig av turb in  i stället för vattenhjul.

1924 kom så lokomobilen, dragen av sex hästar 
från järnvägsstationen i Skellefteå. Lokomobilen 
installerades fast i e tt särskilt hus där den står än 
idag. Med hjälp av e tt paternosterverk försågs ång
pannan med sågspån från sågen. Nu var man inte 
längre beroende av vattentillgången i bäcken och 
kunde köra obehindrat på vintern. Men det blev e tt 
slags växelbruk. Med e tt ny tt turbinhus och en ny 
vattentub kunde man fortfarande u tny ttja  bäcken 
sommartid. Driften fick allt större om fattning, e tt 
kantverk installerades, det blev inte längre bara såg- 
ning till husbehov för byn, sågade produkter såldes 
vidare.

Ålder och kräm por drabbade så småningom så
gen, den behövde repareras, lönsam heten minskade 
drastiskt när e tt sågverk startade i Kåge. 1965 lades 
därför sågen vid Kvarnbäcken ner, utslagen.

Vid m itten av 1970-talet inledde så byamännen 
och Drängsmarks samhällsnämnd en upprustning av 
sågen som skulle bli e tt minnesmärke. 1985 blev 
hela vatten- och ångsågsanläggningen byggnadsmin- 
nesförklarad.
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By ske och Furuögrund

När man en solig sommarmorgon kom m er ner till 
playan i Byske, kan man för en stund tro sig för
flyttad till Gran Canaria. Färgglada surfsegel som 
ilar fram och åter i vattnet, badrestaurangen som 
lockar med »grisfest», sorl och plaskanden från 
rutschbanan ner i tem pererade bassängen.

Men skenet bedrar. Byske, nordligast — nästan 
åtm instone — i länet på E 4, är norrländskt så det 
stänker om det. Här har funnits traditionsbunden 
industrihistoria allt ifrån sågverk till träsliperi, den 
perioden sträcker sig från 1796 till 1959 och var lo
kaliserad till Y tterstfors bruksom råde vid yttersta 
forsen mellan Byske älvs mynning och Byske kyrk
by. Vidare har i Y tterstfors funnits e tt glasbruk 
mellan 1837 och 1878. Det m oderna Byske fram 
ställer produkter som köksfläktar, sågverksutrust- 
ningar, monteringsfärdiga trähus och — karameller.

Kyrkan, den åttkantiga av sten, har på sitt sätt 
med industrialismen a tt göra: den skulle samman
föra arbetarna till något slags församlingsgemen- 
skap. Träpatronerna visste nog också a tt gudfruk- 
tiga m änniskor arbetar bra.

Kyrkan, som ligger i fonden av en björkallé, kom 
nog oavsiktligt a tt från sin dom inerande höjd tjäna 
som inseglingsmärke för fartyg utifrån havet, älv
mynningen var svårnavigerad och det gällde a tt läg
ga rätta  kursen förbi sandbankarna.

Helgedomen ritades av arkitekten N Boström 
från Umeå, som även försåg den med en hög lanter- 
nin (överbyggnad) med fönsteröppningar och torn  i 
nyklassicistisk stil. Stenen till bygget hämtades från 
Nymyrberget i närheten, arbetet inleddes 1868.

Av sentida utsm yckningar bör framhållas flera 
verk av byskefödde konstnären Torsten Nordberg. 
Han målade 1955 en altarmålning med motiv från 
Jesu bergspredikan, De åtta  saligheterna, samt kom 
ponerade e tt fönster kring Uppståndelsen.

På Kyrkberget byggdes också kring 1870 en 
kyrkstad, tolv av dessa stugor är bevarade, de ägs av 
sockenborna. Här ligger också Byske hembygdsför
enings parstuga, efter rivningshot hitfly ttad  från 
Östanbäck.

Kyrkstaden i Byske.

Innan man vandrar ner från höjderna för a tt kan
ske inta en m atbit på Byske Gästgiveri på södra si
dan om bron — gästgiveriet har bespisat resenärer 
ända sedan 1700-talet — kan man med fördel söka 
sig till Hållhägnen, här höll åkarna sina hästar i en 
hägnad. Där är nu konstnären Dhan Lundmarks 
ateljé och tillika servering, just vid kanten av den 
bubblande, ständigt ström mande älven. Byske älv 
är en ännu outbyggd skogsälv, rik t laxförande dess
utom . Förvånad blir man av a tt erfara a tt detta  
gamla laxfiske år 1337 testam enterades av en ång
erman län ning, Gudhlaws Bilder, till Helgeandshu- 
set i Stockholm. Förklaringen kan vara a tt sådana 
fisken med sina pator (fasta träställningar i älven) 
ofta skänktes bort till »herremän» söderifrån som 
bidrog till Norrlands kolonisation och utbyggnad.

När man hör de tta  ska man kom m a ihåg a tt 
människor levt vid Byskeälven sedan m ycket lång 
tid. Vid Garaselet, högt uppe i skogslandet, strax 
söder om norrbottensgränsen och någon mil väster 
om Myrheden har arkeologer under åren 1969—75 
grävt u t boplatser som är minst åttatusen år gamla, 
det är de äldsta påträffade bevisen för bebyggelse i 
Skellefteå kom m un, hittills.

Inte långt från Byske havsbad finns e tt litet 
hantverksmuseum, bra a tt kom m a ihåg under reg
niga, badovänliga dagar. Det är inrym t i en parstu
ga från slutet av 1800-talet.
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På sydstranden nedströms bron går det också a tt 
strosa bland lämningarna från glasbruket och såg
verket i Y tterstfors. Bland annat står inspektors- 
byggnaden samt en sågarbetarkasern kvar, den se
nare på en ö i älven, d it man når via hängbroar.

Den som vill utsträcka bysketuren kan gärna 
fortsätta  till Furuögrund, Y tterstfors bruks ut- 
skeppningshamn, cirka fyra kilom eter åt sydost, 
det sägs a tt bolaget köpte ham nom rådet för endast 
400 kr och en kanna brännvin. Där byggdes också 
1874 en ångsåg, den lades ner 1925, lämnade 321 
människor u tan  arbete.

Den som går omkring längs de gamla ruttnande 
kajerna av »bakaved» kan föreställa sig blomstrings- 
tiden med segelfartyg väntande på last på redden, 
anlöp från Sveabolagets kustångare med styckegods 
och visitationer från tullare (egen tullstation till 
1925).

Vid den gamla utskeppningsham nen har nu 
Byske båtklubb sin hemmamarina, gästande båtar 
är välkomna, för insegling se Båtsportguide, utgiven 
av Kvarkenrådet.

Ytterligare en marin detalj: i Furuögrund finns 
en mareograf som sedan 1914 m äter vattenståndet 
i havet — sammanlagt har SMHI fem ton mareogra- 
fer längs svenska kusten.

ögonblicket är inne a tt för en sista gång vända bil
kylaren m ot väster, a tt köra från Skellefteå och 
bort m ot skogarna i Norsjö och Malå. Eftersom de 
tre  följande platserna vi nu ska besöka hör till Skel
lefteå, får de också kapitelmässigt höra till »guld
staden», — så kallas ju  staden mellan Boliden och 
Rönnskär.

Vi böljar då med Krångfors vid Skellefteälven, 
man kan köra dit på väg 369, ta  över älven vid 
kraftstationsdam m en där, fortsätta någon kilom e
ter upp på södra älvbrinken, bromsa in vid en kul- 
turm innesskylt, e tt S :t Hans-kors, och parkera på 
anvisad plats på en gammal skolgård.

Krångfors vattensåg.

Sevärdheten utgörs av en grovbladig, senare fin- 
bladig, ramsåg driven av vattenkraft. Den användes 
av »hedlundarna», en känd sågbyggarsläkt, fram till 
1908. Därefter förfallen, men restaurerad i repriser. 
Första gången 1956, då den återinvigdes av prinses
san Sibylla, länets hertiginna. Andra gången 22 maj 
1981 med förre kraftverksdirektören Carl-David 
Bredberg från Skellefteå Kraftverk AB som hög- 
tidstalare. Denne har personligen lagt ner stora an
strängningar på a tt få återuppbyggnaden till stånd. 
Sågen förvaltas av Skellefteå museum. Varje som
mar under »Sågens dag» dem onstrationskörs den, 
men också för grupper som bokar tid i förväg — ba
ra vattentillgången är tillräcklig.

Sågens exakta ålder vet ingen, dock finns i tak- 
nocken årtalet 1868 inristat. Till finesserna hör a tt 
vattenkraften också utnyttjades för a tt dra upp 
stockarna ur dammen och in i sågen.

Vid bäcken står en skylt om a tt allmänheten är 
välkommen till trevligt fiske av öring, harr, sik, 
abborre, gädda — kort finns a tt köpa i byn.

En bra handbok för norra länsdelen är Mål i 
Skellefteå, en bok om utflyktsm ål (kultur och 
natur), utgiven av Skellefteå kom mun.
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Finnfors, ungefär en mil uppström s Krångfors, är 
Skellefteås motsvarighet till Klabböle u tanför 
Umeå. Således en tidig vattenkraftstation, uppförd 
1907—08, nu nedlagd och ersatt med en större och 
modernare, den gamla förvandlad till e tt lagskyd- 
dat byggnadsminne. Finnfors kraftverksmuseum är 
avgjort sevärt, från den ljuvt ljusblå maskinhallen 
med dess turbiner och mässingblanka mätare på 
m armortavlor kan besökaren vandra genom till- 
loppstunnlar, känna en ilning av skräck a tt betong
spärren borta vid dammen plötsligt ska ge vika,

vattnet kom m a jagande som en galopperande häst 
-  vilket naturligtvis inte sker — betrakta turbiner i 

genomskärning, stirra rak t ner i svarta störtschakt, 
vattentom m a numera.

Plötsligt anar man sammanhang, även den fåkun- 
nigaste besökaren går därifrån och känner sig som 
en elektroingenjör. Till de tta  bidrar inte minst a tt 
guidning förekom m er vaije dag under semestertid 
kl 14 (öppet är det mellan kl 13 och 16) och a tt e tt 
bildspel dem onstrerar elkraftens ankom st till skel- 
leftebygden.

En tidsbild från arbetsförhållandena: i februari 
1907 skrev alla arbetarna på en lista om a tt få en
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spisningslokal, eftersom de m itt i smällkalla vintern 
måste »intaga sina m åltider under bar himmel». Di
rektionen lät då sätta upp en »stuga» för a tt inte 
jobbarna längre skulle behöva äta stelfrusen mat.

Elljuset kom  sent till Skellefteå, först den 1 juli 
1908. Bland Norrlands städer var Haparanda, Piteå 
och Skellefteå de sista a tt inrätta stadselverk. Egent
ligen var det från början alldeles för dyrt a tt vat- 
tenkraftsproducera el bara för belysningsändamål, 
tyngre argum ent måste till. Vad som gav det vägan
de skälet till e tt bygge var a tt nya sulfitfabriken i 
örviken måste ha ström till driften. I Finnfors bygg
des fyra vattenturbiner på vardera 1 300 hkr med 
direktkopplade trefasgeneratorer. Ström  leverera
des även till Y tterstfors i By ske. Det ökade elbeho- 
vet vid träsliperiet i Byske möjliggjorde 1912 en 
tillbyggnad med en turbin  på 5 200 hkr. I och med 
detta  var Finnfors under en tid  den största kraftsta
tionen i hela Norrland. 1954 »pensionerades» sta
tionen, ersattes året därpå av den nuvarande, e tt 
stenkast från den gamla. Den nya presterar årligen 
240 gigawatt-timmar.

Sammanlagt finns längs hela Skellefteälven fjor
ton  kraftstationer, älven betraktas nu som fullt u t
byggd.

Till Finnforsfallet hör också e tt strövområde; 
från en hög nipa kan man se u t över älvdalen och 
m useet d jupt under fotterna.

Till trakten hör den verklighetsanknutna legen
den om Finnfors-rövarna. Berättelserna om stöld 
(av lax), röveri och m ord har stöd i e tt domstols- 
protokoll från 1750. Några årtionden dessförinnan 
hade nämligen några norska skogsrövare slagit sig 
ner i en jordkula i närheten av Finnfors. Denna 
jordkula finns nu uppskyltad som finnforsrövarnas 
grotta i byn Forsberget nordost om Finnfors.

Då alla hemmasöner var ute i krig, var de t till en 
böljan ingen som kunde få hejd på rövarna. Men så 
samlades e tt uppbåd, man trängde fram till rövar- 
tillhållet; halva uppbådet flydde dock av rädsla för 
våldsmännen.

Kvar blev Albrekt i Myckle och Mårten Jonsson- 
Strål i Medle; med sina söner och drängar smög de 
sig fram medan rövarna sov. Först avlägsnade de

deras pilbågar och värjor, sedan dräpte de skurkar
na. Som belöning fick A lbrekt och hans son rätten  
till fisket i Finnforsen. Kanske var det ättlingarna 
som sedan sålde till kraftbolaget. R ätt åt bolaget 
om det fick betala dyrt i så fall. För lax hoppar här 
ej mer.

En försmak av a tt vi nu återigen nalkas inlandets 
storskogar får man vid Rismyrliden, e tt nybygge 
upptaget efter beviljning 31 oktober 1825 på Bureå 
aktiebolags privilegieskogar. Det är e tt av länets få 
bevarade nybyggen med ett för den tiden typiskt 
byggnadsbestånd. Miljön hålls dessutom levande 
sommartid.

Hur kom m a dit? Flera vägar, antingen en halvmil 
söderut från Finnfors på 366 :an eller knappa milen 
på 369:an; där vägarna m öts står en tydlig kultur- 
minnesskylt a tt det är fem kilom eter till e tt nybyg
ge från 1800-talet. Efter två kilom eter — på Orr- 
träskvägen — ny skylt, och sedan en bäck passerats 
med resterna av en vattendriven spånhyvel är man 
snart framme. Man m öts av en torkbastu som står 
som en fondbyggnad, men strax före finns P-platser 
anordnade. Här i den sydlänta liden finns tre tton  
olika byggnader, var och en med sin specifika an
vändning. Det går bra a tt botanisera själv och läsa 
på informationstavlor som finns uppsatta. Denna 
mängd av byggnader vittnar om a tt gården uppför
des under självhushållningens tidevarv. För brand
farans skull har gården en öppen fyrkant med hu
sen utanför denna — man var rädd för elden. Vid 
en brand förstördes den gamla ladugården, övrig 
bebyggelse klarade sig. Förutom  de byggnader som 
finns på och helt nära gårdsgruppen finns här också 
lador, odlingsrösen, en tjärdal, ko lbotten  m.m., vil
ket allt vittnar om odlarmödan. Sista fasta bebyg- 
gare var makarna Lövgren, som bodde kvar till 
1966.

En stiftelse äger numera fastigheten, som restau
reras som bäst.
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Just när människan utvecklat en m etod till fulländ
ning, just när den ena generationen efter den andra 
lagt list till kunnande på e tt närmast otroligt sätt, 
då bryter nya tider, nya seder in, allt det utprövade 
faller i glömska. Vill man uppleva hur det en gång 
gått till och samtidigt bli glad över a tt det ändå 
finns något så pass förnuftigt som naturreservat, 
bör man bege sig till Svansele dammängar i Norsjö 
kom mun.

Reservatet är e tt m onum ent över en kulturm ark, 
karakteristisk för Norrlands inland, kallad änget. 
Längs Petikån nära Svansele böljade man år 1825

a tt genom sinnrika dammar och översilningsanord- 
ningar ge slåttergräs och örter en extra växtknuff. 
Ännu 1960 skördade bönderna i byn hö på dessa 
tidvis våta ängar, därpå tog det slut. 1972 blev äng
arna med tillhörande lador naturreservat, återställ
ningen inleddes.

Hur fara dit? Från kusten är det lämpligt a tt ta  
94 :an över Boliden och antingen köra m ot Petiknäs 
och fortsätta  förbi Kusfors på Skellefteälvens nord
strand, eller man kan välja den snabbare 94:an till 
K ed träsk, där finns en bro över älven. I bägge fallen 
ska man igenom Svansele by, i riktning Petikträsk. 
Strax efter utfarten  ur Svansele en skylt åt nordost, 
på stickvägen når man Petikån med en ny bro vid
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dammen, där det också finns en rastplats. Man kan 
stanna där eller ännu hellre följa m arkerad stig 
fram till Kortudden, ny rastplats med eldningsmöj- 
ligheter. Härifrån har man allra bästa överblicken 
över våtängarna och ladriket, man kan räkna till e tt 
hundratal lador.

Nå, men vari låg vitsen med det här ängsbruket? 
Jo, nere vid bron med dammen finns luckor. När 
hösten kom  stängdes dessa, den meandrande (m jukt 
slingrande) ån steg. Men allteftersom  vintern kom 
med isläggningen, reglerade man också utloppet vid 
luckorna, det gjorde man för a tt rycka bort vide
snår och andra buskar. Man höjde helt enkelt has
tigt och lustigt vattennivån så a tt de fastfrusna bus
karna rycktes loss med rö tte r och allt.

På m otsatt sätt gick man till väga i april, då öpp
nade man för en stund luckorna så a tt den tunga 
isen kvävande la sig ner på m arken och planade ut 
ojäm nheterna och rev loss skadlig vitmossa.

Annars var största meningen med dammen a tt 
den skulle vara stängd över vintern så a tt det grum
liga, näringsrika sm ältvattnet kunde få tid på sig a tt 
tjäna som övergödning.

Så långt det är möjligt försöker man nu vårda re
servatsängarna på gamla sättet, genom överdäm- 
ning och slåtter.

På turistbyråerna i V ästerbotten har man i all
m änhet en broschyr som åskådligt visar hur det 
gick till förr på Svansele dammängar.

Från huvudvägarna som ni nu kört västvart från 
Boliden har ni knappast kunnat undgå a tt lägga 
märke till a tt de ideligen hukar sig under en stor 
linbana — världens längsta i själva verket. 96 kilo
m eter lång sträcker den sig från gruvan i Kristine- 
berg borta i Lycksele kom m un, går i en båge över 
Rakkejaur, passerar Örträsk och slutar i Boliden.

Den är fullt funktionsduglig, men nedlagd sedan 
den 9 januari 1987 — och därmed industrihistoria.

Bakom linbanans tillkom st låg e tt transportpro
blem. Bolidenbolaget öppnade 1940 en gruva i 
Kristineberg, m itt under andra världskriget. Mal
men måste kom ma till Boliden för anrikning. Un
der kristiden blev det allt knappare med bensin och 
gummidäck; omöjligt a tt frakta per lastbil längre.

Lösningen blev en linbana. 1 300 man satte i 
gång med bygget. Redan den 14 april 1943 invigdes 
linbanan, kapaciteten var 70 ton  per timme, varje 
korg lastade 1,4 ton.

Först fram m ot 1980-talet ansågs lufttranspor
terna mindre lönsamma. Fortfarande fraktas malm 
från Kristineberg till anrikningsstationen, numera

Linbanan Kristineberg—Boliden var världens längsta.
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dock återigen med lastbil — en säkerligen något 
mindre miljövänlig m etod.

Linbanetankarna är dock inte helt döda. I Ör
träsk har »världens längsta linbaneförening» bildats. 
Meningen är a tt åtm instone få fart på en kortare 
sträcka, tre tton  kilom eter mellan örträsk  och Mens- 
träsk. Inte för malm längre, u tan  för turistande pas
sagerare, för detta  ändamål planeras särskilda per
sonkorgar.

Snart får vi väl se om det kom m er a tt gå a tt på 
detta  sätt flyga lågt men överblickande bland sko
gar och träsk i Norsjö.

Bastutjärn

Söker man sig från ö rträsk  eller Svansele m ot tä t
orten Norsjö, passerar man Bastutjärn. Högt belä
gen i solsluttningen ovanför tjärnen och vägen står 
en tjärstruken pampig mangårdsbyggnad, Dahlbergs- 
gården. Uppförd 1826 av Jakob Jansa som andra 
gården i byn, bebodd ända fram till 1955, då gamle 
Moses Dahlberg dog. Den hålls öppen som e tt litet 
bygdemuseum, där gårdens gamla jordbruksredskap 
och annat visas, men man kan också slå sig ned ute 
på farstubron med u tsik t över tjärnen och de skog- 
klädda höjderna bakom.

Främsta sevärdheten är den bruna orgeln i köket, 
kallad Norsjöorgeln, så stor är den a tt man undrar 
över om den vore möjlig a tt fly tta  u tan  a tt riva hu
set.

Men meningen är väl a tt den ska stå där den är 
byggd, av orgelbyggaren Petter Alm, en man som 
finns porträtterad  i vitkrage och elegant hatt. E tt 
helt år, 1928, tog det för Petter a tt få orgeln färdig 
och välbrusande. Sjuttiofem  öre i tim m en fick han, 
plus m aten förstås.

E tt kuriosaföremål i en skrubb är en luffarsäng; 
luffare hörde till det gamla bondesamhällets åter
kom m ande besökare, dessa fick logi i gengäld för 
vissa u tförda sysslor. Men ^” ^ jiså g s  viktigt a tt inte 
luffarsängens filtar skulle blandas med bondgår
dens övriga linne, de tta  på grund av lusrisken.

Norsjö

Är idro tt kultur? Naturligtvis, särskilt när man kom 
mer till Norsjö, kom munens huvudort. Norsjöso- 
nen och biskopen Martin Lönnebo minns när han 
som pojke om vintersöndagarna satt i bönehuset 
och förstulet kikade u t genom fönstren på skidlö- 
parna — »dessa fantastiska hjältar i blå skjortor och 
med snuset u tspo tta t och skärmmössan bakåtvänd 
för den aerodynamiska fulländningens skull».

Just Norsjö har fostrat en hel hop med skidlöpar- 
legender, som Ernst Alm, den förste vasaloppsseg- 
raren, Oskar Lindberg, tvåa i samma lopp och sexa 
på olympiska spelen i Chamonix 1924; vidare Hen
ning Isaksson, SM-legend från långlopp 1918—20; 
Johan Bergmark, en annan vasaloppsveteran, och 
Mauritz Brännström, först till Mora 1941 — samt 
olympiern »Guld-Martin» Lundström , inte a tt fö r
glömma.

Prestationerna i spåren avsatte en väldig massa 
silver a tt putsa. Nu kan var och en få se hur delar 
av denna prissamling blänker, dels i m ontrar i kom 
m unalkontorets ingångshall, dels i kyrkan. Där 
finns Henning Isakssons finaste pris, en silverpjäs, 
som blivit dopfunt.

Kyrkan ligger m itt i samhället, vid Storgatan. 
Kyrkplatsen har dock inte alltid legat så centralt: 
i m itten av 1800-talet låg kyrka och kyrkstad med 
stugor och stallar på Näset; det visade sig så små
ningom ligga alltför långt från Norsjö by. När man 
sedan i början av detta  sekel böljade bygga en k y r
ka m itt i byn, hade man tvåfaldig otur. Den första 
kyrkan brann upp, och så även nästa. Nuvarande 
kyrkan, den tredje, blev klar 1917, efter samma rit
ningar som den då just nedbrunna. Den är en en- 
skeppig träkyrka med västkor, brant b ru te t tak, 
där ovanpå rider e tt smalt klocktorn. Invändigt är 
det bestående intrycket rikedom  på rym d och him 
melsblå färgtoner. Väggmålningarna i koret har u t
förts av Yngve Lundström .

För a tt nu återgå till skidåkningen kan vi till sist 
nämna att det som bäst planeras för e tt skidlöpar- 
museum. Är det inte färdigt när ni kom mer, besök 
då den sevärda hembygdsgården alldeles intill.
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Har ni ännu inte kikat närmare på en riktig väster
bottnisk rundloge? Chansen finns i så fall innan ni 
lämnar Norsjö kom mun. I Kvammarnäs vid sjön 
Stor-Kvammarn, nordöstra stranden, står en sådan 
loge.

Hur rundlogarna användes finns beskrivet i en 
faktaruta på nästa sida. Det märkliga med kvammar- 
näslogen, byggd 1846, är a tt den har en kornbod 
på taket, där har numera svalorna byggt sina ben. 
Själva kornboden togs ur bruk för ungefär tio år 
sedan. »Då la pappa ner jordbruket», berättar äga
ren till gården. Av det sagda framgår a tt logen är 
högst privat. Intresserade får dock gå fram och titta .

För a tt kom m a till Kvammarnäs från Norsjö kör 
man först lämpligen till Norsjövallen, till vänster

där på väg 90, därefter till höger strax före Stor- 
Kvammarns östände, logen dyker upp efter 2,5 km, 
om edelbart söder om vägen.

Från Kvammarnäs går det a tt fortsätta  till Lill- 
holmsträsk via väg 94. Den leder västvart m ot Malå 
och lappmarken.

Väl framme i Malå, skynda då genast upp på Tjam- 
sta—berget för a tt få utsikt över trakten. Tjam-, för 
resten, den namndelen lär vara en gammal samisk 
benämning på svensken och vad han en gång stod 
för: birkarl och skattefogde.
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Nå, upp på det 467 m höga berget kom m er man 
vintertid ovanligt lä tt — med skidlift. Vid barmark 
får man gå, med något snabbare puls, m öta ströre- 
nar och väl uppe finna a tt man alls inte är ensam. 
För på en sockel står Bengt Jonssons jättelika skulp
tu r av en skogssame spanande u t över vad som en 
gång var en del av Pite lappmark.

I Malå finns Sveriges sydligaste skogssameby, 
uppdelad på tre  grupper. Skogssamer håller i m o t
sats till fjällsamer enbart till i skogslandet, men 
även skogssamer skiljer på vinterbeten och sommar
beten. Under vintrarna återfinns malåsamernas re
nar ända ner m ot trak ten  av Bastuträsk, fem mil 
från Skellefteå.

Sägner i mängd finns spunna kring Tjamstan- 
berget. En gång lär där ha funnits en seite, en sa
misk avgudabild. De kristna missionärerna vilte fö r
inta den. Då smög samerna Aslak och Ella från 
Koppsele upp om natten, förde undan stenguden, 
gömde den väster om de stora sjöarna — så seiten är 
det inte så stor idé a tt ni längre letar efter.

Däremot finner ni något lättare Erik-Sjulsastenen 
vid stupet ovanför M alåträsket och vårdcentralen — 
där och inte på bårhuset hamnar ni i bästa fall om 
foten slinter på stigen som balanserar från skidstu- 
gan på toppen och fram till bråddjupet. Platsen på
stås ha varit en samisk ättestupa. Erik Sjulsa skall 
ha varit bland dem som på detta  sätt frivilligt sökte 
döden här vid en kluven sten. Alltför orkeslös hade 
han blivit för a tt kunna fly tta  med renarna ännu en

Alla dessa runda hus
Under långa tider tröskades säden för hand 
med slaga i små fyrkantiga logar. Men på 1730- 
talet uppfann så Magnus Stridsberg i Härnösand 
en tröskvagn som i sin tu r gav upphov till en 
speciell byggnadstyp. Tröskvagnen drogs av häs
tar över den utlagda säden i långlogar. Det var 
en effektiv m etod, men då ekipaget ideligen 
måste vändas i varje ända, hade den sina nack
delar. En välbevarad och m ycket lång (sex tim 

merlängder) långloge från 1795 finns a tt beskå
da vid södra brofästet till E 4-bron i Skellefteå.

Senare utvecklades den koniska tröskbulten, 
vilken medgav oavbruten tröskning i rundlogar. 
Denna tröskningsm etod vann stor genklang och 
under 1800-talet uppfördes en mångfald k nu t
tim rade rundlogar. Dessa m onum entala byggna
der står ännu i stort antal kvar, och onekligen 
ger de karaktär åt vårt västerbottniska kultur
landskap.
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vinter, men kraft hade han ännu a tt nedbäddad i 
sin ackja ge en pisksnärt åt draghärken, som redan 
stod med framklövarna på kanten till evigheten. 
Härken lydde — iväg seglade Erik Sjulsa.

Något mer på fastare grund rör man sig när man 
talar om Stor-Stina från Malå, »världens största 
kvinna född av pigméer» (sic!). Hon visades run t på 
varieteestraderna i Europa under 1800-talet, det 
trycktes t.o .m . en reklamaffisch av henne och för
äldrarna, de senare nådde henne bara till höften.

Christina Catharina Larsdotter hette  hon. Anled
ningen till a tt hon växte sig så stor uppgavs vara a tt 
hennes mamma blivit alldeles ifrån sig när hon såg 
sin egen förlängda månskugga avteckna sig m ot en 
husvägg.

Stor-Stinas uppm ätta längd var tre  alnar och tio 
tum  — två m eter och åtta  centim eter. Man kan läsa 
mera, i rom anform , om dessa företeelser hos malå- 
författaren  Åke Lundgren. Han har bl.a. givit u t 
Långa lappflickan, Gudaberget, Trollknuten.

Vid fo ten  av Tjamstanberget och inte långt från 
Malå hotell ligger »lappstan» i en talldunge. Den in
vigdes 1967 och utgör en samlingspunkt för Malå 
sameförening, ej a tt förväxla med Malå sameby; sa- 
meföreningen bildades 1953.

Tjugo kåtor och tjugoen härbren står inom det 
inhägnade, men besöksöppna om rådet. Familjer 
har ny ttjanderätt till sina kåtor och barnen kan är
va denna rätt. Till lappstan är vald en »borgmästa
re» — den nuvarande heter Lars Anders Larsson.

Varje år m ot slutet av augusti firas samehelg i 
Malå. Då utövas samiska idrotter, bl.a. lassokast
ning. Männen skjuter på skjutbanan.

Mitt bland apotek, biograf, turistinform ation, 
post och systembolag står kyrkan, byggd 1852; 
klockstapeln kom  till först hundra år senare.

Adak och Kristineberg

Inte verkar det då i förstone ligga någon särskilt 
vettig tanke bakom resandet av en minnessten någ
ra kilom eter nordost om byn Adak  i övre kanten av

Bengt Jonssons skulptur på  Tjamstanberget i Malå.

Malå kommun. En minnessten över — ingenting! 
Stenen står i ena änden av en jättesto r tillplattad 
avfallshög (fjorton hektar, å tta  miljoner kubikm e
ter), man får böja sig fram och läsa inskriptionen 
för a tt förstå a tt m itt bland dessa öde m yrar och 
skogar rör det sig om avfall från en gruva.

Vad som annars står a tt läsa är a tt här på Adak- 
fältet pågick gruvbrytning från 1945 till 1977, då 
var det slut på malmen. På platsen anrikades även 
denna malm, vilket genom åren gav 447 000 ton  
kopparslig ur vilken mängd 123 000 ton  koppar, 
42 000 kg silver och 1 400 kg guld vanns u t. Staten, 
gruvägaren, och Boliden, entreprenören, önskar 
med stenen påminna om de gjorda insatserna. Kan 
behövas.

För förutom  den här nämnda avfallsplatån syns 
just inga andra spår.

»Dom kunde åtm instone ha lämnat kvar en en
daste cementlave som monument», säger Fritz 
Lundström , som själv arbetat i gruvan, bor nu kvar 
i byn Adak. »Men nej då, här körde dom  fram med 
tre ttio tons vidunder som krossade allt. U tefter 
Kuorbevarevägen låg fram till 1978 e tt fungerande 
gruvsamhälle med bostäder, Folkets Hus — jag 
minns med välbehag besök från prom inenta artis
ter — butik fanns där, en riktig golfbana och en
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tennisplan som såg u t som dom  som Björn Borg 
brukade spela på.»

Nej, där i gamla gruvsamhället är allt nu borta, så 
när som på två bostadshus som blev kvar. Naturen 
har nu redan återtagit detta  terrängom råde. När 
nedläggningen skedde 1978, stormade det på insän
darspalterna i lokaltidningen och bitterheten var 
stor.

Det finns en chans a tt uppleva hur det en gång 
såg u t i gruvsamhället vid Adakfältet: man kan resa 
ner till Kristineberg, sydväst om Malå och just på 
andra sidan lyckselegränsen. Även Kristineberg är 
e tt fyrtiotalssamhälle, fast fram tiden är oviss även 
där. Bolaget använde sig av samma arkitekt — John 
Åkerlund — i Adakgruvan som i Kristineberg. Kris
tineberg blev också känt för den »Kristusbild» som 
trädde fram genom en schaktsprängning nere i gru
van 1946. Schaktet är numera igensatt.

Vid Adakfältet sattes bostäderna upp i bolagets 
regi med statliga pengar. Samhället var överhuvud
taget märkligt såtillvida a tt kom m unen inte hade 
något a tt göra med gator, belysning, vatten, avlopp, 
snöröjning m.m. Sådant skötte staten och gruvför- 
valtningen gemensamt. Samma instanser skötte 
också samhällets utplåning.

Det är inte helt lä tt a tt finna fram till minnes
stenen, särskild vägvisare saknas. Från Kuorbevare- 
vägen, m itt inne i det gamla utplånade samhället, 
går en väg m ot Bastuselets kraftstation, dit är det 
å tta  kilom eter. Så långt behöver man inte köra — 
efter en knapp kilom eter står stenen där.

För läsaren är snart den långa färden genom Väster
bo tten  över. Så var egentligen inte fallet för mig, 
skribenten, inför följande besökspunkt — den e tt
hundraåttonde från inledningen på Atoklinten. Nej, 
Koppsele — nämnd första gången på kartorna 1671, 
bebodd till omkring år 1900 — kom  ungefär i m it
ten på min resa. Jag hade förre ordförande i Malå 
skogssameby Lars Anders Larsson från Adak som

Lars A nders Larsson, en av författarens guider under resan 
genom Västerbotten.

vägvisare. Han stod och väntade på mig där skogs
vägen tog slut, ASEA-skärmmössa på huvudet, jac
kan bar reklam för Malå Frakt.

En filosofisk man med vandringsstav, han såg ge
nast a tt jag behövde lugna ner mig.

»Det är bra a tt man måste till a tt gå för a tt kom 
ma till Koppsele (stigen är två kilom eter lång och 
m arkerad), jag har liksom tyck t a tt folk verka bli 
så lugna och avslappna här, den känslan ha då jag.»

Jag frågar hur det är a tt vara skogssame i Sverige 
idag, med Tjernobyl och allt det där? Lars Anders 
Larsson mulnar:

»He känns tungt. En folkgrupp ska till a tt kunna 
klara sig själv, inte bra bli beroende av m yndighe
ters välvilja, he e alls int bra!»
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Hur är det då med Domänverket, som avsatt 
Koppsele nere vid Malån som reservat? »Men dom 
hugg ju! A tt prata med dom är ju  som te å prata 
me häbbre därborta, he studsa ju  tillbaka. En sak 
är då klar, får vi en skvabb till här (Lars Anders m e
nar ytterligare nånting som inträffar), så rennäring
en bli drabba, då finns inga förutsättningar för någ
ra andra heller te å bo kvar.»

Vi vandrar över Koppselebäcken på en liten bro 
och över den halvt igenvuxna, kilometerlånga ka
nalen som siste nybyggaren på Koppsele, »Vellac- 
ken», Jonas Vilhelm Johnsson, lät gräva för a tt be
vattna ängarna närmast ån, får syn på koppen, den 
skogsludna kullen. Mellan kullen och ån står de 
upprustade kåtorna och härbrena.

På detta  avskilda ställe firas varje år näst sista 
helgen i juli den så kallade Koppseledagen, omkring 
fem hundra ortsbor och turister följer den gamla sa
miska traditionen a tt ta  en paus när det krävande 
arbetet med kalvmärkningen äntligen är över.

»Ska du inte stanna en stund du också», säger 
Lars Anders till mig. »Så kan vi gå bort till bäcken 
och m eta börting, he e gott om den där, va säj 
du...».

Men jag måste väl ändå vidare, hundratals mil i 
detta  enorm a län. Dock, vilken önskedröm a tt få 
stå där vid bäcken och m eta, med en expert!

Så här e tt avslutningsråd från en nu erfaren ku ltu r
turist: försök inte hinna med allt, det klarar ni inte. 
V ästerbotten är alltför rikt.

Välj u t en väg åt er. Unna er a tt stanna ibland — 
sånt stressar av.

För a tt kom m a till Koppsele kör man genom 
Malå, så över Malån på Gargnäsvägen (370), ta  se
dan andra avsticksvägen åt nordost (2 km efter 
bron), skaffa gärna 231 Malå, Blå kartan, skala 
1:100  000 .
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Register

K o m m u n vis  indelning
Här kom mer en förteckning över sevärdheter, ordnade kommunvis. Av utrymmesskäl har inte alla kunnat 
presenteras i denna bok — de som finns med har en sidhänvisning.
Mer inform ation om övriga finns på turistbyråerna och hembygdsgårdarna i respektive kommun.

BJURHOLMS KOMMUN
B jurholm  297
L agnäset 298
B alberget, fångstgropssystem  
B jörnsjöstugan

DOROTEA KOMMUN
Borgafjäll 304
D oro tea  302
H ögland 303
Lajksjö 301
L illm ånkasvallen 304
R isbäck 303
S torviken 306
Sutm e 306
G ranlidens fäbodar 
B äckarna, Orm sjö 
H elm er G rundström s to rp  

i Svanabyn

LYCKSELE KOMMUN
K ristineberg 343
L ycksele 232
Pauliden 231
L yckans fritid som råde 
M agdalenastigen 
Ö rträsk  by  och  kyrka  
K naftens by m ed om givningar 
B jurträsk  by
V indelälvens dalgång m ed byar m .m .

MALA KOMMUN
A dak
K oppsele

343
344

L inbanan  K ristineberg—B oliden 339
Malå 341
S to rfo rsen
S tröm forsdam m en
Setsele sam eviste

NORDMALINGS KOMMUN
H um m elholm  241
H yngelsböle 240
H åknäsbacken  244
Le var 242
N ordm aling 242
O lofsfors 236
S tröm sör 244
T allberg 241
T juvantes g ro tta  239
Järnäsk lubb  
R osberget, gravfält

NORSJÖ KOMMUN
B astu tjärn  340
K vam m arnäs 341
L inbanan  K ristineberg—B oliden 339 
N orsjö 340
Svansele 338
R ö rträsk , översilningssystem  
N orsjövallen, kvarn

ROBERTSFORS KOMMUN
Bygdeå 265
D alkarlså 264
H olm sjöberget 268
R a tan  261
R o b erts fo rs  266

Å näset 266
D jäkneboda
G um bodahed
G ranberget, rösen
Sikeå, S ikeåham n
P rästskär
B ygdesten
S iknästo rpet
R ickleå

SKELLEFTEÅ KOMMUN
A lderholm en 331
B juröklubb 269
B urträsk 271
B ygdeträsket 271
Byske 334
D rängsm ark 333
F in n fo rs  336
Furuög rund  335
K rångfors 335
Kåge 331
L inbanan  K ristineberg—B oliden 339 
Lövånger 268
P ite-R önnskär 258
R ism yrliden  337
Skellefteå 326
S tackgrönnan  330
Ö rviken 331

Övriga utflyktsmål, se Mål i Skellefteå.

SORSELE KOMMUN
Aivak 325
A m m arnäs 320
G illesnuole 319
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K varnbäcken 318 M jösjön 291 VINDELNS KOMMUN
R usa 323 N orrbyskär 249 H ednäs
Sorsele 318 Snöan 253 H ällnäs
T ju lträsket 322 S to ra  Fjäderägg 253 V indeln
T rollfo rsen 315 S to rn o rrfo rs 283 Åmsele
Zakrisbo 316 S tröm bäck 287 E korrträsk , gästgivargården
Ö rnbo 323 U m eå 283 G ranö  kyrka
A bm oberg Å heden 248 S to rsandsjön , stenladugård
V ik to riakapelle t A b b o rrtjä rn  by
Jö rb o k en k o jan För övriga u tf lyk tsm ål kring Umeå H jukensjön , fångstgropar
N am estjärnkojan hänvisas till utflyktskartan och till bro och  bop la tser
F jä llägenheten  D ainan schyren Stadsvandringar i Umeå. Jä rp tjä rn
Å kernäs

STORUMANS KOMMUN VILHELMINA KOMMUN VÄNNÄS KOMMUN
A tok lin ten 221 F atm o m ak k e 309 Pengsjö nybyggarm useum
G ausjosjö 223 G iebna 280 V ännäs
Solberg 224 G råtanån 278 Fällforsselet, K olkselet,
S tensele 229 K ittelfjäll 279 fångstgropar
S to rum an 228 K lim pfjäll 310 S trands by
S trim asund 223 R isträsk 277 V indelälvens dalgång
T jikk iträsk 231 Saxnäs 308 V ännäsby, H em berget m ed hem
T ärna 226 Skalm odal 281 bygdsgård och  fyra kunga-
U m asjö 224 T jåkkolastugorna 311 nam n i k lippan
V ilasund 223 V ilhelm ina 276
V ojtjajaure 228 Virisen 280
Ängesdal 227 Slipsiken, sam eviste
G unnarn  m ed Ju k tåk o lo n in Dalasjö, fångstgropar, k raftverk ÄSELE KOMMUN
Långsjöby, kvarnp la ts Volgsele, skärvstensvall, fångstgropar Borg sjö
Åskilje k y rka R ansarom råde t m ed sam evisten F redrika

och  nybyggen Säm sjön
H enriksfjäll Torvsjö kvarnar

UMEÄKOMMUN Bäsksele by m ed skolhus V ästra S torsjö
Backen 282 K litvallen, sam eviste Åsele
Baggböle 291 D aningen, sam eviste Gigån, ladlandskap
B rännland 293 V elm esm akke, sam eviste T orvsjöån, skärvstensvallar
G am m lia 286 Bångnäs m ed Sven Duvas to rp Tallsjö, m anbyggnad, skola
H olm sund 289 och  alm bestånd Åsele, S ö rno re t, fo rn tidsm iljö
H olm öarna 253 Saxnäs och  D ikanäs, gamla B aksjöliden, skvaltkvarn
H örnefors 246 kraftverk K äringbergsom rådet
K labböle 288 D ainan, fjällägenhet

235
314
312
315

296
295

299
298
301
274
300
273
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A lfa b e tisk  indelning

A dak 343 
Aivak 323 
A lderholm en 331 
A m m arnäs 320 
A rb o re tu m  N orr 293 
A to k lin ten  221 
A tostugan  222

Backen 282 
Baggböle 291 
B astu tjärn  340 
B ildm useet 286 
B jurholm  297 
B juröklubb 270 
B jörkvattsdalen  227 
B o nnsta ’n 329 
Borgafjäll 304 
Borgsjö 299 
B ra ttfo rs  242 
B rännland 293 
B urträsk  271 
Bussjön 291 
Bygdeå 265 
B ygdeträsk 271 
B ygdeträskliden 272 
Bygdsiljum  271 
Byske 334

D ahlbergsgården 340 
D alkarlså 264 
D jäkneboda 261 
D oro tea  302 
D rängsm ark 333

F atm o m ak k e  309 
F inn fo rs 336
F innfo rsrövarnas g ro tta  337 
F red rika  298 
F u ruög rund  334

G am la ky rk n äse t 226 
G am m lia 286 
G am m platsen  232 
G argån 315 
G ausjosjö 224 
G iebna 280

G illesnuole 319 
G ranö 235 
G råtanån  278 
G öu ta jau re  226

H ednäs 235 
H olm sjöberget 268 
H olm sund 289 
H olm öarna  255 
H um m elholm  241 
H yngelsböle 240 
H åknäsbacken 244 
H ällnäs 314 
H ögland 303 
H örnefo rs 246

Järnäsk lubb  244

K ittelfjäll 279 
K labböle 288 
K lim pfjäll 310 
K oppsele 344 
K ristineberg  343 
K risto ffer Sjulsson 227 
K rångfors 335 
K vam m arnäs 341 
K varnbäcken 318 
Kåge 331
K ågström s repslageri 333

L agnäset 298 
Lajksjö 301 
L edskär 263 
L e jonström sb ron  326 
Le var 244
L illm ånkasvallen 304 
L inbanan  339 
Lycksele 232 
Lövånger 268

M alå 341 
M jösjön 291 
M oritzska gården 284

N ordanå 329 
N ordkust 330

N ordm aling 242 
N orrbyskär 249 
N orsjö 340 
N yborg  329

O lofsfors 236 
O räddska gården 311

P auliden  231 
Pengsjö 296 
P ite-R önnskär 258 
P o ta tisbacken  320

R a tan  261 
R ataskär 261 
R isbäck 303 
R ism yrliden  337 
R isträsk  277 
R o b erts fo rs  266 
R oseniusgården  266 
R usa 323

Sam egården 227 
Saxnäs 308 
Skalm odal 281 
Skellefteå 326 
Skellefteå m useum  330 
Skogsm useet 232 
Snöan 253 
Solberg 224 
Sorsele 318 
S o tbäcken  224 
S tackgrönnan  330 
S teken jokk  310 
Stensele 229 
S to ra  Fjäderägg 255 
S to rn o rrfo rs  293 
S torrisberget 239 
S to rum an  228 
S to rv iken  306 
S trim asund  223 
S tröm bäck  287 
S tröm sö r 244 
Sutm e 306 
Svansele 338 
Säm sjön 301

Sävargården 287

Tallberg 241 
Tegsnäset 235 
T jam stanberget 341 
T jikk iträsk  231 
T ju lträske t 322 
T juvantes g ro tta  239 
T jåkko lastugorna  311 
T orrbö le  242 
Torvsjö kvarnar 274 
T ro llforsen  315 
T ärna 226

U m asjö 224 
U m eå 283

V allen, N ordm aling 242 
V ilasund 224 
V ilhelm ina 276 
V indeln 312 
V irisen 280 
V ojtja jaure  228 
V ännäs 295 
V ännäs läger 296 
V ästerbacken  290 
V äste rb o tten s m useum  286 
V ästra S torsjö  300

Y tte rs tfo rs  334

Z akrisbo 316

Å heden 248 
Åmsele 315 
Å näset 266 
Åsele 273

Ä ngesdal 227

Ön, Kåge 331 
Ö rnbo 323 
Ö rsbäck 242 
Ö rträsk  339 
Ö rviken 331
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B yggnadsm innen

LYCKSELE KOMMUN
G am la fo lkskolan . B yggnadsm inne 1981.

NORSJÖ KOMMUN
R undloge m ed k o rn b o d , K vam m arnäs 1 :9 . B yggnadsm inne 

1982.

ROBERTSFORS KOMMUN
D alkarlså herrgård , huvudbyggnaden , flygeln m ed gamla 

lan thande ln  sam t lusthuset. B yggnadsm inne 1985.
F .d . tingshuset i Å näset jäm te  u thus . B yggnadsm inne 1986.

SKELLEFTEÅ KOMMUN
M ajorsboställe t N yborg. B yggnadsm inne 1968.
K usm ark 1 6 :3 . B yggnadsm inne 1979.
Långlogen, Böle 2 :2 . B yggnadsm inne 1980.
M arksted tska gården. B yggnadsm inne 1982.
Ö stra ga thuset, S to rgatan  37, och  V ästra ga thuset, S to r

gatan  35. B yggnadsm inne 1982.
Skellefteå  ky rkstad . B yggnadsm inne 1982.
F in n fo rs  gam la k ra f ts ta tio n . B yggnadsm inne 1983 .
Södra ga thuse t, fast. E ko rren  4. B yggnadsm inne 1983. 
D rängsm arks vatten - och  ångsåg. B yggnadsm inne 1985. 
Byske k y rk s tad . B yggnadsm inne 1986.
G arveriet m ed garvarbostad  i H em byn , B ursiljum . Bygg

nadsm inne 1987 .

STORUMANS KOMMUN
F .d . järnvägshote lle t. B yggnadsm inne 1980.

UMEÅ KOMMUN
Baggböle herrgård . B yggnadsm inne 1968.
Tegsgården, kv. Svalan 5. B yggnadsm inne 1969. 
R ingstrandska  villan, kv. T y r 1. B yggnadsm inne 1970.
Böle boställe. B yggnadsm inne 1975.
R ipan  3. B yggnadsm inne 1978.
R ipan  1. B yggnadsm inne 1978.
Färgaren  1. B yggnadsm inne 1978 .
Sparbankshuset. B yggnadsm inne 1979.

H an tverkshuset. B yggnadsm inne 1980.
Slöjdaren 2. B yggnadsm inne 1980.
G am la Tullm agasinet. B yggnadsm inne 1980. 
von A hnska m agasinet. B yggnadsm inne 1980.
G am la B ankhuset, »Smörasken». B yggnadsm inne 1980 . 
Scharinska villan och  den s.k. trädgårdsm ästarbostaden .

B yggnadsm inne 1981.
R ådhuse t. B yggnadsm inne 1981.
H andelsbanken . B yggnadsm inne 1981 .
G am la la sare tte t, träpav iljongen  och  stenpaviljongen. Bygg
nadsm inne 1982.
H örnefors, b ruksky rkan  på  fast. P rästen  1, a rb e ta rb o stad en  

på P rästen  2 och  bruksm agasinet på  H örneå 8 :7 3 9 . Bygg
nadsm inne 1983.

A ngården, Backen. B yggnadsm inne 1984.
N orrfors herrgård . B yggnadsm inne 1984.
H olm sund, f.d . a rb e ta rb o stad  nr 114 (Skärgårdens Sågverks- 

m useum ), V ästerbacken . B yggnadsm inne 1984 . 
N orrbyskär, kägelbanan. B yggnadsm inne 1984.
U m eå cen trum , D om herren  1 och  2. B yggnadsm inne 1985. 
U m eå, M oritzska gården. B yggnadsm inne 1985.
U m eå, G am la slö jdskolan . B yggnadsm inne 1986 .

VILHELMINA KOMMUN
O räddska gården (N orgefarargården), K lim pfjäll. B yggnads

m inne 1981.

VINDELNS KOMMUN
G am la tingshuset. B yggnadsm inne 1971.

VÄNNÄS KOMMUN
V ännäs läger, m issions- och  ungdom shem m et F ridhem .

B yggnadsm inne 1982.
V ännäs läger, fem  byggnader. B yggnadsm inne 1982 .

ÄSELE KOMMUN
Torvsjö kvarnar. B yggnadsm inne 1972 .
L änsm ansgården. B yggnadsm inne 1978 .
S torsjö  1 :2 . B yggnadsm inne 1981.

Byggnadsminnen ti llkomna fram till och med 1981 finns närmare beskrivna i VÄSTERBOTTEN 4/81.
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Fotografer

Sid Fotograf
221 -232 Sune Jonsson 286 Jostein Skeidsvoll
233 Bertil Ekholtz t.v., Sune Jonsson t.h. 2 8 7 -2 9 4 Bo Sundin
234 Sune Jonsson 2 9 6 -3 1 5 Sune Jonsson
2 3 7 -2 4 0 Bo Sundin 317 Bo Sundin
241 Sune Jonsson 3 1 9 -3 2 3 Sune Jonsson
2 4 2 -2 5 0 Bo Sundin 324 Jan Sundfeldt
251 Västerbottens museums arkiv 326 -336 Henry Lundström
252 -267 Bo Sundin 338 Sune Jonsson
269 Pål-Nils Nilsson/TIO 339 -343 Henry Lundström
271 Karin Eriksson 344 Jan Sundfeldt
272 Henry Lundström
2 7 4 -2 8 0 Sune Jonsson Omslags
2 8 3 -2 8 5 Bo Sundin bilderna: Sune Jonsson

Redaktionen tackar dem som har varit behjälpliga 
vid redigeringen av skriften  — av personalen vid 
Västerbottens museum har speciellt Lars Flodström, 
Ola Kellgren och Annika Sander svarat för fakta
rutor, granskning och service.

Rättelse
Kartan, sid 231: objektnum m er 12 skall vara 11.

FAKTARUTOR
1700-talets västerbottniska bruk 239
Bakgrunden till 1808 -1809 års krig 247
Havsnära bebyggelse 260
Krigets fortsättning och upplösning 263
»Västerbottensgården» 271
Strandby och lidby 278
Rundlogar 342
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Vinter på Gammlia
Bildmuseet, länsmuseets granne på Gammlia, har i 
år två julutställningar för alla åldrar. Den i lilla 
hallen handlar om  Astrid Lindgrens böcker och de
ras bilder — här finns Pippi skildrad på många olika 
sätt och av skilda konstnärer. Stora hallen är fylld, 
upp till taket, av utställningen SERIER. Den dom i
neras av en jättem odell av Manhattan — superhjäl
tarnas Metropolis. För övrigt seriernas roliga och 
spännande historia, fabeldjuren i Bamse i original
teckningar, seriernas språk m.m. Serieateljén, där 
barnen kan rita sina egna serier, är öppen varje 
söndag.

Länsmuseets utställningslokaler domineras under 
julen och fram till 24 januari av utställningen A r
bete och sysselsättning — om arbetslivet och dess 
förändringar i Västerbotten under 1900-talet. Dess
utom  Öppet landskap — surrealistiska illusioner 
och naturlyrik av Sune Rudnert.

R Y O R  I  VÄSTERBOTTEN?

Utställningen »Slarvrya, lapprya, rosrya» i länsmu
seet 23 ja n —6 mars 1988 vill visa prov på traditio
nella ryor från det bottniska området.

I  länsmuseet finns två ryor av äldre datum. A v  
en av dessa, den s.k. Stöcksjö-ryan, har museet låtit 
väva upp en kopia. N u undrar vi om  det finns fler

I nästa nummer
Vårnumret 1988 handlar om  kyrkstadsliv — om  
funktionen  i äldre tid som böndernas stad och glim-

äldre ryor i länet, eller berättelser om  ryor och rye- 
vävning. Vi är också intresserade av ryor som har 
tillverkats och sålts av länets hemslöjdsförening.

Skriv eller ring till Ingrid Metelius, Västerbottens 
museum, 902 34 Umeå, tel 090-11 86 35.

tar från livet idag. Annika Hallinder vid Skellefteå  
museum svarar för huvudinnehållet.

Västerbotten •
R edigeras av tjän stem än n en  vid V äste rb o tten s m useum  i 
sam arbete  m ed tjän stem än n en  vid Skellefteå m useum . 
Ansvarig u tg ivare: A nders Huggert 
R e d ak tö r: Bo Sundin
G rafisk fo rm : P e tte r P erstrand  och  Bo S undin  
P renum era tion  och  d is trib u tio n : H jörd is B om an och  Gun- 
A m y Z akrisson
R ekvisitioner och  p ren u m era tio n : V äste rb o tten s läns hem 
bygdsfö rbund , Pg 6 26 22 - 6.

O ffse ttry ck : UTAB, U m eå 1987.
ISSN 0 3 4 6 -4 9 3 8 .
ISBN 9 1 - 9 7 1 0 5 0 - 0 - 7 .
Omslagets framsida visar Torvsjö kvarnar och baksidan 
flottarbanan vid Gargån. F oto  Sune Jonsson 1987.

Samtliga kartil lustrationer — hämtade ur översikts
kartan och topografiska kartan från lantmäteriet — 
är publicerade enligt medgivande nr 87 .0218.
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