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I  detta nummer
Vinterns och julens nummer är på sätt och vis en 
summering av det gångna årets aktiviteter kring lä
nets 350-årsjubileum. Den  7 februari gick start
sko tte t  för jubileumsfirandet med olika aktiviteter  
ute i kommunerna och artiklar o m  länets historia i 
dagstidningarna. Under våren hölls sedan föreläs
ningar under fyra dagar med företrädare från uni
versitetet och museet. D e artiklar som presenteras i 
detta  nummer av Västerbotten bygger delvis på 
dessa föreläsningar

Under sommaren invigdes även vandringsutställ
ningen »Västerbotten 350 år», som nu cirkulerar i 
länet, och vi har t.ex. också kunnat läsa tex ter  om  
Västerbottens historia på mjölk för packningarna.

1988 firade även Umeå stads poliskår 100-års 
jubileum. Med anledning av detta  visades under 
sommaren utställningen »Myt och verklighet» på 
länsmuseet. Med utgångspunkt i denna publicerar

vi två artiklar som belyser polisväsendets historia.
Den 12 november ägde en temadag rum i läns

museet om  »A t t  forska i Västerbottens historia». 
A vsikten var dels a tt  lyfta fram den historieforsk
ning som på olika sätt bedrivs och har bedrivits i 
länet, dels a tt  ge de olika kategorierna — studie
förbund, universitet, museer, folkrörelseorganisa
tioner m.fl. — tillfälle till erfarenhetsutbyte och  
diskussion. Evenemanget har också m ycke t gemen
samt med den pågående kampanjen »Hela Sverige 
ska leva — Landsbygd 90».

Nästa steg m ot a tt  göra Västerbotten mer bekant 
ute i landet sker i septem ber 1989 genom utställ
ningar och andra arrangemang i Stockholm.

O mslagets framsida: B onden Karl Jonsson med familj, B il
berget. F oto A lbertina Eriksson om kring 1908. Baksidan: 
Stellan Mörner, den  förste  landshövdingen i V ästerbottens  
län (se även sid 303). F oto  av oljemålning i Länsstyrelsen.
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Egil och M anhattan

M ot vintermörkrets kuliss avteck
nar sig byggnadsställningarna åter 
på Gammlia i Umeå. D et är ång
båten Egil som byggs in till en ny 
avdelning i Fiske- och sjöfartsmu- 
seet. Både vi på länsmuseet och 
allmänheten har deltagit i debat
ten om  Egils framtid. Den har ju  
farit illa genom att  ligga expone
rad för väder och vind. D etta  fak
tum  att e t t  fartyg behöver kon
tinuerligt underhåll uppmärksam
mades redan för tio år sedan då 
frågan om  Egil överhuvudtaget 
skulle placeras på Gammlia var 
aktuell.

Länsmuseet har nu fått pengar 
till inbyggnaden och bygget på
går för fullt och — beslutet var 
egentligen ovedersägligt av en spe
ciell anledning som inte så ofta  
förs på tal.

I  slutet av november hölls e tt  
seminarium i Umeå om  forsk- 
ningsetiska frågor. D e t kan tjäna 
som  en påminnelse om  att de t  de  
facto finns yrkesetiska riktlinjer 
även i museivärlden. Dessa k o m 
mer a tt  publiceras av Svenska 
museiföreningen och överlämnas 
till museernas styrelser i början 
av nästa år. Riktlinjerna är i grun
den inte alls nya, och de har dess
u tom  länge varit vägledande i Sve
rige. D e baserar sig på den av mu

seiföreningen i USA utarbetade  
»Code o f  Ethics» från 1925 och  
på den av internationella musei- 
sammanslutningen ICOM:s världs- 
m öte  1986 enhälligt antagna och  
nya »Code o f  Professional Ethics».

I den svenska versionen stad
gas t.ex. att, som i Egils fall, »alla 
föremål som ingår i museets sam
lingar, bör ges kom peten t konser
vering, skydd  och förvaring». Vid 
sidan av sådana mer praktiska  
statuter finns annan mer intrikat 
läsning som a tt  »museianställda 
och deras närmaste inte får ta 
em ot gåvor, tjänster, lån eller 
andra förmåner eller värdeföre
mål, som skulle kunna erbjudas 
dem  i samband med tjänsten», 
vidare bör inte museianställda 
äga privatsamlingar som kan in

nebära a tt e t t  konkurrens förhål
lande till museet uppstår. Ingen 
anställd bör medverka vid något 
slag av handel med föremål av 
samma eller liknande slag som  
museet insamlar etc., etc. I  utlan
d e t  finns ännu strängare bestäm
melser — i Israel utdöm s t. ex. 
fängelsestraff om  en museian- 
ställd köper e tt  kulturhistoriskt 
föremål. D e yrkesetiska riktlin
jerna är, inte bara för museernas 
del, märkvärdigt anonyma och  
borde nog i många fall komma  
allmänheten till kännedom.

Så småningom får väl inbygg
naden av Egil avfiras till ackom 
panjemang av den amerikanska 
sånggruppen Manhattan Transfer, 
som mig veterligen är den enda 
som  sjungit in »Code o f  Ethics».
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Junidagen när Gyllengrip
Gunnar Balgård
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Historien är en ändlös serie av dagar, ögonblick, 
tillfällen, händelser.

Varje liv är en pusselbit, varje landskap är en val
plats. överallt fogas bitar samman till historia. I en 
viss bemärkelse är lokalsamhället alltid världens 
centrum. Vi lever bokstavligen av vår historia.

Västerbotten har i år fyllt 350 år som länsbild- 
ning och administrativ enhet.

Jag har av den orsaken haft uppdraget att läsa in 
den lokala historien för en skärmutställning, som  
under sommaren och hösten 1988 turnerat mellan 
orter i Västerbotten. Läsningen var en givande tid, 
och jag kom att undra över varför inte lokalhisto
rien är ett skolämne i paritet med rikshistorien, el
ler världshistorien? D et borde den vara. Den står ju 
oss närmast. Vem skriver Västerbottens historia 
som skolbok?

Historien består av ögonblick av betydelse. Vid 
kontakten tycker man sig ibland uppfatta vissa 
stunder av särskild tydlighet, när man nästan deltar 
själv, när en stark närvaro tränger sig inpå en.

Hur var det t.ex. när de svenska vaktpatrullerna 
vid Djupbäcken sjappade för ryssen i september 
1714, och staden Umeå intogs? Eller när ryske ge
neralen Tilly efter en ilmarsch på isen över Kvar- 
ken stod vid Obbola i mars 1808, men vände? Eller 
när stackars arbetslöse Nils Nilsson tubbades att 
försöka antända kapphandlare Anderssons kåk vid 
torget i Umeå i mars 1886, och så när hade bränt 
upp stan? Eller när staden rent faktiskt brann och  
försvann i juni bara två år senare?

Alla exem plen jag uppräknat angår staden Umeå. 
Liknande kataloger kan förstås upprättas utifrån  
varje lokalt perspektiv i länet. Dessutom omfattar 
Västerbotten före år 1810 även hela Norrbotten, 
vilket man lätt tappar ur minnet.

När jag för den här artikeln skulle utvälja ett en
staka ögonblick ur historien att koncentrera mig på, 
eftersom inte utrym met tillåter mera, så hade jag 
en svår, egentligen omöjlig uppgift. Det borde ju 
helst vara ett ögonblick av osedvanlig innebörd och  
laddning.

Vad välja? Jag bestämde mig för den 22 juni 
1736. Varför just detta datum? Jag ska strax för
klara.

År 1733 hade Västerbotten fått en ny landshöv
ding. Han hette Gabriel Gyllengrip och framstår av 
alla vittnesbörd som en av de dugligaste män som  
ägnat denna landsdel sina tjänster. Hans rykte bor
de vara stort och hedrat, och skulle så vara om  Väs
terbotten utgjort ett eget rike. Gyllengrip var en 
ekonom  och byråkrat som bytte sida.

Vid sin utnämning norrut satt han sedan ett 
drygt decennium i Kommerskollegium, dåtidens 
industridepartement; han kände ekonom i och nä
ringar. Så snart han inrättat sig i det provisoriska 
residenset Gran i Umeå, var det som om  han fått 
hela schackspelet vänt. Om han förut spelat vit, var 
han nu svart, han såg världen från ett nytt väder
streck.
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»Charta ö fw er Friedrichs 
Berg eller Kiruna wara u ti 
W ästerbottens Lähns fier- 
d e  föderii Torneå Lapp- 
marck och Juckasierfw i 
Sochn.»

En av kartbilagorna till 
G yllengrips »Berättelse 
om  W esterbottn  Å r 1736» 
i Kungl. b ib lio tek e t i 
Stockholm .



Det bottniska handelstvånget var rådande alltse
dan 1600-talet. Norrländsk handel skulle betjäna 
riket, alla fartyg norrifrån angöra Stockholm eller 
Åbo — punkt slut.

Inom ett år hade Gabriel Gyllengrip gjort en to 
talinventering av tillståndet i länet Västerbotten, 
avfattat en rapport härom till riksdagen, vunnit be
undran för analysen, samt inlett en generalattack 
på handelstvånget. Strategin fick honom  att välja 
bönderna till anfallspjäser, alltså bondeståndet, ef
tersom borgerskapet satt tungt fast i stockholms- 
intressenas grepp. Kampen pågick under hela 
1734—35 års riksdag och var en preliminär batalj i 
ärendet, vilken sedan skulle fördröjas i åratal ge
nom hattpartiets mellankomst. Men en generation  
senare skulle handelstvånget avskaffas på de vägar 
som Gyllengrip angett riktningen för.

Den nye landshövdingen i Umeå ville annars se 
alla näringar gynnade.

Han ville ha finbladiga sågverk och utvidgad 
skeppsbyggnad, tegelbruk och kungligt pärlfiske. 
Han månade som god merkantilist om modernä
ringen och utvidgade det egna jordbruket på Gran 
vid Backens kyrka med tio hektar odlad jord, sådde 
höstråg, förordade regelbunden träda och gödsling, 
allt sammantaget vådliga nymodigheter i den lokala 
allmogens ögon. Humle, lin och hampa borde också 
allmänt prövas, hävdade hövdingen.

Bergsbruk och metaller var annars ett försummat 
näringspolitiskt skötebarn. Inom Västerbotten fanns 
vid Gyllengrips tillträde bara en hytta i gång, näm
ligen Kengis i Tornedalen. Mer verksamhet borde 
uppstå inom bergshanteringen, menade Gyllengrip, 
och med riksdagsrelationen 1734 hade han skickat 
malmprover från flera orter till påseende — från 
Svappavaara, Junosuando, Nasafjäll, Kedkevare, 
Alkevare och Sjangeli. På alla dessa ställen hade en 
brytning periodvis pågått, men sedermera avtynat 
av varierande skäl. Kunde de inte återupprättas?

I början av sin ämbetstid framstår Gyllengrip 
som oförfärat optimistisk. Visst hade han fått de 
lokala svårigheterna beskrivna för sig. Men kunde 
de inte överkommas?

Åtm instone borde de uppräknade platserna ånyo 
allvarligt tas i betraktande, syns han mena.

Under hösten 1735 och vintern 1736 gjorde Gyl
lengrip upp per brev med Kommerskollegium, dit 
han ju hade goda och personliga kanaler, om  en 
grundlig inspektionsresa till dessa malmfält i norr. 
Han måste ha hyst en stor personlig längtan att få 
se dem. Den 1 juni begav sig ett större följe av från 
Umeå.

Hela färden finns nogsamt dokumenterad i en rap
port till Kungl. Maj:t som Gyllengrips landskanslist 
Jakob Marschell efteråt fick skriva ut, och som är 
daterad 30 december 1736. Den bär titeln  »Berät
telse om  W esterbottn År 1736» och är försedd med 
handkolorerade kartor och återfinns på Kungliga 
biblioteket i Stockholm .

Av kanslisten Marschell existerar för övrigt ett 
annat eget dokument i form av levnadsteckning, 
där han intygar att han mådde väl i landshövding
ens tjänst, men att det inte var någon sinekur. 
Tjänsten »fordrade trägen upwacktning och föga 
nattro ty  Landsherren sof föga sielf knapt 4 timar 
om  natten och aldrig om  dagen», meddelar Mar
schell.

Nå, med på resan norrut var också bl.a. assessor 
Henrik Kalmeter från Kommerskollegium i Stock
holm, bergmästaren Seger Svanberg, en veteran 
som rest i samma lappmarker med Carl von Linné 
fyra år tidigare, samt lantmätaren Esaias Hacksell 
som uppmätte och ritade alla de nya kartorna och  
situationsplanerna.

Sällskapet kom till Övertorneå den 9 juni och till 
Vittangi den 17. A tt det var ett ansenligt följe i 
storlek intygas av uppgifter från lite oväntat håll. 
En fransk expedition, som befann sig i Tornedalen 
för att göra uppmätningar om jordskorpans till- 
plattning vid polerna, korsade det svenska sällska
pets väg. Dess krönikör Reginaud Outhier skriver 
därvid att de fick »se herr Gyllengrip passera över 
sjön med sex båtar. Han reste i dessa gudsförgätna 
trakter för att leta efter berg med järnmalmstreck».

Järnmalmstreck, var ordet. A tt den franske skri
varen uttrycker sig så, är mera oförställt och rakt
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E tt uppslag ur dagboken i G yllengrips berättelse.

på sak än vad det svenska slutdokum entet egentli
gen redovisar, vilket ju även sysslar med annan 
gruvdrift. Möjligen bygger det på muntliga uppgif
ter från samtal med den svenska delegationen. Säll
skapen hade nämligen stött samman som gäster hos 
kyrkoherden Brunius i Övertorneå.

Den 19 juni på kvällen kommer Gyllengrip till 
Jukkasjärvi. Han har med det besöket vissa bestäm
da avsikter.

I sin riksdagsrapport 1734, två år tidigare, hade 
Gyllengrip i avsnittet om »Lappmarcken» redan 
skrivit följande:

»... och ehuruwäl Lapparne icke gierna kun
nat förmås at angifwa noget malmstreck, hwar 
til är orsaken, at de då frukta at komma under 
något twång, eller at blifwa hållne til samma 
arbete; Så synes de dock genom lämpelige fö
reställningar der til kunna lockas...»
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Bakom dessa formuleringar döljer sig erfarenhe
ter från Nasafjäll och andra gruvor i obygden under 
det föregående seklet. Samerna hade då bittert fått 
ångra att de till svensk överhet lämnat in malmpro
ver som lett till gruvbrytning. Samerna hade ålagts 
transportarbete i ackjor efter ren till smältverken, 
tills de inte funnit annan utväg än att lämna sina 
hemtrakter och nomadisera någon annanstans, van
ligen i Norge.

Svenska myndigheter visste naturligtvis att det 
förhöll sig så, och kunde bara beklaga att samerna 
ägde den utvägen att fly fältet. Gyllengrip säger sig 
förstå samerna m ycket väl. Han kan inse att de fö 
redrar sin traditionella, friare livsföring. Men han är 
också företrädare för svensk statsmakt och söker 
dess nytta.

Nu var det så, att det ryktesvis i Jukkasjärvi skul
le finnas märkvärdiga rikedomar. Men var? Eller, 
som det formuleras i rapporten vid nyår 1736: »At 
Berg af Järnmalm öfwermåttan rike skulle i Jukka 
Lappmarcks District någonstädes finnas, var emäl- 
lertid förr omtalat; men ei kunnigt, på hvad ställe 
de anträffas måtte.»

Gyllengrip har framgång. »Wid noga efterfrågan 
och timligen gjorde föreställningar» finner han en 
same i Jukkasjärvi som är beredd att visa vägen.

Amund Amundson Mangi heter han. Landshöv
dingen lovar honom  på stående fot skattefrihet, 
samt utfärdar ett öppet brev åt honom  med »ansök
ning om den widare belöning» som Kungl. Maj:t 
borde rikligt fastställa, inte minst av skälet att i 
fortsättningen göra samerna mer benägna till sam
arbete i prospekteringen (»på det ytterligare samte- 
lige Lappallmogen i alla Lappmarcker måtte till 
nyttige Metallers och Mineraliers redeliga upptäc
kande blifva uppmuntrade»). Det öppna brevet bi
fogas slutrapporten.

Om Mangi sedan blev rikligt ihågkommen av 
statsmakten, är mig obekant. Att han sannolikt 
undkom onda påföljder bland sina egna, för illojal 
handling mot samesamhället, svarade själva fynd
platsens rikedom och otillgänglighet för.

Det rör sig nämligen om Kirunamalmen. Detta är 
första gången som dess läge och omfång officiellt 
registreras av svenska tjänstemän.

Den 22 juni 1736, det datum som jag inlednings
vis uppgav, står Gabriel Gyllengrip och hans följe 
på Kirunavaaras topp. Man kan anta att det svind
lar lite för dem:

»Det till Söder längst belägna Kieruna-wari har 
en synlig Malmgång uthi dagen till något mer 
än 4000 alnars längd, och till 400 alnars bredd, 
samt till en mächtig högd...».
Det är sällsynt ren järnmalm, konstaterar man 

också. Bergmästar Svanberg finner att den håller 61 
till 68 procent järn, och tillgången förefaller om ät
lig. Malmstrecken är »utaf den tillräckelighet, att de 
näppeligen kunna utdödas», som det står i brevet 
om  belöning till Mangi.

Och lantmätare Hackzell springer, kan man för
moda, upp och nedför dessa sluttningar av Kiruna- 
vaara och Luossavaara för att skaffa mätningsun- 
derlaget till de första preliminära kartbilder som  
görs av dessa malmkroppar.

En särskild andakt torde ha bemäktigat sig det 
gyllengripska sällskapet på denna plats. Historiens 
vingslag torde ha brusat i sinnena. Om hur länge 
det faktiskt skulle dröja innan denna malmkropp, 
som skulle bli landets främsta enskilda naturtill
gång, kunde börja utvinnas, visste de ännu intet. 
Kanske drömde de till och med att det skulle kun
na ske under deras egen livstid.

De hade färdats med båt och till fots »ungefär 
2 1/2 mil i wäster ifrån Jukkasjärwi kyrka». Det ha
de tagit dem en dag, det skulle ta dem en dag att 
färdas tillbaka.

Landshövding Gyllengrip var vid tillfället 48 år. 
Han hade innehaft sitt ämbete i tre år, det var ännu 
nytt och stimulerande, han skulle ha det i ytterliga
re sjutton. Han skulle försvara sitt län med fram
gång mot ryssarna under hattarnas olyckliga krig, 
och även på andra sätt göra Västerbotten ovanligt 
många goda tjänster.

Det var den 22 juni 1736.
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Länet i historiens
Kungligt kontrollinstrument eller naturlig enhet? 
Sven Gaunitz

Introduktion

För 353 år sedan, år 1635, genomfördes en stor 
länsreform i Sverige. Riket indelades i ett ståthål- 
larskap, Stockholm s, och elva län. Ett av dessa var 
Hudiksvalls län. Det om fattade hela Norrland med 
undantag av Jämtland och Härjedalen, som då ännu 
tillhörde Norge. Tre år senare delades det upp i två 
delar, med Umeå som residensstad i det nya Väster
bottens län. Varför det? Vad var det som hade hänt 
under mellantiden, som motiverade en ny indelning?

Frågan är värd att begrunda, när ord som identi
tet och självkänsla blivit honnörsord i vår kamp för 
regional utveckling och lokal överlevnad. Var det 
bara en tillfällighet, att Västerbottens län inrätta
des? I så fall kan det vara värt att veta, vilka nycker 
som skapat den enhet som vi vill identifiera oss 
med. Eller fanns det en bakomliggande realitet, 
ekonomisk, historisk eller kulturell, som kom fram 
i dagen just vid denna tidpunkt?

Svaret är komplicerat. Jag skall ta frågan om  läns- 
grundandet som utgångspunkt för min uppsats och 
sedan fortsätta med några nedslag från den fortsat
ta utvecklingen. Jag lägger tonvikten på ekonomin. 
Framför allt vill jag visa, hur länets myndigheter 
ändrat karaktär och fått nya uppgifter allt eftersom  
folkmängden ökat och försörjningsmöjligheterna 
förändrats. På så sätt skall jag försöka ge ett bidrag 
till frågan om vad vår identitet och särprägel kan 
bestå i.

I många avseenden är denna 350-åriga historia en 
berättelse om det svenska samhällets utveckling

från stark regional isolering till integration i ett glo
balt samhälle. D et är också en fråga om en förvand
ling av ekonomin från självhushåll till integrerad 
marknadsekonomi. Det säger sig självt att både lä
nets identitet och dess myndigheters organisation 
och förvaltningsuppgifter genomgått stora föränd
ringar under denna tid. Impulserna till förändring 
har kommit från två håll: centralt från statsmakten 
och lokalt från bygdernas ekonomiska utveckling. 
Länet har utformats i ett m öte mellan centrala och 
lokala behov.

Silvermalmen och Iänsgrundandet

Mycket tyder på att upptäckten av silverfyndighe- 
terna i Nasa spelade stor roll, när det nya länet ska
pades. Redan år 1636 beordrades landshövding 
Mörner i Hudiksvall att göra en resa till Nasafjäll 
för att undersöka silvermalmsfynden där. Mörner 
utnämndes sedan till förste landshövding i Väster
bottens län och Nasa fortsatte att ge honom  syssel
sättning under de närmaste åren.

Om detta är en korrekt tolkning, kastar det ett 
bjärt ljus på en av landshövdingens viktigaste funk
tioner i 1600-talets samhälle: nämligen att starta 
och bedriva statsnyttig ekonomisk verksamhet. Det 
visar också, vilken vikt man fäste vid ädelmetallgru
vorna i stormaktstidens Sverige — det flödande 
kopparberget i Falun, den sinande Sala silvergruva 
och den föga givande guldgruvan i Ädelfors i Små
land.
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Tillkomsthistorien: Länet och riket

Det första vi lägger märke till är att den stora läns
reformen kom till under stormaktstidens mest ex
pansiva skede och att varken inre eller yttre gränser 
låg fasta.

Förvaltningsgränserna anpassades efter det ak
tuella behovet, sett ur rikets synvinkel. Innan vi går 
in på vårt eget läns omfattning, skall vi därför se på 
stormaktstidens mer allmänna politik.

Är 1638 var en tolvårig tös drottning i Sverige, 
och i hennes ställe regerade en förmyndarregering: 
en grupp knappt medelålders herrar med rikskans
lern A xel Oxenstierna i spetsen. Då var det ännu 
mer vanligt än nu att kung och regering vistades 
utomlands långa tider, vilket Gustaf II A dolf som  
bekant gjorde 1632. Där fanns också A xel O xen
stierna tre år senare, när den nya länsorganisationen 
fastställdes. År 1638 var han dock åter i Sverige.

Sett i historiens ljus blev Västerbotten varaktiga
re satsning för Sverige än kolonin vid Delaware, 
som grundades samma år. Men staten låg bakom  
båda två och gjorde dem samtidigt. Båda var led i 
den svenska stormaktens politik.

Målsättningen för stormaktstidens länsreformer: 
Statens krav, gränsernas flyktighet

Motiven

Målet för Gustav Adolfs och A xel Oxenstiernas re
former var att skapa en resursbas, som skulle göra 
det möjligt att driva en europeisk utrikespolitik.Vå
ra naturresurser behövde utvecklas. De behövde 
kontrolleras. Förvaltningen måste kunna fungera 
självständigt och rutinmässigt, utan ständiga ingri
panden från kung, drottning eller råd.

En landsända, hur många dagars resa den än låg 
från kungens uppehållsort, skulle kunna fungera av 
sig själv utan nya direktiv under lång tid. Rutiner 
vid en lokal förvaltning var nödvändiga. Likaså 
måste länet förestås av personer, som kunde klara 
av nödsituationer, ty denna tid var m ycket olik vår:

full av hungersnöder och av krigståg. Dessa upptog 
en stor del av de kollektiva ansträngningarna i vårt 
län under dess första tid.

Stormaktstidens inrikes organisationsreformer

Den nya länspolitiken från 1 6 3 4 /1635  var ett led i 
regeringens politik att modernisera landet. Den vil
le stärka sitt grepp och utveckla landets resurser. 
Därför organiserade den om landet på många sätt:

1. Den skapade nya former för den centrala förvalt
ningen, med kansli och kammare, och gav dessa en 
större självständighet än tidigare. De leddes av de 
fem höga riksämbetsmännen, och de var alltså även 
till namnet en början till den senare floden av äm
betsverk.
2. Den organiserade den lokala förvaltningen i elva 
län och utfärdade år 1635 en landshövdingeinstruk
tion, som i stora drag fastställde länsförvaltningens 
uppgifter. Enligt stadgan sorterade fogdarna (och  
uppbörden) under länet och därmed under lands
hövdingen. Räkenskaperna fördes i de så kallade 
landsböckerna.
3. Den anlade städer i alla delar av landet. Målet var 
att skapa stödjepunkter för handeln. Städerna skul
le samla handelsskickligt folk till sig och på så sätt 
främja handeln och utveckla stadsnäringarna. Till 
detta kom, att de skulle bli knutpunkter. Dit skulle 
man tvinga handeln, och där skulle det bli lättare 
att kontrollera (och stödja!) den. Denna städernas 
dubbla roll ser vi tydligt: ökad handel, men också 
ökad kontroll och beskattning.

Stadsgrundningarna var en politik för att öka pen
ninghushållningen i riket. Nästan all produktion  
förbrukades på den tiden i hemmen eller hushållen. 
Det var självhushållningens tid. Denna basproduk
tion  som förbrukades i hushållet eller på orten var 
svår att påverka från centralt håll. Annat var det 
med den lilla del som marknadsfördes och omsattes 
i pengar. Det var inte bara att den kunde värderas 
och beskattas, utan den var också lättare att m o
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A to k lin ten  i Tärnafjällen, pä sydsam iska A to k lip ie  — »det där fjället». Enligt legenden skall d e t finnas en samisk offerp la ts  
nära toppen.

dernisera, och vid behov var den också lätt att m o
bilisera för kronans räkning.

Intresset för att utveckla handeln framgick också 
av införandet av seglationsakterna på 1640-talet, 
som innebar att nordkusternas handel skulle kon
centreras till Åbo och Stockholm . D et var det be
ryktade bottniska handelstvånget. Det var ett led i

statens ansträngningar att styra resursanvändningen 
i riket och att utveckla en marknadsekonomi. Det 
upphävdes i två steg, 1765 (passiv stapelrätt) och 
1812 (aktiv stapelrätt).

Mot denna bakgrund kan vi förmoda, att Väster
bottens län liksom de övriga länen kom till för att 
den centrala förvaltningen behövde det. Fördröj
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ningen från 1635 till 1638 tyder på att det inte var 
högprioriterat. Det kunde räcka med ett län med 
landshövding Stellan Mörner i Hudiksvall, som  
täckte hela området utmed den svenska botten- 
havs- och bottenvikskusten.

Gränsernas flykt ig het:
Länsindelningen som administrativt instrument

Principerna för rikets indelning i län angavs på fö l
jande sätt i det år, då Sverige hade sin största terri
toriella utbredning:

»Vad landshövdingedömens indelning och re- 
cidens vidkommer, så finne vi, att detta intet 
så noga kan hållas och observeras, utan står 
till konungens och regeringens godtyckio efter 
statens trångmål och tidernes förändring att 
måga dem samme contrahera, förmera eller 
förändra.»

(1660  års regeringsform, § 10.)

Denna text tycks ha präglats av stormaktens 
ständigt växlande och växande territoriella makt
anspråk, på toppen av dess utbredning. Det är värt 
begrundan att det Sverige vi nu känner är kärnom
rådet i denna de flytande gränsernas stormakt. 
Kransområdena var brickor i spelet, och Västerbot
ten var en del av kransen. Kommunikationsmässigt 
och strategiskt låg det dock närmre nationens cent
rum än t.ex . Österbotten. Därför fick detta, Öster
botten, ges upp längre fram, trots att det otvivelak
tigt var mer värdefullt och mer utvecklat sett ur 
1600-talsperspektivet.

Som antytts i inledningen tog anläggningen av 
Nasa silvergruva en stor del av den första länsför
valtningens tid. När svårigheterna att bryta malmen 
blev uppenbara, svalnade också intresset för lands
ändan som helhet. Ur statens synvinkel måste vi 
karakterisera intresset för Västerbottens län som  
tvekande. Det fanns måhända inget behov av ett 
nytt län i norr.

Intressekonflikten: Staten kontra adeln 
kontra »västerbottningarna»

Kronan var sedan länge intresserad av att kontrol
lera transportvägarna norrut upp m ot Norra ishavet. 
Det hade dock stött på svårigheter. Ett sätt att u t
trycka att intresset för att fortsätta denna politik  
fanns kvar var ett uttalande av rikskanslern 1637. 
Han beklagade sig över att biskoparna inte kunde 
hålla sams och åta sig ansvaret för att kristna lap
parna. Man borde beakta, menade han, »... huru 
nödigt det är, att Guds ord måtte bliva utspritt i 
Lappmarken och skolor där upprättade. Efter vi 
inte kunna komma därtill per pietatem (from het), 
drager Gud oss därtill och öppnar oss dörren och  
visar oss vägen genom nytt silverbruk, så att vi se
dan komma däri per vitium avaritiae (penningbe
gär).»

När jag lägger stor vikt vid kostnaderna för att 
inrätta länet och sedan att utvidga dess förvaltnings
uppgifter har jag alltså åtm instone indirekt stöd  
från Axel Oxenstierna. Dessutom kan jag göra det i 
anslutning till både ekonomisk teori och folkliga 
traditioner. Uttrycket snåla bönder har säkert haft 
sin rot i agerandet på sockenstämmorna, när utgif
ter kom på tal. De berörda parterna protesterade 
även då, under 1630- och 1640-talen, m ot inrättan
det av länen. I riksdagen anförde adeln protester 
m ot det ekonomiska ansvar för uppbörden, som  
kronan ville ålägga länstjänstemännen, och i Väster
botten protesterade både lands- och stadsbefolk
ningen på 1640-talet m ot sina kostnader för läns
m yndigheten, bland annat för att bygga residens 
och förvaltningsbyggnader. En beräkning anger 
kostnaden för ett län vid denna tid till omkring 
2 .500  daler silvermynt. Sannolikt ingav väl tanken  
att förvaltningen skulle bli mer effektiv både farhå
gor och förväntningar. Därefter upphörde dock  
protesterna. Detta kan bero på att fördelarna över
vägde.
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Teckning av Wollmar G u staff 
Läw  visande Umeå stad  
1695. Bokstäverna i teck 
ningen betecknar: A ) R esi
d en se t B) K yrkan, C jK lock- 
stapeln, E) R ådhuset,
G) Ume älv, H) Färjan över 
älven, I) Vägen söderifrån, 
K ) Umeå stadsvapen. Origi
nal i Kungl. b ib lio teket, 
Stockholm . Erik D ahlberg  
g jorde sedan en tillrättalagd  
lavering efter L äw s teckning  
och därefter g jordes d e t slu t
giltiga kopparsticket som in
går i Dahlbergs Sueciaverk.

Karta över B ackenom rådet 
där Umeå stad ursprungligen  
var tän k t a tt  ligga. På kartan  
från 1686 syns bl.a. kyrkan, 
prästgården (som  då låg väs
ter om  kyrkan), klockargår
den  och  Hamnen.
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Nasafjällsanläggningen som utvecklingsblock

Vi bör titta på ännu en sak, innan vi lämnar 1600- 
talets Västerbotten. Det gäller omfattningen av de 
insatser som krävdes för att lyckligt genomföra 
Nasa-etableringen. D et var i själva verket en full
ständig kolonisation, med etablering av nybyggen  
utmed vägsträckningarna i Pite lappmark och en 
marknadsplats i Arjeplog. Enligt planerna skulle 
den utvecklas till en fast handelsstad. Detta låg i 
linje med den tidigare omnämnda stadsbyggnadspo- 
litiken. Dessa planer gav dock föga resultat. Silbo- 
jokk anlades och fick kapell och präst. Dessutom  
byggdes kapell i Arjeplog och Nasafjäll. Brukssam
hället i Silbojokk förstördes i kriget 1659 och blev 
sedan aldrig återuppfört. Vi kan lägga märke till att 
kronans planer för Silbojokk och Arjeplog kom  i 
direkt konflikt med de intressen som fanns i Piteå 
och Lycksele.

Ett utvecklingsblock avser en koncentrerad in
sats, och det kan inte direkt överföras till jordbruks- 
kolonisationen, som var en individuell och ofta  
m ycket enslig företeelse. Kolonisationen krävde 
dock stora och dyrbara ansträngningar från statens 
sida, och det kan vara skäl att observera, att de ur 
den synpunkten har likheter med de industriella 
utvecklingsblocken. Vi skulle kunna kalla dem för 
administrativa utvecklingsblock. I dessa är det 
knappheten på de administrativa resurserna som  
gör det nödvändigt att koncentrera dem och där
med karakterisera dem. Det gör då inte så m ycket 
för vår begreppsbestämning, att odlingsjord och be
tesmarker ligger vitt spridda. Sådant finns det gott 
om  i länet.

1700-talet: Gränserna fasta, men 
statsskicken växlar

Under 1700-talet krympte det utrikespolitiska per
spektivet, och snart stod Finland i stället för Balti
kum i centrum för kampen mellan den nya stor
makten Ryssland och den gamla stormakten Sve
rige. Detta påverkade starkt Västerbotten. Dels

kom krigen närmare, dels började centralmakten i 
Stockholm  få mer tid för att förvalta och utveckla 
Västerbotten. Fler och allvarligare krig och mer od
ling blev konsekvensen för vårt län.

Länens och landshövdingarnas funktioner ändra
des med statsskicket. Under det karolinska enväl
dets dagar underordnades landshövdingarna 1687  
kungen i stället för ämbetsmännen i kollegierna. De 
blev i ordets egentliga mening kunglig majestäts be- 
fallningshavande. Med frihetstiden följde 1718  
ständervälde, och när en ny landshövdingeinstruk
tion  utfärdades 1734 anpassades den till riksdagens 
ökade makt. I fråga om  landshövdingens uppgifter 
ändrades dock föga från år 1635. Hans personliga 
ställning stärktes 1720 genom att han blev oavsätt- 
lig. Detta gällde redan tidigare domarna och lägre 
ämbetsmän. D et stärkte naturligtvis både honom  
och länet i förhållande till centralmakten och inne
bar ett steg m ot decentralisering. D et ökade lands
hövdingarnas möjlighet att företräda, »representera» 
folkliga och regionala intressen. Med Gustav III:s 
statskupp 1789 följde en åtstramning även i den 
lokala förvaltningen. D et kungliga enväldet och  
krigsansträngningarna krävde på nytt rättning i le
den.

Manufaktur och nyodling

Frihetstidens ekonomiska politik inriktades på att 
främja näringslivet. På återuppbyggnad efter de sto
ra nordiska krigen följde expansion inom både ma
nufaktur och jordbruk. Västerbottens län kände av 
detta inom bergsbruket, där bland annat Olofsfors 
och Robertsfors bruk anlades. Landshövding Gyl- 
lengrip ville själv sätta igång gruvdriften i Nasa, 
men misslyckades. Mer framgångsrik var han i att 
främja nyodlingen, som tog ny fart från 1740-talet 
i kustbygder och mellanbygder, alltså i det gamla 
landskapet Västerbotten.

Gabriel Gyllengrip var landshövding 1733—1753. 
Han hade god kännedom om den svenska närings- 
livspolitiken, eftersom han länge varit anställd i 
kommerskollegium i Stockholm . Han är känd som
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1634 tillkom Hudiksvalls län. Stellan Mörner landshöv
ding.

1636 kom Axel Oxenstierna tillbaka till Stockholm.
1638 tillkom  Västerbottens län. Mörner förflyttades dit. 

Länet om fattade kustområdet från Umeå till och  med 
Torneå socknar jäm te inlandet. Umeå var residensstad. 

1653 blev Johan Graan landshövding (1653—1674). Lä
net vidgades nu till att om fatta både Västerbotten  
och Österbotten. Ö sterbotten ansågs vara viktigast. 

1660 återfördes Västerbottens län till Västernorrlands. 
Landshövdingen satt i Gävleborgs län. Torneå socken  
fördes dock till Österbotten under Graan.

-  Planer fanns att bilda ett bottniskt län med Torneå 
som residensstad.

- - - Annat alternativ som  residens: Piteå. Nasa låg i Pite
lappmark.

1664 återgick V ästerbotten till Graans Österbotten. D en
ne fick alltså på nytt hela Bottenvikens kust under sin 
kontroll.

1668 avskildes på nytt Österbotten. Av besparingsskäl 
besattes dock inte Österbottens landshövd ingepost. 
I stället fick Graan alternera mellan Uleåborg och 
Umeå.

1674 befriades Graan från sitt ansvar för Österbotten.
- - - Därmed fick V ästerbottens län i stort sett sin slutliga

form  fram till 1809.

K ronologi för Nasa fjäll
1634  Silvermalm upptäcktes och  uppmärksammades på 

Nasafjäll.
1635 Malmprover granskades i Stockholm .
1636 Landshövding Mörner besökte Nasafjäll.
1638 Riksgränsdiskussioner med norrmän och  danskar 

vid Nasa.
- - - Mörner blev landshövding i Umeå.
1640 R edan vid denna tid sägs intresset för Nasa ha varit 

överspelat. Länschef i Umeå ansågs vara onödig.
1659 Nasa och  Silbojokk brändes av norska trupper.

författare till många skrivelser till de centrala m yn
digheterna, bl.a. berättelsen om  tillståndet i länet, 
den s.k. riksdagsrelationen år 1734, som nyligen ut
givits av Johan Nordlander-sällskapet.

Nyodlingen befrämjades på olika sätt. Den be
hövdes helt enkelt därför att befolkningen växte 
snabbt. Bebyggelsen i kustlandet tätnade, och även 
kolonisationen av mellanbygden tog fart. Redan 
omkring 1800 var största delen av de lämpligaste 
jordbruksmarkerna där tagna i anspråk, och några 
decennier senare, på 1830-talet, var den slut. Mer 
kuriös och nästan totalt ineffektiv blev den kungli
ga kungörelsen om  ödeslands upptagande i Väster
botten, som utfärdades år 1741. Den lovade skatte
frihet för utlänningar och främlingar (icke-länsbor), 
som ville anlägga nybyggen. Kontrasten mellan en  
lyckad näringspolitik som är i takt med resurstill
gången och tekniken och en byråkratisk vision i 
otakt med dem framträder här tydligt.

Nyodlingen var en god affär för staten. Nybygga
ren garanterades rätten till jorden och betalade för 
denna rätt med sina skatter. Lägg märke till att ny
byggarna när de först friköpte sina hemman beta
lade för rättstryggheten, inte för jorden som pro
duktionsresurs. Den var gratis. En del av skatterna 
använde kronan till att betala för kontrollen, och  
resten gick till andra allmänna ändamål — inte 
minst till rikets försvar och den centrala förvalt
ningen.

Landshövding Gyllengrip prövade många åtgär
der för att få fart på näringslivet i länet. Ett exem 
pel kan kasta ljus över hur förvaltningen fungerade 
på 1740- och 1750-talen. Han föreslog att man 
skulle genomföra en awittring av länets skogar och  
upprätta en jägeristat. Syftet var att avgränsa kro
nans skogar och att vårda dem. För det ändamålet 
behövde han en jägmästare. År 1757 kom en ansö
kan om att få en sådan tjänst från en kanslist i 
kommerskollegiet i Stockholm . Han föreslog att 
den skulle betalas av allmogen, med motiveringen  
att den nyttjade skogen för att bränna tjära och så
ga bräder. De personer och de näringar som använ
de skogen skulle alltså betala för kontrollen och

237



vården av den. Förslaget sändes ut till länets sock
nar och städer, och alla förkastade det.

Det är värt att understryka, att denne 1700-tals- 
kanslist visade ett gott prov på entreprenöranda in
om  den offentliga sektorn. Möjligen överskattade 
han allmogens betalningsvilja och kanske även KB:s 
övertalningsförmåga gentem ot menigheten.

Karta över kustlandsvägen på 1700-talet. Original i L an tm ä
teriverke ts arkiv, Gävle.
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Folkökningen och resursutnyttjandet

Jordbruket var basen i Västerbotten liksom i Sverige 
som helhet. Mot 1700-talets slut hade folkmängden  
blivit så stor i Västerbottens län att det uppstod  
brist på nyodlingsjord. Samtidigt ökade efterfrågan 
på skogsprodukter. Åtgärder som när de föreslagits 
av Gyllengrip och andra framstått som orealistiska, 
började därför genomföras. Tre slags åtgärder bör 
framhållas: Först awittringen. Genom den avgrän
sades både böndernas och kronans skogar. Sedan 
subventioner till företagare i mer eller mindre in
dustriell skala. De gick till järnbruksägare, glas
bruksägare, sågverksägare och tjärkompanier. Slut
ligen utbyggnaden av kommunikationsnätet med 
vägar och flottleder.

Samtliga dessa åtgärder ansträngde länets resur
ser. De betalades ofta direkt av de berörda parter
na, t.ex . vid lantmäteriförrättningarna i samband 
med awittringen. Kronan hade helt enkelt inte in
komster nog för att betala dem över sin budget, 
och tankegången skulle ha varit dem främmande. 
Även när det gällde direkta understöd, som subven
tionerna till bruksägarna, undvek man kontantbe
talningar genom att ge bort nyttjanderätten till 
träd och stubbar på de skogsmarker, som kronan 
disponerade. En låg avgift fastställdes per träd eller 
stubbe. Vägarna byggdes delvis med statsanslag, 
m en underhölls helt av allmogen. Denna väghåll- 
ningsskyldighet var en skatt in natura så om fattan
de, att den längre fram lades under en speciell kom 
munal organisation vid sidan om  de kyrkliga och  
profana kommunerna.
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Planer på en ny länsindelning

Vid sekelskiftet 1800 fanns det planer på att dela 
det gamla Västerbottens län. Torneå var påtänkt 
som  residensstad i norr. Planerna hann dock inte 
genomföras förrän läget ändrades helt genom förlus
ten  av Finland 1809 . Därefter genomfördes delning
en 1810 med Luleå som residensstad i det norra 
länet. Anmärkningsvärt är att Aijeplog och Arvids-
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VÄSTERBOTTENS FOLKMÄNGD

Är 1800 1850 1900 1950 1980
Västerbottens län 30.000 68.000 144.000 232 .000 244 .000
Norrbottens län 30.000 59.000 135.000 2 41 .000 2 67 .000

+  10.000*
Umeregionen 9.500 17.700 36.300 64.600 88.000
Skellefteregionen 8.000 15.000 33.600 60.000 74.000
Lycksele lappmark 2.000 7.500 15.100 30.400 26 .000
Städerna:
Umeå 1.000 1.500 3.900 17.000 54.000
Skellefteå - 350 1.300 19.000 30.000
Hela Sverige 2 .347 .000 3 .483 .000 5 .136 .000 7 .042 .000 8 .317 .000

Folkm ängden i V ästerbo tten  (inkl. nuvarande N orrbotten ) var 1750 36.000.
* den  finska delen

jaur fram till 1837 tillhörde det södra länet, alltså 
Västerbotten. Malå avskildes från Arvidsjaur 1870  
och överfördes till Västerbottens län.

Marknad svidgning och fortsatt folkökning  
i det nya länet

År 1810 gällde nära nog samma länsgränser som på 
1980-talet. Men folkmängden var då endast cirka 
30.000  personer m ot dagens 2 4 5 .0 0 0 . Den mer än 
fördubblades fram till 1850 . Takten i folkökningen  
hade varit lika stor under 1700-talet, men nu börja
de folkmängden bli så stor, att den tog dess resur
ser i anspråk. På sina håll uppstod brist på jord. 
Men mängden folk betydde också, att de gemen
samma resurserna utökades. D et gällde både de 
som betalades genom skatterna och de som allmo
gen köpte på den privata marknaden, t.ex . varu
transporterna. Även handeln ökade och krävde 
ganska stora resurser. Snart arbetade fler personer 
där än inom kronans och kyrkans förvaltningar. En 
stor del av denna nya service betalades med reda

pengar. Till detta kom  kontanta pengar från de 
nya, internationellt orienterade skogsbaserade före
tagen. Den ökande folktätheten och de nya manu
fakturerna ökade pressen på naturresurserna och  
drev fram en allt mer om fattande penninghushåll
ning. Den var dock fortfarande liten jämfört med 
den totala produktionen i länet. En viss marknad 
för arbetskraft och fastighetsköp utöver den tradi
tionella uppstod också vid denna tid.

Den vidgade marknaden leder till att ökade re
surser ställs till förfogande för kronan och de grup
per som är integrerade i marknadsekonomin genom  
att producera för pengar. Omfördelning och nyin
vesteringar kan ske snabbare än i det traditionella 
samhällets naturaekonomi.

Länsförvaltningens uppgifter växte. Redan det 
faktum att folkmängden och inkomsterna ökade, 
krävde en ökad arbetsinsats för kontroll och re
gistrering. Därtill kom, att behovet av information  
om  länets och rikets faktiska förhållanden ökade 
snabbare än folkmängden. Den måste samlas in, 
bearbetas och hållas tillgänglig. Kunskaper — »in
formation» — och transporter blev viktiga ingredi
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enser i det nya samhället. Vägar, flottleder, post
väsende och gästgiverier krävdes för att marknads
ekonom in skulle fungera bra.

De gamla häradsrätterna hade tidigare främst be
vakat den primära rätten till liv och egendom. De 
fick nu också uppgiften att kontrollera varuflöde
na, penningtransaktionerna, arvsrätterna, resurs- 
nyttjandet och köpekontrakten. A tt bygga upp ef
fektiva registreringssystem, som kunde användas för 
att kontrollera att lagar och föreskrifter följdes blev 
en av statens och länsförvaltningens viktigaste upp
gifter. Kyrkans befolkningsregister kompletterades 
med lagfartsprotokoll, handelsregister, jordregister, 
aktiebolagsregister... En dyrbar kontrollapparat, 
som blev långt mer detalj inriktad än tidigare, er
satte därmed ett slags bottenskydd, förstärkt med 
sedvane- och nävarätt, som staten tidigare gett ge
nom domstolarna.

Landshövdingens uppgifter

Nya tjänstemän tillkom. Arbetsuppgifterna för 
länsstyrelsen ökade, och landshövdingen fick mind
re möjlighet att kontrollera detaljbesluten. Hans

2 4 0

funktion att delta i rättsskipning och stämmor 
samt att framföra kronans eller egna förslag och an
språk för menigheten fanns kvar. Många reformer 
som syftade till viss social trygghet genomfördes av 
kommunerna på rekommendation av myndigheter
na. Ett hinder var dock, att det var kommunerna 
som stod för hela eller delar av kostnaderna. Ett 
exem pel på sådana åtgärder var uppförandet av soc
kenmagasinen, som användes för att förvara en livs
medels- och utsädesreserv. Ett annat är det förslag 
om regelbundna läkarbesök i kommunerna som  
landshövdingen pläderade för på sockentingen på 
1840-talet. Det gällde några dagar under vår respek
tive höst. Åtm instone i ett fall, i Degerfors/Vindeln, 
tackade menigheten nej.

En annan sida av landshövdingens roll som refor
mator var att han förväntades ta initiativet till eller 
delta i bildandet av samhällsnyttiga institutioner, 
sådana som Västerbottens läns hushållningssällskap 
och dess sparbank. Båda dessa syftade till att hjälpa 
främst allmänheten att hushålla med lantbruk och  
pengar. De grundades på initiativ uppifrån och ha
de styrelser som bestod av väl betrodda och välbe
ställda män.



Skellefteå landsförsamlings kyrka, Lejonström sbron, byggd 1736—1737, prostgården, Lejonström ssågen och kyrkstaden. 
T eckning av C. J. Plagemann den  10 mars 1835. Original i V ästerbo ttens museum.

Landshövdingen var också sin tids klagomur. 
Till honom  kom personer som kände sig förför
delade och begärde hans hjälp för att få rätt.

Ett exem pel på en sådan berättelse från tiden  
omkring m itten av 1800-talet är den om Fors- 
lings-Åman, ett nybygge i åm seletrakten. När 
det uppstod tvist om nyttjanderätten och hä
radsrätten vägrade bevilja familjen åborätt, tog  
hustrun mod till sig och gick till landshövding
en. Denne körde ut henne två gånger. Men tred
je gången tog hon köksingången till residenset, 
kom och beklagade sin nöd för en tålmodig »fin 
mamsell»; en slö gubbe som satt och rökte lång
pipa i en gungstol fick också höra utgjutelserna.

Som man kan vänta i sagan var den slöe piprö
karen landshövdingen själv, och klok som han 
var ordnade han papperen och förmanade ny- 
byggarhustrun att hålla väl reda på dem. Sedan 
levde de trygga och lyckliga på sitt torp, och  
vänskapen mellan koja och residens bekräftades 
under åren med kontar fulla av torrfisk från 
Forslings-Åman och med annat gott i retur från 
residenset.

Denna historia, å terberättad  i en studiecirkelrapport, 
låter som  en vandringssägen. Jag har å tergivit den  utan  
a tt  kontrollera dess sanningshalt, ty  en god  klagom ur 
kan helt säkert ge upphov till många sådana sägner.

Marknadsväxt och nya former för demokrati

År 1850 var västerbottningarna 68 .000 , år 1900  
var de 144 .000 . Genom representationsreformerna 
skapades nya förutsättningar för att styra och m o

bilisera dem. År 1862 stiftades nya kommunallagar, 
som gav större uppgifter åt kommunalstämma och  
stadsfullmäktige, och 1866 kom den nya riksdags
ordning, som ersatte den gamla fyraståndsriksdagen 
med en tvåkammarriksdag. Landstingen inrättades
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KUNGLIG BEFALLNINGSHAVANDES ARBETSUPPGIFTER FRÄN 1855

T. Uppsikt över religions- och sedevården.
2. Ärenden som angå allmän ordning och säkerhet

(varav följer att han skall utöva högsta polism yndigheten och i brådskande 
fall uppbåda krigsfolk till avvärjande av in- eller utländskt våld).

3. Tillsyn över
3.1 Lagskipningens gång
3.2 Handläggning av utsökningsmål
3.3 Verkställandet av domar och utslag
3 .4  Vissa delar av fångvården
3.5 Handläggning av mål angående skatte- och uppbördsväsendet
3.6 Handläggning av mål angående onera och utskylder.
4. Hälso- och fattigvården.
5. Ärenden hörande till den allmänna hushållningen.
6 . Skall lämna varandra och övriga ämbetsmyndigheter erforderlig handräckning.
7 . Skall upprätta utförlig berättelse om länets tillstånd vart fem te år.

samtidigt med kommunreformen 1862, och de fick  
tidigt ta på sig uppgifter med avseende på sjukvår
den. Vad de skulle göra var dock tämligen vagt de
finierat.

Rösträtten till dessa församlingar och i kom m u
nalstämman begränsades till personer med ganska 
hög inkomst eller med fast egendom över ett visst 
värde. Detta gynnade bönderna. Trots dessa be
gränsningar innebar reformerna att fler personer 
fick delta i besluten i samhället. Detta kan ses som  
ett utslag av viljan att vidga deltagandet — »mobili
seringen» — och ansvarstagandet i de lokala angelä
genheterna när samhället blev allt mer komplicerat 
och de gemensamma uppgifterna allt flera. Denna 
partiella demokrati var ett pris samhället fick beta
la för att på sikt öka effektiviteten och flexibilite
ten i samhällsekonomin.

Vid denna tid fastställdes också en ny landshöv
dingeinstruktion, 1855. Dess huvuduppgifter åter
ges ovan. Den var omfattande, och det är knappast 
ägnat att förvåna att länsstyrelserna växte och att 
staten på olika sätt försökte fördela deras uppgif

ter. Många funktioner flyttades över till de centrala 
myndigheterna, t.ex . uppsikten över statens skogar.

Länets ekonom i gick framåt. Jordbruket expan
derade kraftigt och beredde plats åt nästan dubbelt 
så många hemmansägare, men nybyggesanläggning- 
arna i kustbygden upphörde på 1860-talet. Såg
verksindustrin blomstrade, och skogsbolagens egen- 
dom skom plex etablerades i skydd av den oinskränk
ta äganderätt som blev möjlig efter awittringens 
slutförande.

Maktutövaren och de folkliga gemenskaperna

Tätnande befolkning och lättare och mer mångsidi
ga kommunikationer ställde nya krav på statens 
tillsyn över folk och resurser. A tt påskynda den 
ekonom iska utvecklingen i lugna former blev en av 
Kunglig Befallningshavandes, d.v.s. landshövdingens, 
viktigaste uppgifter. Kontrollen var väsentlig, och  
den utövades i samarbete med lokala tjänstemän, 
som präster, länsmän och jägmästare.
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På hemväg från e t t  kyrkbesök. J. A. L inder målade 1866  akvarellen  
fru A nna Eriksson i Vännäs.

som  visar en gård i trakten  av Vännäsby. Original hos

I många fall uppstod konflikter med de folkliga 
rörelserna, som blev ett nytt inslag i samhällslivet 
under senare delen av 1800-talet och sågs som ett 
hot m ot den bestående ordningen. Ett exempel på 
detta är de tidiga frikyrkornas kamp för organisa
tionsrätten gentem ot den etablerade kyrkan och  
myndigheterna.

öppna konfrontationer föranleddes av arbetsgi
varnas försök att hävda »arbetets frihet» gentemot 
försöken att organisera arbetare. Det åberopades

bland annat som argument för polisskydd för strejk- 
brytare. I ett sådant läge måste landshövdingen in
gripa, eftersom han var högste polischef. Den rollen 
fick inte bara Treffenberg under sundsvallsstrejken 
1879, utan också t.ex. Rosén i Byske 1932. I 
Byske gällde det strejk vid massautlastningen i 
Furuögrund, och konflikten löstes med lämpor och  
något tiotal poliser i beredskap.

Den andra och ur vårt perspektiv viktigare sidan 
av de nya organisationernas framväxt var att fler
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G ustav R osén  (längst t. v.) m ed Barnensdagsstyrelsen i Umeå 
om kring 1910.

och fler människor deltog aktivt i samhällslivet. 
D etta öppnade för nya kulturella och politiska er
farenheter. Organiseringen skedde ofta på regional 
bas och bidrog till att skapa en mångfald av nya 
gemenskaper mellan kommunbor och länsbor. Den 
underlättade också införandet av det nya politiska 
system, som skulle komma att om fatta hela befolk
ningen och ge alla rösträtt.

Folkrörelsetid, demokrati och lokal mobilisering

På 1930-talet var Gustav Rosén landshövding i Väs
terbottens län. A tt läsa hans memoarer är som att 
gå på kurs om vikten av självtillit och lokala initia
tiv. Han ger skälen till att länet och dess folk be
hövde enkronasvägar, trädgårdssällskap, företagar
föreningar, municipalsamhällesbildningar och myc

ket mera. Allt detta hörde till just hans ämbetstid. 
Samma saker infördes också i andra delar av landet, 
men somligt var västerbottniskt till sitt ursprung, 
t.ex . enkronasvägarna.

Under mellankrigstiden byggdes det upp en helt 
ny ekonomisk enhet inom länet, som baserades på 
gruvnäringen. D et var som bekant skelleftefältet 
med Boliden som utgångspunkt, som till sist gav liv 
åt de drömmar liknande de som en gång hade 
väckts av Nasafyndigheterna. D etta storindustriella 
utvecklingsblock kompletterade inlandets snabbt 
växande samhällsbildningar, bland annat utmed in
landsbanan, och gav länet en klart bättre ekono
misk utveckling än landet i genomsnitt.

D et finns goda skäl att stanna med detta 1930- 
talsperspektiv. Här ser vi många av de drömmar om  
utveckling av länets resurser som drömts under ti
digare århundraden förverkligade. Länets ekonomi 
integrerades, nya politiska och kulturella kontakt
vägar etablerades och befolkningen mobiliserades.

Här finns mer att läsa:
TOM ERICSSON V ision och  verklighet. Landshövding 

Gabriel Gyllengrips riksdagsrelation år 1734. Skrifter 
utg. av Johan Nordlander-sällskapet Nr 9 , Umeå 1987.

BO GUSTAFSSON Hur vägarna blev en kollektiv n y t
tighet. I ö v e r  gränser. F estskrift till B irgitta Odén. 
Lund 1987. Sid 8 3 -1 0 3 .

JÖNKÖPINGS LÄNS HISTORIA Red. J. Ryddn. M ed
delanden fr. Jönköpings läns hembygdsförb. och  stif
telsen Jönköpings läns museum LVIII. Jönköping 1987.

MAUNO LASSILA Vägarna i V ästerbottens län. Umeå 
1972.

NILS-GUSTAV LUNDGREN Kampen om  naturresur
serna. Ekonom isk utveckling och  institutionell för
ändring i Lule älvdal under 700  år. SNS förlag 1987.

GUSTAV ROSEN I koja och  residens. Minnen. S tock
holm  1943.

OLOF SÄRNDAL Den svenska länsstyrelsen. U pp
kom st, organisation och  allmänna maktställning. 
Lund 1937.

ÖVRE NORRLANDS HISTORIA II-IV. Red. G. Westin. 
Umeå 1965 och  1974 . Huvud författare II-III: Sven 
Ingemar O lofsson och IV : Harald Stormyr.
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Västerbottens län bildades den 5 januari 1638, men  
vid den tidpunkten om fattade länet ett m ycket vid 
sträcktare område än nu. (Se artikeln av Sven Gau- 
nitz.) Dit hörde större delen av vårt nuvarande län, 
Norrbottens län samt en del av norra Finland. En 
utökning skedde 1694, då Ångermanna lappmark 
(=Åsele lappmark) åtm instone i fiskalt avseende 
fördes till Västerbottens län från Ångermanland.

I Västerbottens län ingår utom  landskapet Väs
terbotten även delar av landskapen Ångermanland 
och Lappland. Av dessa är bara Ångermanland jäm
förbart med landskapen söderut. Det omnämns re
dan på 1100-talet som en del av moderlandskapet 
Helsingland.

Som vi tidigare sett fick Västerbotten  landskaps- 
status 1560, men detta landskap om fattade ett oer
hört m ycket större område än landskapet idag: hela

övre Norrland och en del av norra Finland. Som  
landskap i strikt historisk bemärkelse existerade 
Västerbotten bara i 60 år, till år 1620. Hela områ
det ombildades år 1638 till Västerbottens län.

Begreppet Västerbottens landskap kom  ändå att i 
viss mån leva kvar som sammanfattande beteckning 
på kustsocknarna i nuvarande Västerbottens och  
Norrbottens län. Innanför låg lappmarkerna och  
uppdelningen i dessa båda områden blev mer mar
kant efter dragningen av lappmarksgränsen 1766.

Först vid folkräkningen 1910 fick landskapet 
sin nuvarande utsträckning genom att den del som  
låg i Norrbottens län började redovisas statistiskt 
som ett eget landskap med namnet Norrbotten. Till 
landskapet Västerbotten räknas idag kustkomm u
nerna Umeå, Robertsfors och Skellefteå samt in
landskommunerna Vännäs, Vindeln och Norsjö.
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V ästerbo ttens län år 1638. Ur S ten  W ikström: N o rrb o tten  — 
en studie om  gränser.

Landskapet Lappland  motsvarar de gamla lapp- 
marksområdena i övre Norrland. Lappmarkerna 
uppkallades efter kustsocknarna från vilka handels
förbindelser och kyrkliga kontakter gick. Eftersom  
man därvid följde älvdalarnas riktning blev kontak
ten lappmarkerna emellan inte lika naturlig. Dess
utom  talade samerna i de sydligare lappmarkerna 
en annan dialekt än de som bodde i de nordliga.

Lappland är inte att betrakta som ett landskap i 
historisk bemärkelse. Lappmarksområdet har aldrig 
fungerat som självständig administrativ enhet. Det 
ingick som en del i landskapet Västerbotten 1560— 
1620 och sedan i Västerbottens län. Långt in på 
1800-talet var också själva namnet Lappland främ
mande. På ort och ställe fortsatte man att benämna 
området Lappmarken. Enligt Ahnlund var det un

der litterär påverkan som namnet Lappland så små
ningom slog igenom.

Till Ångermanlands landskap hör Nordmalings 
och Bjurholms kommuner, d.v.s. de delar av Ånger
manland som fördes till Västerbottens län år 1810. 
Däremot är det väl ingen som numera uppfattar 
Åsele lappmark som en del av Ångermanland. D et
ta område, som idag motsvarar Vilhelmina, Doro
tea, Åsele och Fredrika kommuner, hörde också till 
Ångermanland, men gick över till Västerbottens län 
år 1694.

Först 1810 fick Västerbottens län i stort sin nu
varande utbredning. De finska delarna hade förlo
rats till Ryssland vid fredsslutet 1809 och den nor
ra delen av Västerbottens län på den svenska sidan 
bröts ut till ett eget län med namnet Västerbotten.

Pite lappmark med Arvidsjaurs och Arjeplogs 
socknar fördes vid 1810 års länsindelning till Väs
terbotten, men 1837 beslöts att denna del i stället 
skulle ingå i Norrbottens län. Malå kapellförsamling 
avsöndrades dock tillbaka till Västerbottens län år 
1868, och därmed fick länsgränsen m ot norr i hu
vudsak sin nuvarande sträckning.

Även i söder kom länsindelningen 1810 att få 
betydelse för länets utbredning och gränser. Nord
malings socken med Bjurholms kapellförsamling i 
norra Ångermanland fördes då till Västerbottens 
län. Länsgränsen m ot Västernorrlands län och det 
nybildade Jämtlands län skulle hädanefter följa 
Nordmalings sockengräns m ot sydväst och därefter 
Åsele lappmarks gräns ända upp till riksgränsen 
m ot Norge. Denna gränssträckning gäller fortfaran
de i stort sett. En del mindre justeringar genomför
des dock under 1800-talets andra hälft.

Landskapen

Före länsindelningen 1634 var Sverige indelat i 
landskap med egna landsting, landskapsvapen och  
sigill. Landskapen går som administrativa enheter 
tillbaka åtm instone till medeltiden, vilket dock inte 
gäller för övre Norrland, som ju först på 1500-talet 
fick samma administrativa indelning som landet i

246



övrigt. Detta kan vara förklaringen till att land
skapsbegreppet inte har varit lika fast rotat här som  
i övriga delar av Sverige och inte heller lika levande 
för befolkningen. Under senare år har man framför 
allt från turistiskt håll i länet försökt att starkare 
profilera de i länet ingående landskapsdelarna och 
detta ofta med hänvisning till historien. Det kan 
därför vara anledning att här ta upp också land- 
skapsindelningen (och lämna historiska bakgrunds
fakta).

För övrigt kan man påminna sig om att även 
Västerbottens kustland under kolonisationen på 
1300-talet utgjorde en del av Ångermanland. Ända 
in på 1500-talet betraktades övre Norrland mer el
ler mindre som ett bihang till Ängermanland/Hel- 
singland.

Var landskapsgränsen mellan Ångermanland och  
Västerbotten går, råder det idag två olika uppfatt
ningar om. Enligt rikets allmänna kartverk följer 
landskapsgränsen den gräns som gällde mellan Hör- 
nefors kommun och Umeå kommun innan Hörne- 
fors gick upp i Umeå kommun år 1974. Med detta 
sätt att dra gränsen hamnar idag södra delen av 
Umeå kommun i Ångermanland.

Enligt en annan uppfattning bör man fortfaran
de betrakta gränsen mellan de medeltida socknarna 
Ume och Nordmaling som landskapsgräns. Denna 
skiljelinje har hävd sedan 1386, men har varit före
mål för flera tvister genom århundradena. Den sista 
stora gränsregleringen skedde år 1766. Enligt h isto
rikerna finns det ingen anledning att ändra denna 
historiskt givna landskapsgräns såsom kartverket 
gjorde 1913, då Hörnefors kommun bildades. För 
att den nya kommunen — med byar dels från Nord- 
malings kommun, dels från Umeå kommun — inte 
skulle hamna i två olika landskap, flyttades land
skapsgränsen till den norra kommungränsen m ot 
Umeå kommun.

I Syd- och Mellansverige spelar landskapen fort
farande stor roll för befolkningens identitet och  
hemkänsla. Detta gäller vare sig man är skåning, 
smålänning eller upplänning och det har ingen läns- 
indelningsreform kunnat rubba på.

Från rikssvenskt håll har det varit svårt att förstå

att övre Norrland i detta avseende skiljer sig från ri
ket i övrigt. De många länsbor som under senare år 
flyttat från sydligare delar av landet har med sig 
landskapskänslan söderifrån och tänker i dessa ter
mer. I skolans geografiböcker följer man landskaps- 
indelningen från söder till norr. I uppslagsböckerna 
är landskapen likaså de geografiska enheter man 
fortfarande använder, men i Svensk uppslagsbok, 
1955 års upplaga, står ändå följande anmärkning 
under uppslagsordet Västerbotten: »För landska
pets invånare är dock länet Västerbotten ett mer le
vande begrepp än landskapet Västerbotten.»

Detta förhållande har också uppmärksammats av 
geografen Jalmar Furuskog, som i sitt översiktsverk 
om Sverige, Vårt land (1943), konstaterar följande: 
»Nu är emellertid landskapskänslan mindre starkt 
utvecklad i dessa nordliga landsändar än i det övri 
ga Sverige. Länen har fått en starkare plats i det all
männa medvetandet. När folk här uppe säger Norr
botten, så menar de Norrbottens län, och med Väs
terbotten menas Västerbottens län. Det finns ingen 
anledning för det övriga Sverige att inte acceptera 
detta språkbruk, som löser frågan på ett enkelt och  
förnuftigt sätt. Bägge landskapen kommer då att 
sträcka sig från norska gränsen till kusten och bestå 
av tre naturgeografiska bälten: fjällen med randsjö
arna, det moräntäckta inlandet med skogar och 
myrar samt det av havsavlagringar täckta kustlan
det.»

Så har det nu inte utvecklat sig. I stället har un
der senare år alltfler — främst från turistiskt håll — 
börjat argumentera för att man ska »återupprätta» 
landskapen i länet. Men den som tar till brösttoner 
och söker stöd för detta i historien är som vi sett 
ute på hal is.

Sedan 1960-talet har länet marknadsförts som  
»Västerbotten/Södra Lappland», vilket skapat oklar
het i vad Västerbotten egentligen omfattar — är det 
länet eller landskapet? Fortfarande torde de flesta 
infödda länsbor sätta likhetstecken mellan Väster
botten  och Västerbottens län. Varför skulle det an
nars heta Västerbottens Folkblad och Västerbot- 
tens-Kuriren, Västerbottensradion, Västerbottens 
idrottsförbund, Västerbottens handelskammare etc?
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M akten s
Karin Eriksson

1640-talet—1720

På den välkända gravyren över staden Umeå i Erik 
Dahlbergs praktverk »Suecia antiqua et hodierna» 
är den världsliga och andliga maktens boningar åter
givna med värdeperspektiv. Som granne till kyrkan 
längst i öster ser vi en storståtlig anläggning med en 
slottsliknande huvudbyggnad omgiven av envånings- 
längor -  så avbildas det första länsresidenset i Väs
terbottens län. Den tecknade förlagan, som utför
des på Dahlbergs uppdrag år 1695, visar en betyd
ligt blygsammare, mer verklighetstrogen byggnad.

Från denna byggnad, som lär ha uppförts vid 
m itten av 1600-talet, styrdes det väldiga Västerbot
tens län, men mer permanent först från 1674, när 
länet fått sina definitiva gränser efter många år av 
experiment med länsindelningen.

D etalj ur L äw s teckning över Umeå stad från 1695, visande 
residensbyggnaden, ö v e rs t Erik D ahlbergs tillrättalagda la
vering som tjänade som förlaga till den  slutgiltiga gravyren. 
Original i Kungl. b ib lio teket, S tockholm .

248



Det första residenset reparerades och byggdes 
om flera gånger. Landshövding Johan Graan (1653— 
1683) byggde till residenset omkring 1677 och sat
te  upp en stor ladugård och en sjöbod. Vid sista 
ombyggnaden 1718 kom också vissa nya byggnader 
till. Landshövdingarna hade då i flera årtionden 
klagat över residensets dåliga skick — i en klagoskri
velse hette det att i bostadshuset gick ingen »för 
regn och dropp fri». Men glädjen över det upprus
tade länsresidenset blev inte långvarig. Redan 1720  
brändes det nämligen ner av ryska trupper som här
jade staden och Västerbottens kustland under Det 
stora nordiska kriget.

Residenstomten, eller Herrtomten som den ock
så kallades, låg strax öster om  stadsstaketet. Lik

som andra invånare i Umeå hade landshövdingen 
eget jordbruk, men Herrtomten sades vara så mager 
att den inte ens kunde föda ett får. Som tack för 
de stora tjänster Johan Graan gjort för staden, 
skänkte borgarna honom  två markområden: Herr
gärdet och Herrödningen.

1720-talet—1777

I brist på medel byggde man inte upp länsresiden
set igen på den gamla tom ten, utan i stället inköp
tes ett lagmanshemman kallat Grans ladugård i 
Grubbe by, beläget vid älven några hundra meter 
nedströms Backens kyrka.

»En liten  G eom etrisk A fritn in g , som Utwisar de  T om ter hwar uppå de  gam le Landshöfdinge R esidence Husen som och de  
nyligen upsa tte  och fly ttade , tillika m ed Cancellie eller E m betsrum m en u ti W ästerbottns H öfdingedöm e och Umeå sochn... 
A nno 1735.»
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Vid den här tiden hade landshövdingen till sin 
hjälp en juridiskt utbildad landssekreterare, en 
landskamrer och en lanträntmästare. I landsstaten 
ingick också en lantmätare och ute i länet härads
fogdar och länsmän.

Inga bilder har bevarats som visar hur residens
byggnaderna vid Gran såg ut, men efter samtida 
syneinstrument skulle man kunna göra en noggrann 
rekonstruktion. Här får det dock räcka med att 
återge en lantmäterikarta från 1735. Den ger oss i 
alla fall en uppfattning om vilka byggnader som  
fanns här och hur de låg.

Nära älvstranden ser vi på kartan de tre bostads
husen i en grupp: två äldre med sex resp. fem  rum, 
och ett nytt med nio rum (4, 5 och 7). Här ligger 
också en manskapsstuga (6).

Ett stycke från mangården återfinner vi ekonom i
byggnaderna — elva olika hus i en fri gruppering 
(8—17). Av teckenförklaringen till kartan framgår 
att landshövdingen hade ett fullständigt jordbruk. 
Här fanns ladugård, stall och svinstia i olika bygg
nader, men också tröskloge med bod och ett stycke 
längre bort en bastu, där kornet torkades, samt en 
smedja. Dessutom naturligtvis bodar för mat, klä
der, ved och annat. Enligt texten  innehöll stallet 
också ett utrymme för slädar, vilket kanske är litet 
speciellt för just detta vårt lands nordligaste resi
dens. Det ger en påminnelse om  de strapatsrika vin
terresor landshövdingarna i Västerbotten företog 
sig i det vidsträckta länet.

Enligt J.A. Linders beskrivning över Ume socken  
1855—57, var det landshövding Gabriel Gyllengrip 
som planterade den första trädgården i socknen här 
på Grans ladugård. Denne landshövding, som gjort 
sig känd för sitt helhjärtade arbete för länets bästa, 
bodde hela sin landshövdingeperiod på denna plats. 
På kartan 1735 har en kryddgård markerats intill 
bostadshusen. Kanske är det just den som omtalas 
som den första trädgården i socknen och därmed 
också i länet?

På kartan ser vi ytterligare en grupp byggnader 
några hundra meter uppströms bostadshusen (1—3). 
Det är själva ämbetsbyggnaderna, som inrymde 
landskansli, landskontor, lantränteriet och lantmä-

teriet samt en del andra utrymmen. I texten  an
märks att man planerar att ersätta en av byggnader
na med en större nybyggnad.

Närmast Hamnen vid landsvägen m ot sockenkyr
kan ligger slutligen »Cammererarens gård». I Umeå 
sockens historia omtalas att landskamreraren vid 
den här tiden hette Kroger, ett passande namn ef
tersom han också höll krog vid sockenkyrkan — 
kanske just på den gård vi ser på kartan. Detta trots 
att det rådde generellt förbud m ot öl- och bränn- 
vinsförtäring vid kyrkorna.

Från provisoriet på Grans ladugård styrdes länet 
ända fram till 1777, då landshövding och länsför
valtning flyttade in till staden. Från och med 1780  
och fyrtio år framåt fungerade en inhyrd stor gård 
vid Storgatan nära torget som residens.

1 8 2 0 -2 5  juni 1888

Herrtomten på älvbrinken öster om  kyrkan inne i 
staden stod länge obebyggd, men kom att utnyttjas 
för ett kronobränneri åren 1776—1788. Vid älven 
nedanför byggdes ett stort kronomagasin i sten — 
det stod där i hundra år, tills det skadades i stads- 
branden och revs.

Vid början av 1800-talet hade Herrtomten, nu 
om döpt till Kronobränneritomten, gått över i pri
vat ägo, landssekreterare M.W. Cygnaeus står som  
ägare 1812. Men 1820 återköptes området av kro
nan, och i köpet ingick en timrad huvudbyggnad i 
två våningar (flyttad från Piteå några år tidigare), 
två flygelbyggnader m ot Storgatan samt några eko
nomibyggnader. Det var således landssekreterargår- 
den som nu upphöjdes till länsresidens.

Härifrån finns till och med fotografier! Och dess
utom  uppmätningsritningar från 1834  i riksarkivet. 
En stilig gård, visserligen av trä, men inklädd med 
gulmålad panel och försedd med ett på den tiden  
stilriktigt valmat tak. Inte olikt stadens rådhus till 
typen och lämplig som förebild för de förnämare 
borgargårdarna under 1800-talet.

Av planritningen 1834 kan vi läsa ut att lands
hövdingen så disponerade hela övervåningen och
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Landsstatshuset och till vänster landskamrer Ljungbergs hus. Länsresidenset vid Storgatan som  var i bruk m ellan åren
1780 och 1888.

fyra rum i bottenvåningen. Resten av husets bot
tenvåning var tjänstelokaler: här fanns rum för 
landskansli, landskontor, lantränteri och lantmäteri.

Vid seklets mitt hade landsstaten blivit alltför 
trångbodd i residenset. Ett nytt »landshöfingeem- 
betshus» planerades och stod inflyttningsklart år 
1857. Det låg vid Storgatan i det nordöstra hörnet 
av nuvarande Döbelns park. Detta landsstatshus 
brann ner i stadsbranden 1888, men fotografier 
och ritningar ger klart vittnesbörd om  hur det såg 
ut. Till yttermera visso finns en identiskt lika bygg
nad bevarad som flygel till residensbyggnaden i 
Luleå!

Landsstatshuset hade ritats av arkitekt Ludvig 
Haverman vid överintendentsäm betet i Stockholm , 
men vid byggandet anlitades lokala förmågor — ba
garmästare Tegström stod som entreprenör och  
komminister J.A. Linder som kontrollant. Den sist
nämnde var ju flitigt anlitad både som arkitekt och  
byggmästare i Västerbotten vid den här tiden.

Fotografiet här intill visar landsstatshuset sett 
från parken. En träbyggnad i en och en halv våning 
med en utbyggnad m ot söder. Måtten var ca 1 1 x 2 2  
meter. Karaktären av offentlig byggnad, med plats 
för länets förvaltning, är inte särskilt betonad, den 
ser snarast ut som ett större bostadshus. Mot Stor
gatan var fasaden mer strikt med strängt genomförd  
symmetri i placering av port och fönster. Till sina 
detaljer var landsstatshuset ett i Umeå tidigt exem 
pel på schweizerstilen, en renodlad trästil utan klas
sicismens stenimiterande pilastrar och listverk. Ka
rakteristiskt är det långt utskjutande taksprånget 
buret av takstolarnas sparrändar, som särskilt deko
rerats. Landsstatshuset tycks liksom residenset tidi
gare ha blivit förebild för andra byggnader i staden 
och länet. Ta bara en sådan detalj som den dekora
tiva båglisten på panelen! Kanske är det från lands
statshuset den spritt sig långt ut på den västerbott
niska landsbygden?

Den första för allmänheten anlagda parken i
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Ritningar till land ssta t shus och residens enligt e t t  tidigare förslag från 1889 av a rk itek t C. Fr. Ekholm.

Västerbotten är Döbelns park. Efter riksdagsbeslut 
1865 uppläts då den västra delen av residenstomten  
till staden som park och promenadplats. Fyra- 
hudra träd och buskar planterades, och parkgångar 
las ut i ett oregelbundet slingrande nät. När sedan 
Döbelnsm onum entet invigdes 1867, hade ume- 
borgarna fått en riktig park i engelsk stil! Det in
träffade under landshövding Erik Almqvists period.

Såväl residensets alla byggnader som landsstats- 
huset och det mesta av Döbelns park förstördes i 
stadsbranden den 25 juni 1888. Kvar finns dock  
själva det pampiga m onum entet på sin gamla plats 
samt delar av parkens gångsystem med den s.k. 
»Kärleksgropen» i älvbrinken.

Efter 1888

De första åren efter branden hyrdes köpman Johan 
Björklunds gård i västra stadsdelen som landshöv- 
dingebostad och landsstatshus. Men redan i sep
tember 1888 presenterade överintendentsäm betet 
två olika alternativ till nytt residens på den ur
sprungliga residenstomten i Umeå.

Det ena med landsstat och landshövdingebostad 
i två separata byggnader, så som det varit före bran
den, det andra med de båda funktionerna under 
samma tak. Trots att landshövding A xel Wästfelt 
rekommenderade det första alternativet — för båda 
parter skulle det vara störande att dela byggnad — 
så valdes alternativ två, för det var det billigaste. 
Efter tre års byggnadstid stod den nya residens
byggnaden inflyttningsklar hösten 1894. Som bygg
mästare anlitades C.A. Ljunggren. Ritningarna från 
överintendentsäm betet är signerade av arkitekten
C. Fr. Ekholm, men efter dennes död 1891 slutför
des ritningsarbetet av den mer bekante arkitekten 
Ludvig Peterson.

Här har också ett tidigare alternativ tagits med, 
mest för att det är ett så tydligt exem pel på hur 
man i det sena 1800-talet valde stil och uttryck ef
ter den funktion byggnaden hade. Det var en själv
klarhet att man hämtade formspråk ur arkitektur
historien, men valet av stil kunde variera med hu
sets innehåll. Ämbetshuset i italiensk renässans har 
en officiell prägel, medan bostadshuset i fransk 
ungrenässans med drag lånade från slott i Loire- 
dalen gör ett festligt och glatt intryck.

252



D et nuvarande residenset m o t parken i söder. Längst till höger skym tar en av d e  två flyglar som byggdes ut m o t norr på  
1930-talet. F oto  Bo Sundin 1985.

I det alternativ som kom till utförande har det 
officiella och representativa tagit överhanden. Men 
nu har det italienska renässanspalatsets strikta fa- 
sadschema med sockelvåning och huvudvåning ut
nyttjats, så att det ändå ska gå att läsa ut byggna
dens båda funktioner i fasaden; arbetslokalerna 
ligger i den rustika putsade bottenvåningen, lands
hövdingens bostad med representationsutrymmen i 
den övre bakom den röda tegelfasaden med de hö
ga, rikt dekorerade fönstren. Men här haltar logi
ken något. I förhållande till allmänheten måste ju

fasaden m ot Storgatan i norr vara den representa
tiva huvudfasaden, medan de viktigaste rummen 
ligger mot residensparken och älven i söder. Bakom  
de pampiga fönstren döljer sig faktiskt landshöv
dingens köksavdelning och toalettrum.

övervåningen med landshövdingebostaden var 
praktfullare inredd än något annat hus i länet vid 
denna tid. Trapphuset var magnifikt med sitt smi- 
desräcke och utsirade lyktor, försedda med elekt
riskt ljus redan från början. Också rummen hade 
påkostad inredning — i olika stil beroende på vilken
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Salongen m ed d e  två magnifika kakelugnarna (ovan) och  
trapphallen m ed de  rik t ornerade lyk torn a , trappräckena  
och kaminerna. F otografier från om kring 1915.



funktion de hade. Matsalen var t.ex . som brukligt 
klädd med brun boasering i renässansstil. Huset el
dades med kakelugnar; i representationsrummen  
stod rikt utsirade franska porslinskakelugnar.

Länsförvaltningen hade fått många nya uppgifter, 
men antalet anställda var före 1908 inte fler än åtta. 
I synnerhet tiden efter första världskriget hade in
neburit en 100—200-procentig ökning av antalet 
ärenden. För detta måste nu anställas extra ordi
narie, extra och tillfällig personal. På 1930-talet 
hade landsstaten blivit för trångbodd i residensets 
bottenvåning och man beslöt att bygga till två kon
torsflyglar m ot norr i en till den ursprungliga bygg
naden nära anpassad stil. För detta anlitades arki
tekt Denis Sundberg, som annars är mest känd som  
stadens första funkisarkitekt. Flygelbyggnaderna 
smälter samman med huvudkroppen på ett helt na
turligt sätt.

I det inre har genomgripande renoveringar före
tagits på 1930- och 1950-talen, då 1890-talets arki
tektur stod lågt i kurs. Man rev kakelugnarna och  
»rensade» bort dekorationer som ansågs fula. 1890- 
talets mörka kontrastrika färgskala byttes till en 
mer jämngrå, senare upplivad med blå toner.

Länsresidenset fungerar än idag så som det var 
tänkt, med landshövdingebostad i övervåningen 
och tjänstelokaler i bottenvåningen och i flyglarna.

Länsförvaltningens byggnader efter 1953

Efter andra världskriget skedde den stora utbygg
naden av det svenska välfärdssamhället och därmed 
en kraftig utökning av den offentliga sektorn på 
det administrativa området. Med en länsstyrelsere
form 1953 omorganiserades länsförvaltningen för 
att bättre klara av de nya kraven. Behovet av tids
enliga och tillräckligt rymliga lokaler var stort. Den  
enda av staten ägda mark som fanns för expansion  
intill residenset var Döbelns park. Men i stället för 
att offra detta för umeborna så värdefulla rekrea
tionsområde, kom man överens med kommunen  
att lägga det nya landsstatshuset på Nytorget i den 
östra stadsdelen. I stället för parken tog man alltså

ett för umeborna kanske nog så värdefullt torg i an
språk för den statliga förvaltningen. Så här i back
spegeln ser vi idag att det hade varit fördelaktigare 
för stadsdelens miljö, om det nya landsstatshuset 
fått sin plats utanför centrum. Men vid den tid
punkten kunde ingen förutse hur m ycket expan- 
sionsutrymme som skulle komma att krävas för 
denna verksamhet.

Landsstatshuset på Nytorget stod klart 1953.
D.et var ritat av arkitekt Gösta Wiman och uppfört 
med slammad tegelfasad, avfärgad i en rosa ton. 
Folkhumorn döpte snart byggnaden till »Skärgår
den» — vid omfärgningen på 1970-talet blev bygg
naden ljust brun. Byggnaden byggdes ut i etapper 
mellan 1954 och 1970, i takt med att nya funk
tioner kom till eller växte ut; etapp ett om fattade 
en separat byggnad för distriktslantmätaren, läns
arkitekten och länsbostadsnämnden, etapp två 
bland annat lokaler för dataanläggning och etapp  
tre en sammanbindande länga med kontorslokaler 
på stolpar, så att den lilla parken mitt i den fyr- 
längade anläggningen kan ses och nås från Stor
gatan.

Samtidigt som länsstyrelsen själv växte ut, bröts 
sedan början av 1900-talet alltfler sektorer ut från 
länsstyrelsen och fördes över till egna statliga läns
organ. Exempel på detta är skogsvårdsstyrelsen 
som bildades 1903, vägförvaltningen 1944, lant
bruksnämnden 1948, länsarbetsnämnden 1940, 
länsskolnämnden 1958, länsdom stolen 1979. Den  
mest genomgripande förändringen i förhållande till 
länsstyrelsernas traditionella uppgift inträffade 
1987, då skatteavdelningen vid länsstyrelsen blev 
en från länsstyrelsen fristående myndighet — läns- 
skattem yndigheten. Under de senaste åren har ten
densen annars gått åt andra hållet — m ot en mer 
samlad länsförvaltning med Norrbottens län som  
försöksområde.

För alla dessa nya länsorgan har nya byggnader 
krävts, som inte kan tas upp i detta sammanhang. 
Två av dessa — vägförvaltningen och länsskatte- 
myndigheten — har sin plats i länsstyrelsens grann
skap, på det område där maktens boningar varit be
lägna sedan m itten av 1600-talet.
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H a r man bara talat di ?
Sigurd Fries

I våra dagar är dialekten stadd i utdöende här i Väs
terbotten, liksom i andra delar av Sverige, brukar 
man säga. Och visst är detta sant, även om dialek
ten, i likhet med Mark Twain, nog skulle kunna 
säga: ryktet om min död är betydligt överdrivet». 
För de flesta västerbottningar talar fortfarande an
norlunda än man gör i andra delar av landet. En del 
talar i sin hemmiljö en väl bevarad, genuin dialekt 
men ändrar sitt språk när de kommer i kontakt 
med människor utanför närmiljön. Andra talar all
tid en mer eller mindre utjämnad dialekt, ibland så 
utjämnad att den kan kallas ett regionalt riksspråk. 
Men ett neutralt, »rent» riksspråk är det nog inte 
många ursprungliga västerbottningar som talar — 
och inte människor i andra landsändar heller — och  
det tycker jag vi skall vara glada över.

Detta att en person, som normalt talar sin dia
lekt, lägger den till rätta när han träffar människor 
som inte talar dialekt, det vill vi gärna tro är någon
ting nytt. Vi vill gärna tänka oss att de som bodde 
här tidigare inte kunde tala annat än sin dialekt, att 
de med andra ord allesammans var enspråkiga. Vi 
vet inte så m ycket hur det förhöll sig med detta un
der länets första århundraden, men det finns en del 
uppgifter och antydningar.

D et äldsta nedtecknade samtal som jag känner 
till, där en inbyggare i Västerbotten talar, är ned
skrivet av ingen mindre än Linné under hans resa i 
Lappland 1732. Nu är det lustigt nog så att den 
som talar är same, och situationen är överhuvudta
get ganska ovanlig. Linné och hans följeslagare ha-
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de förirrat sig i myrmarkerna ovanför Lycksele, 
och allt var m ycket besvärligt. Myrarna stod under 
vatten, och »våra kängor voro fulla med kallt vat
ten», skriver han.

Nu dyker en samekvinna upp som en räddande 
ängel — även om Linné tycker att hon mera ser ut 
som en furie — och hon »talar till mig», skriver han, 
»med veksamhet och medömkan». Och så här bör
jar hon sitt tal:

»O du stackars karl, hwar för en swår ödets 
hwilkor har drifwit dig hit ingen förr wågat 
sig, jag har ännu eij sedt främat? Du stackars 
karl, hur har du kom it hit älr hwar will tu? 
Ser tu hwad för boningar wij hafwom , ser tu  
med hwad för möda wij kunnom koma till 
kyrkian?»

Vad är nu detta för svenska? Inte sa man vi ha
vom  och vi kunnom  på den tiden här i Västerbot
ten. D et hade man slutat med för länge sedan. Men 
varför använder samekvinnan sådana former här?



Jag tror att hon gör det därför att det var de ord
former som förekom i den dåtida svenska bibeln, 
Karl XII:s bibel. Hon talar högstämt och lite egen
domligt. (Men vi vet ju inte hur troget Linné har 
återgivit hennes tal. Han kan ha överdrivit en del.) 
Och det berodde kanske på att hon använde den  
svenska som hon mest hade kommit i kontakt med, 
bibelns och gudstjänsternas svenska och det offici
ella språket. D et var prästens svenska när han pre
dikade och när han läste upp kungörelser som hon  
hade hört och som var mönstret för henne.

Man kan säga att det här är en kuriositet: en sa
mekvinna bemödar sig om  att tala en god svenska, 
när hon träffar en främling, och vi vet dessutom in
te om Linne' verkligen återgav hennes tal särskilt 
noga. Men jag tycker det är tänkvärt ändå, för här 
har vi ett tecken på att det för 250  år sedan fanns 
en slags riksspråksnorm som kunde användas i vissa 
situationer. För samekvinnan var det ju dessutom  
helt enkelt nödvändigt att ta till ett annat språk än 
hennes eget.

Men vi får nog tänka oss att även de som hade 
svenska som modersmål kunde, om  det var nödvän
digt, variera sitt språk och rätta det efter den de ta
lade med. Visserligen finns det en uppgift av en 
landskamrer i Umeå, Johan öhrling, från 1780- 
talet, att västerbottningarna upp till och med Piteå

talade »hwardags dialecten äfwen med främmande,
men i de norra Swenske S o ck n a r  talas med
främmande Folk och Herrskaper aldeles efter tryck 
och bokstafwen, i synnerhet i ö fre  och Nedre 
Calix». (öhrling har berättat detta för Abraham 
Hiilphers som citerar honom  i sin fina bok om  Väs
terbotten från 1789.) Men jag tror nog ändå att de 
dialekttalande även i nuvarande Västerbottens län 
tidigt hade en viss förmåga att lägga sitt språk till 
rätta så att det blev begripligare för en utom ståen
de. Karl-Hampus Dahlstedt har kallat detta slags 
svenska för boksvenska. Han gör det i en artikel 
som jag i stor utsträckning bygger på här. (Den har 
titeln »Dialekt och högspråk i nutidens Sverige, sär
skilt i Norrland» och ingår i boken »Det moderna 
Skandinaviens framväxt» i Uppsala universitets års
skrift 1978.) Dahlstedt påpekar där att även språ
ket i skolan tidigt kunde vara ett annat än den egna 
dialekten.

D et är tydligt att man inte bara i våra dagar utan 
också långt tillbaka i tiden har rättat sitt språk ef
ter den man talade med och att det alltså har exis
terat en slags tvåspråkighet i många situationer, bl.a. 
i skolan.

Illustration  ur fyrm ästare O. F. S jö s ted ts  dagbok (1887— 
1895) i Folkrörelsearkivet Umeå.
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Inlandets bebyggelseutveckling
Erik Bylund

Det finns många studier av hur det gick till när in
landet befolkades under 1700- och 1800-talet. Of
tast gäller dessa studier enstaka byar, där lokala 
bygdeforskare noggrant registrerat gård efter gård 
och beskrivit olika släkters odlingsinsatser. Ett stör
re standardverk är O.P. Petterssons Gamla byar i 
Vilhelmina, som är en källskrift av utomordentligt

stort värde. Ossian Egerbladhs många nybyggarstu- 
dier bör också särskilt nämnas.

Man kan fråga sig, om dessa och andra studier 
tillsammantagna ger anledning till slutsatser av mer 
generell karaktär om hur kolonisationen gick till. 
Sten Rudberg kunde peka på vissa tydliga natur
geografiska förutsättningar efter vilka nybyggarna

V y från örträsk  m o t lidbebyggelse i Fårberget, L ycksele  kom m un. F o to  Sune Jonsson 15 ju li 1971.
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anpassade sig. Naturligt nog var det jordmån och  
klimat, som styrde nybyggarnas val vid lokalisering
en av gårdarna och därmed också i stora drag be
byggelsens läge. Själv har jag vid jämförande och  
egna studier kunnat finna vissa generella utveck
lingslinjer i fråga om bebyggelsens spridning i övre 
Norrlands inland.

När man studerar det tidsmässiga förloppet av 
ett områdes bebyggelseutveckling, kan man t.ex. 
finna att en period uppvisar ett m ycket större antal 
nybyggesanläggningar än den därpå följande perio
den. Variationer uppträder alltså. Och rätt ofta tyc
ker man sig kunna spåra en jämn periodicitet i an- 
läggningsintensiteten. Vad beror då dessa upp- och  
nedåtgående förändringar av utvecklingskurvan på?

Ofta försöker man sig på en förklaring genom att 
hänvisa till konjunkturen och dess svängningar. Vi 
känner igen m etoden från många forskningsfält. 
Man säger t.ex. att dåliga skördar, nöd och svält 
tvingade människor att söka nya och bättre möjlig
heter till överlevnad på andra håll. Folkökning med 
minskat försörjningsunderlag kunde också ge sam
ma resultat. Detta skulle kunna kallas »katastrof-» 
eller »lämmeltågsteorin». Upphovet till emigratio
nen från Sverige till Nordamerika under andra hälf
ten av 1800-talet söker t.ex . sin första förklaring i 
nödår och svält.

Men befolknings- och bebyggelseexpansion kan 
också ses m ot bakgrunden av ökat välstånd och  
maktutveckling, t.ex . genom gynnsam handel med 
överskottsprodukter Markhunger inträder. Det är 
en »välståndsteori».

Kan någon av dessa båda teorier eller någon slags 
kom bination av dem förklara de tidsmässiga sväng
ningarna i koloniseringen av Västerbottens inland? 
Låt oss ta exem plet Lycksele socken mellan åren 
1800 och 1870. Som synes av figuren på denna sida 
har antalet nybyggesanläggningar varierat ganska 
m ycket över tiden. Vad beror det på? Ofärd en tid, 
välståndsökning en annan, med de olika effekter 
som  det skulle kunna föra med sig enligt de skilda 
teorierna? Jag tänker emellertid inte ta upp ett 
»konjunktur-resonemang» utan i stället i första 
hand utgå från den demografiska faktorn.

A n ta l n yb yg g en

/s/°  1620 1830 1840 1850 1880 1859

A r 1810 1820 1830 18AO 1850 I860 1869

B ebyggelseutvecklingen i L ycksele  socken 1800—1869. A n 
ta le t anlagda bebyggelseenheter p e r  år (nedre delen  av fig.) 
och p e r  fem årsperiod (övre delen). Svart = anläggningar av 
insocknes nybyggare (söner, mågar) = k lon effek t. Skrafferat 
= anläggningar genom  inflyttare.

En grundläggande iakttagelse är, att kolonise
ringen av lappmarkerna under 1800-talet endast 
till en mindre del var resultatet av en inflyttning till 
området. Efter ett första skede på 1700-talet med 
inflyttning till inlandet från kustlandsbyarna fort
gick bebyggelseutvecklingen huvudsakligen genom  
en inre kolonisation, d.v.s. det var nybyggarsöner 
(och -döttrar) i på varandra följande generationer 
som fullföljde koloniseringsverket. Det var heller 
inte tal om någon m ycket stor första invandrings
vag under 1700-talet. Endast ett ganska begränsat 
antal familjer flyttade in i lappmarken och började 
det koloniseringsarbete, som genom de följande ge
nerationernas insats fyllde det nordnorrländska in
landet med bosättningar och människor till det 
yttersta av landets jordbruksresurser.

Ett ganska renodlat exem pel utgörs av Arjeplogs 
socken, där från kolonisationens början på 1720- 
talet fram till 1867, hela 80% av de anlagda byarna 
kan föras tillbaka på endast sex stamfäder. Ny in
flyttning till socknen förekom endast m ycket säl
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Klon-koloniseringsm önster. B ebyggelsen sprids generations- 
vis m ed utgångspunkt från e tt få ta l stam individer, ursprung
ligen m odernybyggen  Svarta pu n k ter  = nybyggen. Pilarna 
sam m anbinder m oder- och  do ttern ybyggen . D e två vertikala 
pilarna från figurens nedre ram anger inflyttningarna till de  
två första  m odernybyggena.

Generationsschem a för bebyggelseutvecklingen. R ektangel 
= nybyggesanläggning; siffran i rektangeln anger anläggnings
året. Pilarna sam m anbinder m oder- och do ttern ybyggen .

lan under den tiden. Bebyggelseutvecklingen i Ar
vidsjaurs socken bestämdes likaledes av samma ge- 
nerationseffekt, även om  där en något större in
flyttning från kustlandet under hela kolonisations- 
perioden också bidrog till bebyggelsespridningen. 
Sak samma i Lycksele lappmark. Under åren 1674— 
1869 upptogs där 229 nybyggen, varav 161 av in- 
socknes personer (söner och mågar till äldre nybyg
gare). På 132 av dessa (cirka 70%) hörde nybygga
ren till någon av de åtta släkter, vilkas stamfäder 
anlagt de första moder-nybyggena, varifrån repre
sentanter för senare generationer utgått som kolo
nisatörer. D et finns alltså fog för att tala om »ny- 
byggardynastier», som skött koloniseringen av in
landet.

För att karakterisera detta generella drag i be
byggelseutvecklingen har jag använt termen »klon- 
kolonisation» efter det grekiska ordet klon = gren, 
skott. Tanken anknyter osökt till klonbildande or
ganismers spridning, när man vill beteckna lapp- 
marksbebyggelsen som en samling avkomlingar, vil
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ka leder sitt ursprung till en stamindivid, en till an
talet begränsad grupp moder-nybyggen, från vilka 
en kraftig förgrening utgått. Schematiskt är klon- 
koloniseringen illustrerad i figuren i vänstra spalten.

Kan man nu också tänka sig att tidsmässiga va
riationer i nybyggesverksamheten går att förklara 
med denna klonartade tillväxt av bebyggelsen? — 
Låt oss teoretiskt anta, att det under en första ny- 
byggesperiod på fem ton år anläggs ett nybygge om  
året, summa fem ton nybyggen; någon fortsatt in
flyttning äger inte rum utan den fortsatta nybygges
verksamheten sker enbart genom att söner och son
söner etc. till de första nybyggarna tar upp nya ny
byggen sedan de blivit 25 år gamla. Siffrorna i figu
ren anger anläggningsår under en koloniseringsepok  
på i detta fall 120 år, uppdelade på åtta 15-årspe- 
rioder. Resultatet är en tydlig periodicitet i nybyg- 
gesanläggningarna. Variationen (komplicerad med 
viss inflyttning) i denna teoretiska modell överens
stämmer i själva verket väl med den verkliga utveck
lingen i Lycksele enligt figuren på föregående sida.

År
antal 15



överensstämmelsen är alltid bäst i början av en ko- 
loniseringsepok och blir så småningom allt mindre. 
Först och främst beror det på inflyttningar, som  
stör bilden, d.v.s. minskar den synliga kloneffekten. 
Men dessutom  på att både antal och ålder på ny- 
byggarsönerna varierade alltmer. I en uppsats om  
koloniseringen av Lycksele socken har Carin Be- 
nander påpekat, att kvinnornas barnafödande pe
riod under 1800-talet inte som i våra dagar begrän
sades till en 10—15-årsperiod utan sträckte sig över 
25 ä  30 år. Det innebar att ett modernybygge kun
de ge upphov till dotternybyggen ända upp till 40 
år efter modernybyggets anläggning, en långt längre 
period än i de teoretiska modellerna. Sålunda kan 
efter någon tid flera generationers nybyggesverk- 
samhet samtidigt flätas samman, vilket gör att den  
demografiska generationseffekten endast kommer 
att framstå som mindre krusningar på utvecklings
kurvan och inte längre som stora vågor (se figuren 
ovan). En generationseffekt finns där emellertid  
alltid, och ju mer utpräglat klonkolonisations- 
mönstret varit, desto tydligare skönjbar är den. Det 
finns således all anledning att studera denna enkla 
demografiska faktor, innan man ger sig in på andra 
mer vidlyftiga, men kanske till sist i alla fall nöd
vändiga resonemang om  t.ex . konjunkturernas roll 
som förklaring till en tidsmässig fluktuation i ett 
expansionsförlopp sådant som bebyggelsens sprid
ning i övre Norrlands inland.

Schem atisk illustration till generationseffekten  på frekven 
sen nybyggesanläggningar.

Ny b. onloggn.

Tid

-

\ \

Blockdiagram, som  schem atiskt visar d e  successiva m om en
ten  vid fö rfly ttn in g  av åker och bebyggelse från m yr- till lid
läge. 1: D en först upptagna åkern överges — åkern Å2 
uppodlas. 2: D e t första  n ybygget H j f ly tta s  till H2 ■ 3: N y  
åker Åg uppodlas längre upp i »åkerberget».

Nästa fråga är: Kan man finna något generellt 
övergripande mönster i lokaliseringen av nybygge
na?

Detaljstudier i liten skala ger vid handen att man 
dels valde att utnyttja myrmarker med god avkast
ning av vinterfoder för kreaturen, men dels också 
måste anpassa sig efter lokalklimatet, d.v.s. undvika 
frostlänta lägen. D et betydde att man tog upp sina 
åkrar och byggde sina hus antingen nära en större 
sjö, på uddar och näs, för att tillgodogöra sig vatt
nets värmegivande effekt på hösten, eller högt uppe 
på en sluttning, på en lid, för att komma ovanför 
de kalluftsjöar som bildas på lägre nivåer i terräng
svackor, där tyngre kalluft samlas. Och gjorde man 
till en böljan en miss vid anläggningen och tog upp  
åker på för låg nivå och för långt ifrån en sjö, så 
tvingades man av erfarenheten, d.v.s. frostskadad 
skörd, korn och potatis, att flytta till mindre frost- 
länt läge (se blockdiagrammet ovan). Nybygges-
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flyttningar av det skälet var mycket vanliga. Lid- 
och sjöbebyggelse kom sålunda att dominera den  
tidiga kolonisationsbilden.

Men hur var det med den mer storskaliga lokali
seringen? Frågan är föranledd av en iakttagelse som  
säger, att det inte alltid var de bästa nybyggeslan- 
den, som utnyttjades först. Bättre land, d.v.s. med 
goda ängar och god åkeijord, på närmare håll från 
ett modernybygge kunde stå outnyttjat lång tid,

medan längre bort belägna, sämre marker utnyttja
des först. Det var ingen jämn våg av nya nybyggen, 
som över tiden fortplantade sig in över land från 
kusten. En kartering vid vissa tidpunkter visar på 
en ganska »amöbaartad», ojämn spridning av bebyg
gelsen i inlandet. Vad beror det på?

Återigen har utgångspunkten för en analys av 
detta spridningsförlopp varit ett teoretiskt resone
mang, som dock bygger på empiriska observationer

Vy från ö rträ sk  m o t Västra örträsk , e t t  sjöbebyggelseexem pel från L ycksele  kom m un. F o to  Sune Jonsson, augusti 1982.



i källmaterialet. D et visar sig, att en nybyggarson, 
som ämnade ta upp ett nytt nybygge, ville göra det 
så nära modernybygget som möjligt. Men å andra 
sidan gjorde han det endast under den förutsätt
ningen, att det var minimal konkurrens från andra 
nybyggen om  nybyggeslandet och dess resurser, fis
ke och foder. Läget skulle vara så konkurrensfritt 
som möjligt med tanke på eventuellt framtida mark
behov och expansionsmöjligheter. Därtill kom y t
terligare att man ville ligga så nära farbar väg som  
möjligt och dessutom inte alltför långt ifrån kyrka 
och marknadsplats Sålunda kan man peka på ett 
antal lokaliseringsfaktorer, som tillsammantagna 
inte alltid pekade ut de bästa ängarna och den bäs
ta åkeijorden som avgörande för var ett nybygge 
kom att läggas.

För Arvidsjaurs socken har jag utarbetat en m o
dell, som summerar poängtal för de olika lokalise- 
ringsfaktorerna för varje tänkbart nybyggesland i 
en viss tidsföljd. Jag vill här bara påpeka att bebyg
gelsespridningen utifrån en sådan m odell kan bli 
komplicerad på kartan, men verkligheten ansluter 
sig ganska nära till den bild, som en underbyggd 
teoretisk m odell ger upphov till. Särskilt vill jag un
derstryka, att den faktiska motsättningen närhet 
till m odernybygge  - konkurrensfritt läge under ko- 
lonisationsförloppet kunde ge helt olika lokalise- 
ringsutfall vid skilda tillfållen.

I böljan av 1800-talet var också behovet av stora 
arealer m ycket större än senare, t.ex . vid m itten av 
1800-talet. Då hade man hunnit lära sig att sköta 
myrängarna på ett effektivt sätt och öka avkast
ningen från dem. Det skedde genom sinnrika be

vattningsanläggningar, som ökade produktionen av 
foderväxter som starr och fräken med upp till tio  
gånger det normala, utan extra vattentillförsel. Det 
utvecklades ett ängsbrukslandskap i Västerbottens 
inland, som utan tvekan är huvudförklaringen till 
den starka befolkningstillväxten — en följd av att 
man kunde hålla allt större kreatursbesättningar. 
Det gjorde också, att myndigheterna tillät insyning 
av allt mindre nybyggesland; man kunde klara sig 
på mindre areal än tidigare om  man var flitig att 
bygga »ängsvattuledningar», dika ut sjöar och bygga 
dammar. Detta förutsatte myndigheterna (i första 
hand häradsrätt och länsstyrelse) för att ge tillstånd 
till nybyggen med ganska små framtida skattetal. 
Från början tillät man sällan ett mindre mantals- 
bråk än 1/4; m ot slutet av 1800-talet var t.o.m . 
1 /64  mantal ganska vanligt.

Detta gav utrym me för bosättning på små ny
byggesland, som legat oupptagna mellan de äldre 
och större under lång tid. Bebyggelsen förtätades.

Det har således varit möjligt att peka ut vissa ge
nerella drag i inlandets bebyggelseutveckling under 
1800-talet. Motsvarande försök att finna »lagbun
denheten) i 1900-talets bebyggelseförändringar in
klusive bebyggelsereträtt och folkminskning har 
ännu inte gjorts, och dessutom återstår fortfarande 
många intressanta studier av avvikelser från det ge
nerella 1800-talsm önstret, som man också kan kon
statera att det finns åtskilliga av. Lokalhistoriska 
bygdestudier välkomnas. Detaljerad kunskap ford
ras för att man skall kunna bygga upp generella 
modeller på ett riktigt sätt, så att de kan ge en god 
förklaring till vad som har hänt i gångna tider.
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O m  lånord i
Lars-Erik Edlund

Efter m itt föredrag om  västerbottniska dialekter i 
Skellefteå i mars 1988, vilket ingick i serien av före
läsningar med anledning av länets 350-årsjubileum, 
uppkom frågan om vilka ord som egentligen är dia
lektala. En vanlig åsikt är att endast sådana ord 
som kan knytas till näringarna i det förindustriella 
samhället är riktiga dialektord, ord som alltså be
nämner förhållanden rörande jordbruk, boskaps
skötsel, äldre jakt- och fiskemetoder m.m. Ord som  
bil, m oped  och cykel betraktas däremot inte som  
dialektala, trots att de ibland helt anpassats till dia
lekternas ljudsystem och böjningsmönster. Enligt 
min mening tillhör de tre nämnda orden utan tve
kan det dialektala ordförrådet.

Ännu djupare förborgad ligger föreställningen  
att dialekterna är rena från lånord och främmande 
ord. Hur är det egentligen med den saken?

Naturligtvis är dialekter, alldeles som riksspråk, 
mottagliga för påverkan av skilda slag. Därför finns 
i dialekterna mängder med lånord. Visserligen vet 
vi ganska litet om dialekternas lånordsförråd, men 
bläddrar man igenom en någorlunda stor socken
samling vid ett dialektarkiv finner man där en upp
sjö lånord, så t.ex . de vanliga lågtyska.

0
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D et är helt naturligt att man i dialekterna lånat 
in ord för nya företeelser. D etta är ju för övrigt den 
vanligaste orsaken till ordinlåning. När t.ex . kyrko
herde Axel O lof Örnberg rapporterar till västerås- 
borgaren och norrlandsresenären Abraham Abra- 
hamsson Hiilphers om »Besynnerliga ord» i burträsk
målet på 1780-talet, räknar han till dessa D ywika, 
»Swicke på tunna el. kappe». Ordet d y  vika är ett 
lågtyskt lånord (medellågtyskan äger ett dovicke, 
holländskan ett deuvik). A tt ett ord som detta ur
sprungligen inlånats beror uppenbarligen på att 
man velat beteckna en ny företeelse (i detta fall allt
så en tapp i en öltunna), för vilken man saknat in
omdialektala motsvarigheter.

I den utomordentligt viktiga ordförteckning som  
komminister Pehr Stenberg sammanställde cirka 
1804, A lphabetisk förtekning uppå Umeå sockens 
nationela ord och talesätt, finner man åtskilliga and
ra exem pel på ord som inlånats för att beteckna 
mer eller mindre nya företeelser. Jag återger här ba
ra ett par exem pel, detta med ordbokens så tidsty
piska ordförklaringar:

Illustrationer ur fyrm ästare O. F. S jö sted ts dagbok från åren 
1887 — 1895 i F olkrörelsearkivet, Umeå.



fork  (motsvarar medellågtyskans vorke) »den de
len af ljustern, hwaruti skaftet fästes, och i anled
ning deraf äfwen ibland sjelfwa skaftet, men intet 
annat skaft heter så».

greve (motsvarar medellågtyskans greve) »så kal
las de fasta delarna, som blifwa öfriga, när taljen 
första gången smältes, hwilka, då de blifwa stufwa- 
de och brynta, ätes af allmogen såsom deras läck
raste spis».

D et är som sagt ganska självklart att ord som be
tecknar nya saker lånas in i ett språk. Men det finns 
också en hel del andra lånord i dialekterna (och  
riksspråket), ord för sådant som man redan har kun
nat beteckna i dialekten. Stenbergs ordbok innehål
ler även en mängd lånord av denna typ:

doktorera  t.ex . sägs vara »hela, bota, läka, utöfwa  
läkare konsten» (här fanns som bekant redan flera 
goda synonymer i dialekten), ordet im portera  be
tyder enligt Stenberg »löna sig, wara till förmån, 
wara till gagns, t.ex. hä inforter säg int det lönar sig 
intet», och klipp(e)ra  »brista, gå sönder» (det sist
nämnda ordet motsvarar väl tyskans krepieren). A tt 
sådana ord inlemmats i, som i detta fall, umedialek- 
ten beror väl på ett behov av variation bland språk
brukarna. Någon gång kan inlånet snarast bero på 
att man med ett nytt ord velat ge uttryck åt en ny
ansering. D etta är nog orsaken till inlånet av d o k 
torera, vilket kunde hänga ihop med förhållandet 
att de första provinsialläkarna — med alla sina ny
modigheter — vid just denna tid installerade sig i 
Västerbottens län. För att beteckna deras läkekonst 
tyckte man sig nog behöva ett helt nytt ord, och  
därför lånades doktorera  in (observera översätt
ningen »utöfwa läkare konsten»). Här tangerar vi 
alltså återigen den vanligaste orsaken till ordinlå
ning, nämligen att en ny företeelse behöver beteck
nas.

Om de yttersta bevekelsegrunderna inom språk
gemenskapen till ordinlåningen kan vi dock ofta  
bara spekulera. Ett står emellertid klart: många lån
ord har vunnit burskap i dialekten och, av Sten
bergs uppteckningar att döma, dessutom fullstän
digt anpassats till dialektens ljud- och formsystem.

Andra lånord tycks ha kom m it från franskan, 
vilket kanske överraskar någon. Ur Stenbergs ord
förteckning kan hämtas exem pel som galant »för- 
träfligt, öfwermåttan braf», kapita lt »förträffligt, 
förmånligt» och trussera »truga eller påcka sig till 
något, påcka», och många franska lånord finns än
nu i västerbottniskan.

Inte sällan ombildas dock de franska orden. Or
det argulera, med betydelsen »utmärckär något häf
tigt bemödande, stretande, t.ex . om  2 n e oxar stång
as så säges se horä dom  arguler eller om dem som  
bråttas», antecknat av Stenberg från Umeå socken, 
är kanske en ombidlning av franskans arguer. Att 
de franska orden ofta ombildats är nog inte så 
märkligt, eftersom de ju ofta hörde högrestånds- 
kretsar till och inte heller, på samma sätt som de 
lågtyska orden, med lätthet kunde anpassas till 
svenskan. Stenberg redovisar en del andra ganska 
roliga ombildningar i dialekten, t.ex. doklam ent 
»document» och m iklam ent »medicament, läkeme
del».

I barnens värld, i ramsor och lekar, omformas 
ofta ord, så ock lånord. Bland barnen kommer krea
tivitet och ordglädje mera oförblommerat till u t
tryck. Exemplen från våra dialekter på (mer eller 
mindre ombildade) lånord i ramsor och lekar är 
många. Stenbergs ordbok är här en guldgruva: fre
da bo översätts »si bort och gömma, leka kura göm 
ma, en lek, som allmänt är känd (...). Heter också 
galigant». Vad är galigant för ord? Är det en om 
bildning a.v galant eller är det något helt annat?
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På tal om ramsor: under rubriken Några sätt a tt 
räkna till lek förtecknar Stenberg en dunkel ramsa, 
som kanske några av tidskriftens läsare känner till. 
Anika, fanika, fika, foka, bondens, loka, ärfwa, 
därfwa, tylleri typpen, tattar poik (pois). Jag vill 
här bara kommentera det allra sista ordet, vilket 
väl inte kan vara m ycket annat än finskans pois  
»bort» (en annan ramsa hos Stenberg slutar med or
den »sali sali, skunteri, båhtt»). Ordet po is  används 
även av Lasse Lucidor, 1600-talsskalden, i versen 
»Går pois min kiäre Kar». På pitemål har jag dess
utom  hört uttrycket han pååjst, »han försvann». 
Detta måste vara i grunden samma ord.

Dialekternas inlånade ord, säkerligen flera än vi 
kanske i förstone anar, fascinerar och fängslar verk
ligen. Man undrar hur de kom m it in, vilka som för
medlat dem, varför de överhuvudtaget kom m it att 
användas etc? Man kan t.ex . då det gäller de frans
ka lånorden misstänka att pigor och drängar i hög- 
reståndskretsarna hört de franska orden, använt 
dem i samtal med sina vänner och bekanta, varefter 
orden fått en viss spridning också utanför den mer 
begränsade högreståndsmiljön.

Men lånorden har säkert haft många andra vägar 
in i vårt språk. Då man håller på med dialekternas 
ordförråd kan man inte låta bli att spekulera över 
om inte de hemvändande soldaterna från Stor- 
maktssveriges krig under 1600- och 1700-talen på 
slagfält fjärran från den västerbottniska torvan, ha
de främmande ord med sig hem från Balticum, 
Ryssland, Turkiet och andra ställen. A tt ord kom 
mit in på detta sätt i riksspråket vet vi och nog bör

det finnas en del exotiska bidrag också i dialekter
na. Och vilka bidrag till det västerbottniska ordför
rådet lämnades av de inflyttare som under århund
raden kom från den dåvarande östra delen av vårt 
land, Finland alltså? Här kan frågorna bara ställas, 
ty  vi vet egentligen oerhört litet om detta.

Viktigast är emellertid den lärdom vi kan dra 
från Stenberg och andra dialektala ordsamlingar 
nämligen att våra dialekter, i likhet med alla språk 
som inte lever i total isolering, alltid anammat lån
ord, anpassat dem till sina ljudmässiga förhållanden 
och sina böjningsmönster, behållit dem om de be
hövts, men förlorat dem då de inte längre haft nå
gon funktion. I detta ligger inget egendomligt, ing
enting som vi behöver reagera m ot eller ens tycka  
vara märkligt, ty  så fungerar ett levande språk.

Här finns mer att läsa:
ORDBOK ÖVER UMEMÅLET AV PEHR STEN

BERG (1 8 0 4 ), utgiven med inledning och  kom 
mentar av Gusten Widmark. 1. Inledning. Ordbok. 
2. Kommentar. Uppsala 1966  resp. 1973 .

M AGDALENA HELLQUIST, Abraham Abrahamsson  
Hiilphers och  folkm ålen i W esterbotten. Ett bidrag 
till dialektstudiets historia. Umeå 1984 .

M ARGARETHA FORSGREN, Räkneramsor i skol
klasser i Uppsala. I: Svenska landsmål och  svenskt 
folkliv 93 , 1970 , s 41—77.
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Från kyrkplats till kommuncentrum
Eva Vikström

Byggnader och bebyggelse i Västerbotten speglar 
länets historia. Här är temat tät ort sbildning i Väs
terbotten. D et är ett tema som rör hur man byggt i 
både land och stad, men som här koncentreras till 
mindre tätorter eller platser som endast undantags
vis blev städer.

Kyrkplatser

Det finns inga svenska medeltidsstäder norr om  
Gävle. Hur kommer det sig? Kustbygden var jord
bruksbygd. Laxen frodades i älvarna. Inlandet var 
rikt på pälsdjur och fisk. Handeln bedrevs på mark
nadsplatser av landsköpmän och birkarlar som sam
tidigt var bönder på hemman i byarna. Handelsplat
serna låg vid kusten utmed den medeltida segel
leden. Bland dem märks kyrkplatserna.

övre Norrlands storsocknar var utbildade på 
1400-talet. Vi vet att det fanns träkyrkor på 1300- 
talet, men vi känner inte alltid till deras exakta lä
gen. Med stenkyrkorna från decennierna kring år 
1500 befästes kyrkplatsemas läge. De ligger vid älv
mynningarna eller på lämpliga platser däremellan. 
Här låg kyrka, prästgård och hamn. Om där också 
fanns annan bebyggelse är osäkert. Kring dessa soc
kencentra — Nordmaling, Backen (Umeå), Bygdeå, 
Lövånger och Skellefteå — låg de större byarna kon
centrerade.

Stenkyrkorna är enskeppiga salkyrkor i gråsten, 
av en typ  som förekom i hela norra Sverige och  
Finland vid den här tiden. De kunde få en påkostad

B ygdeå kyrka, prästgård och kyrkstugor. Teckning av C. J. 
Plagemann om kring 1840.

- v  .v“-. -I , «  W  1 • '  v ; - ; - -
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Karta över Å sele  kyrkstad  1715. Ur Bergling: K yrkstaden  i 
övre Norrland.

utsmyckning, troligen genom donatorer som ärke
biskop Jakob Ulfsson eller förmögna landsköpmän. 
Stenkyrkorna är de viktigaste kvarvarande m onu
menten över det medeltida ortssystem et, och de är 
också grunden för vårt nuvarande ortssystem. När 
storsocknarna successivt delades tillkom nya kyrk- 
platser. De blev alla tätorter förr eller senare.

Först i raden var Umeå stad. Den anlades intill 
sockenkyrkan, men nygrundades nedströms i ett

bättre hamnläge. Nu lades handeln under städerna. 
Landsköpmännen blev stadsborgare. Land och stad 
skildes åt.

Under 1600- och 1700-talen hade varje stad sitt 
handelsdistrikt, där stadsborgarna hade privilegium  
på handeln med landsbygdsbefolkningen vid enskil
da marknader. D et fanns även frimarknader där kö
penskapen var fri. De viktigaste marknaderna hölls 
vid kyrkplatserna och de större hamnarna. Kyrk- 
platserna var landsbygdens centralorter, dit socken- 
borna kom för att gå i kyrkan, besöka marknaden 
och tinget, för att betala skatt och inte minst för 
att träffas. Här fanns också kyrkstaden där man in
kvarterade sig. Den gav kyrkplatsen karaktär av en 
liten stad eller ett tättbebyggt samhälle, fastän den 
bofasta befolkningen inskränkte sig till några präst- 
och ämbetsmannafamiljer. D et gäller särskilt kust
bygdens kyrkplatser.

En karta över Åsele kyrkplats 1715 ger en bra 
bild av inlandets kyrkplatser i äldre tid. Den visar 
prästgård och kyrka strax nedanför nuvarande kyr
kan, ett stycke norr därom marknadsplatsen med 
borgarbodar och omgiven av kåtor. Här markeras 
även »finners huus», d.v.s. kyrkstugor för de finska 
nybyggarna, men de var ännu få. Indelningen av 
lappmarkens kyrkplatser i lappstad, borgarstad och  
marknadsplats tycks höra 1700-talet till. I Lycksele 
var den resultatet av en reglering 1705, anbefalld av 
landshövding Douglas. Tidigare var platsens bebyg
gelse mera blandad. Lycksele och Åsele kyrkplatser 
hade tillkom m it under 1600-talets första hälft för 
att ordna samisk mission och handel. Först när de 
också skulle betjäna bofasta nybyggare fick bebyg
gelsen en mera permanent prägel.

Kyrkan

Kyrkan var kyrkplatsens viktigaste byggnad, en ma
nifestation av sockengemenskapen. Den byggdes av 
sockenborna, som ofta  fick samla medel i många år 
innan bygget kunde igångsättas. Då medverkade man 
genom sammanskott av sten och trävirke, med körs-
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lor och dagsverken under en byggmästares ledning.
Kring 1700-talets m itt byggdes en rad nya kyr

kor i inlandet Det var timrade byggnader, åttkan
tiga eller korsformade under branta tak och med 
fristående klockstaplar. Först i raden var Lyckseles 
andra kyrka, byggd 1734 av den österbottniske 
byggmästaren Hans Biskop, länsbyggmästare i Väs
terbotten under landshövding Gyllengrip. Biskop 
blev stilbildande i övre Norrland.

Vindelns gamla kyrka följer den traditionen. Den  
byggdes 1769 efter en lång planeringstid. Den lilla 
korskyrkan är ett exem pel på hur mera storslagna 
former inom stenkyr ko arkitekturen förenklats och 
omsatts i ett annat material. Det är inte imitation,

Vindelns kyrka  1937.

snarare översättning. Den regionala traditionen var 
också nyskapande, inte minst i klockstaplar av den 
typ  som finns i Vindeln. De introducerades av Hans 
Biskop med finska förebilder. I mellersta och södra 
Norrland fanns en annan stapeltyp, liksom regiona
la kyrkobyggnadsskolor.

Åren 1901—03 byggdes en ny kyrka i Vindeln. 
Den var stor och tidsenlig, ritad av stadsarkitekten i 
Umeå, F.O. Lindström, i det sena 1800-talets vär
diga kyrkostil, nygotiken. Socknens befolkning ha
de växt. Man hade bättre råd. Den gamla kyrkan 
var på alla sätt för liten och omodern.

Liknande kyrkor byggdes samtidigt över hela lan
det. En bidragande orsak var att dåvarande överin-
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V y från herrgården i H olm sund över brädgård so mråd e t vid sekelskiftet.

tendentsäm betet sedan 1700-talets slut hade att 
granska och godkänna ritningar till nya kyrkor. Of
ta bestod man också ritningar. Syftet var att höja 
de offentliga byggnadernas arkitektoniska kvalitet, 
men det bidrog samtidigt till likriktning, till att de 
regionala traditionerna försvann i kyrkobyggandet.

Industriorter

Den industriella expansionen gav upphov till en ny 
typ  av samhällsbildningar och satte spår i den äldre 
bebyggelsen. Skogsindustrin spelade huvudrollen 
på den västerbottniska scenen. Bruk och sågverk 
fanns sedan m itten av 1700-talet. Anläggningen av 
Baggböle sågverk på 1840-talet kan emellertid sägas 
beteckna upptakten till industrialismens epok i lä
net. Ägare var det första storföretaget i trävaru- 
branschen, firma Dickson & Co i Göteborg. Med si
na anläggningar vid Ljusnan, Ljungan och Umeäl- 
ven hade firman en betydligt starkare position än

de lokala handelshus och ståndspersoner som svarat 
för merparten av de äldre industrietableringarna.

I Baggböle anlades ett litet samhälle med sågar 
och andra verksbyggnader vid älven, samt herrgård, 
flertalet bostäder, ladugård, skola m.m. uppe i bac
ken. Samhället liknade många andra från tiden, 
men det som framträder är de stora såghusen och  
herrgården. Den byggdes 1846 i klassicerande stil, 
empire. För ritningarna svarade J.A. Linder, präst, 
arkitekt och byggmästare — en västerbottnisk kol
lega till den berömde lundaprofessorn—p rästen -  
arkitekten C.G. Brunius.

Vid Baggböleforsen låg tidigare böndernas kvar
nar. Kvarn- och laxforsen blev sågfors. Industri
samhället och Baggböle by låg sida vid sida. Sågver
ket var också lantligt, med delvis egen livsmedels
produktion, men det liknade inte en by, inte en 
kyrkplats och inte en stad. Det fanns en tradition 
att bygga på vid industrietablering på landsbygden, 
brukstraditionen som utformats i mellansvenska 
bruksbygder på 1600-talet. Där ingick att arbets
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givaren byggde bostäder och höll viss service. And
ra boendealternativ fanns ännu inte på landsbygden, 
annat än för ett begränsat antal anställda som bod
de utanför bruket.

Bruksmodellen levde kvar långt in på 1900-talet, 
fast den förnyades efterhand. Goda västerbottniska 
exem pel är Norrbyskär från 1890-talet och Boliden 
från 1920-talet.

Vattensågarna hade lastageplatser vid älvmyn
ningarna. Vid Umeälvens mynning fanns redan ång- 
sågen i Sandvik och vid Baggbölesågens lastageplats 
Holmsund växte också ytterligare ett litet samhälle 
upp, med brädgård, bostäder, herrgård, kyrka, 
prästgård och skola. När sågningen överflyttades 
till en ångsåg i Holmsund växte lastageplatsen till 
ett stort industrisamhälle, medan industriplatsen i 
Baggböle övergavs. D e äldre industriorterna utveck
lades till moderna tätorter först om  de fick en stör
re industri, som en ångsåg eller en massafabrik.

Skogsindustrin satte sin prägel på inlandet ge
nom  skogsavverkningarna. Kyrkplatsernas bofasta 
befolkning växte. Skogsbolagens tjänstemän orga
niserade avverkningarna. De stationerades främst 
på kyrkplatserna, där de socialt sett anslöt till den 
lilla kretsen av präster, ämbetsmän och handlande. 
Av Baggböles boställen har Holms gård i Vindeln  
bevarats. Dessa bostäder och kontor speglar bygg
nadssättet i boställen och större villor från 1800- 
talets mitt till andra världskriget. Hustyperna var 
vanliga på andra håll i landet, men de var märkvär
diga på kyrkplatserna i det norrländska inlandet. 
Dessa hus kunde även bli lokala förebilder.

Dicksonska firmans anläggningar betecknade en 
för tiden storskalig industriell verksamhet, men 
samhällenas uppbyggnad var traditionell. Man an
slöt till bruksmodellen och införde inga nya for
mer. Goda arkitekter anlitades för att rita herrgår
dar, kyrkor och skolor — J.A. Linder i Baggböle— 
Holmsund och A.W. Edelsvärd i Sandarne. Men 
man utvecklade inte någon karakteristisk »skogs
industriarkitektur», utom  möjligen i såghusen. 
Dicksons efterträdare, Holmsunds AB, donerade 
målade korfönster till Vindelns kyrka. Denna kyr
kobyggnad kan sägas uttrycka något av tidsandan

under skogshaussen, av framtidstro och expansions- 
drömmar, men arkitekturen är allmän för tiden. 
Detsamma gäller skogstjänstemannaboställena. Det 
finns ingen särskild skogsindustriarkitektur, utan 
man använde sig av olika formuttryck.

Stationssamhällen

Det var inte bara skogsindustrin som satte fart på 
tillväxten. Järnvägen kom, först Norra stambanan 
på 1890-talet, sedan inlandsbanan och tvärbanan 
på 1910- och 20-talen. På några platser växte det 
upp stationssamhällen en bit från kyrkplatsen och  
sockencentrum, som Vännäs, Bastuträsk, Jörn och  
Storuman. På andra håll blev den gamla kyrkplat
sen nu också stationssamhälle. Därmed befästes de
ras ställning i bygden. Så var det exempelvis i Vin
deln, Dorotea och Vilhelmina.

Järnvägsstationen var stationssamhällets viktigas
te byggnad. 1800-talets stationshus byggdes enligt 
s k . modellhus, ritade vid SJ:s arkitektkontor och  
successivt utvecklade. För personalbostäder upprät
tades typritningar. Man eftersträvade lokal anpass
ning, men den bestod huvudsakligen i att man bygg
de i sten i södra Sverige och i trä i Norrland. Länets

Järnvägsstationen i Vännäs något år efter invigningen 1890.
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ståtligaste station är Vännäs, byggd 1890 efter en 
modell som också finns i Boden och i Jonsered 
utanför Göteborg. Fasaderna har synligt timmer, 
brunmålat med röda detaljer. Tonen är nationalro- 
mantisk med fornnordiska drag i t.ex. drakhuvuden. 
Så kunde föreställningen om gammalt svenskt bygg- 
nadsskick översättas till ett formspråk för järnvägs
stationen, en ledande symbol för framåtskridande 
och modernisering, alltså tidsenliga former på tra
ditionens grund.

Storgatan

Kyrkplatser och stationssamhällen växte. Intill in
dustriorterna kunde det uppstå service- eller kom 
plementsamhällen, såsom Djupviks hamn intill såg
verken i Holmsund, Sandvik och Obbola. Landsvä
gen eller något annat viktigt stråk blev Storgatan 
med handel, kaféer, frikyrkor och annan service. 
Detta inträffade samtidigt på många platser i sekel
skiftets Sverige, men vi skall här betrakta några av 
länets storgator.

Storgatan i L yckse le  vid sekelskiftet.
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R ek lam kort för handelsfir
man Sch ild t i Umeå—Holm- 
sund.

Rjk5 te le to HMUASCHIIDT.
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§  BOSÄTT NI N G5ARTI KLAR

Skeppyhandel,
HOLMSUND.

Lycksele kyrk- och marknadsplats hade kring se
kelskiftet 1800 flyttats till Heden. Borgarbacken 
blev borgarnas område, på Finnbacken uppbyggdes 
den nya kyrkstaden. Sänkan mellan åsarna blev 
marknadsplats. Långt efter det att näringsfriheten 
införts 1864 fortsatte umeborgarna att fara till 
marknaderna i Lycksele, Nordmaling etc. Det var 
en stark tradition, men bodarna ersattes av handels- 
filialer. Folk från trakten etablerade sig också som  
handlande. Marknadsplatsen blev Storgatan och  
torget i »Lapp-Stockholm». Affärshusen blev Stor
gatans signum. Arkitekturen är sekelskiftets fria 
trästil med rikt dekorerade paneler, gärna också 
med gavlar och torn.

I Vilhelmina blev landsvägen genom kyrkstaden 
Storgatan. Här fanns ingen gammal marknadsplats, 
men handeln i kyrkstaden ökade, särskilt sedan den 
böljat bli alltmera stadigvarande bebodd. Nya han- 
delsgårdar byggdes, och enstaka kyrkstugor om 
byggdes med oljefärgspaneler och gavlar i handels- 
gårdarnas anda. Det gav kyrkstadsgatan en ny upp

syn, den s.a.s. »storgatiserades». Nordmaling visar 
en variant av samma tema. Där hade marknadsplat
sen och större delen av kyrkstaden flyttats på 1820- 
talet. Kyrkstadens huvudgata med marknadsplatsen 
förvandlades successivt till Storgatan.

Umeborgarna sökte sig inte bara till kyrkplatser- 
na, utan även till industridistrikten. Ingenstans i lä
net har Storgatans sekelskiftesprägel bevarats så väl 
som i Djupvik. Här ligger handelsgårdarna i nästan 
obruten rad.

Handelshuset Schildt i Umeå hade skeppshandel 
i Djupvik. På ett reklamvykort avbildas den tillsam
mans med handelsgården vid Storgatan i Umeå. 
Storgatan i de mindre orterna anknyter till Stor
gatan i städerna. Husens formspråk är detsamma, 
men i regel lite enklare. Handelsgatan på en kyrk- 
plats, vid en hamn eller i ett stationssamhälle får 
ändå en egen karaktär.

Handelsgatan kan vara mindre stadsmässig än så. 
Vindeln är en by som blev kyrkplats som blev tät
ort. Här har landsvägen blivit handelsgata, Härads
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vägen. Bybebyggelsen har successivt bytt uppsyn. 
De tätortsmässiga husen till trots finns m ycket av 
byprägeln kvar.

Så är det också i byar som blivit mindre tätorter 
utan hjälp av järnväg eller en större industri. D et är 
vanligen gamla byar som under 1900-talet blivit 
centra i sin del av socknen eller kommunen. Bots
mark och Tavelsjö i Umeå, Gargnäs i Sorsele och  
Flarken i Nysätra är några exempel. Här finns ka
pell och skola. Centrum ligger kring landsvägen i 
bykärnan. Även andra byar kan ha ett litet cent
rum, med affär, bönhus och skola, gärna vid väg- 
korset, som i Bullmark i Umeå. (Se även Erik B y
lunds artikel i detta nummer.)

Municipalsamhällen

1862 bildades de borgerliga kommunerna. De tog  
successivt över sockenstyret, eller det utbildades 
en arbetsfördelning mellan den kyrkliga och den 
borgerliga kommunen. I Umeå landskommun bygg
des ett ståtligt kommunalhus ett stenkast från kyr
kan på Backen. På många håll nöjde man sig med 
ett kommunalrum i skolan, eller höll till i socken
stugan.

Landskommunerna fick ta itu med att ordna den 
framväxande tätbebyggelsen på landsbygden. Ju 
mer folk som drogs till kyrkplatser, stationssamhäl
len och hamnar, desto större blev behovet av vatten 
och avlopp, renhållning, vägunderhåll m.m. Dessa 
problem var mest akuta i de tätt byggda kyrkstä
derna. När kyrkstäder reglerades i äldre tid var syf
tet främst att hålla området närmast kyrkan fritt 
från brandfarliga hus. Med 1868 års ordningsstadga 
för Västerbottens kyrkstäder försökte man också 
lösa de problem som följde på permanent bosätt
ning och handelsverksamhet.

1868—74 infördes de s.k. stadsstadgorna, bl.a. 
hälsovårds- och byggnadsstadgorna. De gällde för 
städer, men kunde också tillämpas i köpingar och  
på platser med »större sammanträngd befolkning». 
När det gällde bebyggelsen var tillämpning av bygg
nadsstadgan viktigast. Det innebar främst reglering

med stadsplan och byggnadsordning. Först i Väs
terbotten var Lycksele marknadsplats (1884), Vän
näs stationssamhälle (1896), Djupvik (1897), Nord- 
malings och Åsele kyrkplatser (1898 resp. 1901). 
I denna lista saknas egentliga industriorter. Det 
dröjde innan den offentliga planeringen nådde in 
på bolagsmarken. Brukstraditionen var ännu livs
kraftig, industrin planerade själv för sina behov.

Från år 1900 blev platser där stadsstadgorna till- 
lämpades särskilda förvaltningsenheter inom  lands
kommunerna, ett slags kommuner inom  kom m u
nerna. Då kallades de municipalsamhällen. Ordet 
municipium syftar på en provinsstad under Rom  i 
romarriket -  ett exem pel på 1800-talets höga upp
skattning av historiska förebilder.

Municipalbildningen i länet fortsatte under 1910- 
och 2 0-talen (Vilhelmina, Jörn, Vindeln, Teg) och  
tilltog kraftigt under 1930-talet. Kyrkstadsbranden 
i Burträsk blev en utlösande faktor för reglering av 
de mindre orterna. Landshövding Gustaf Rosen  
och länsarkitekt Karl Sörensen gick i spetsen. 1940  
var Västerbotten det län som näst Göteborg och  
Bohuslän och Kristianstads län hade flest munici
palsamhällen i riket — 26 resp. 43 och 27 av 236  
totalt. I många län drog man sig för den dubbelbe
skattning municipalbildning medförde. Då föredrog 
man reglering genom ett förenklat planförfarande, 
byggnadsplan.

Municipalsamhällen kunde också bli köpingar, 
som Lycksele, Vännäs, Holmsund och Vilhelmina. 
Lycksele hann också bli stad 1946. Efter 1951 har 
inga nya städer tillkom m it i Sverige. Annars hade 
vi kanske haft fler västerbottniska städer. Några var 
på god väg. Vid samma tid upphörde municipal
bildningen och de särskilda enheterna uppgick i 
landskommunerna.

Moderna tätorter

I början av 1900-talet inledde industrin ett samar
bete med staten om  de anställdas bostadsförsörj
ning genom förmedling av statliga egnahemslån. 
Den framväxande statliga bostadspolitiken ledde
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K om m unalhuset på B acken i Umeå socken strax före riv
ningen 1970.

till att industrins bostadsbyggande ersattes av den 
allmänna bostadsmarknaden. Samtidigt kom kon
sumtionsföreningar, senare Konsum och ICA i stäl
let för brukshandeln. Bruksmodellen spelade ut sin 
roll.

I dag är de gamla kyrkplatserna, stationssamhäl
lena och industriorterna kommun- eller kommun- 
delscentra i storkommuner. Platsens viktigaste bygg
nad är numera kommunalhuset. Landets central
orter har kom m it att alltmera likna varandra. Stä
der och andra samhällen planeras och bebyggs på 
ett likartat sätt. Byggandet har industrialiserats. U t
jämningen av de regionala skillnaderna har pågått 
länge, men standardiseringen hör främst 1900-talet 
till. Samtidigt är detta ett viktigt skede i platsernas 
moderna historia, den tid då exempelvis bostads
standarden höjdes, barn- och äldreomsorg byggdes 
ut.

Platser som Vilhelmina, Vännäs, Nordmaling, 
Holmsund och Burträsk har sin särart, men samti
digt m ycket gemensamt med många andra mindre 
tätorter i Sverige. Här finns en del hus av arkitek
tonisk kvalitet och några kulturmiljöer. Solitärerna 
är oftast märkvärdigare i sitt lokala sammanhang än

K om m unalhuset i Å sele  vid m itten  av 1960-talet.

i ett vidare perspektiv, men så är det på de flesta  
svenska orter. Här möter också ofta paradoxer mel
lan en liten stadsimiterande kärna och lantlig om 
givning, korta avstånd mellan centrum och utkan
ter. Stadsbilden uppvisar enhetliga partier och par
tier med oförmodade m öten mellan tider, stilar, 
autentiska hus och kraftigt ombyggda. Vill det sig 
riktigt illa är stadsbilden starkt disharmonisk eller 
totalsanerad intill historielöshet och anonym itet.

Dessa orter har i regel låg estetisk prestige. Det 
är inte platser av det här slaget arkitekter besöker 
för att studera god arkitektur och planering, möj
ligen »äldreomsorg i glesbygd» och liknande spörs
mål. D et är fint i Vilhelmina, Nordmaling och  
Holmsund, om man blundar emellanåt. I Vännäs 
och Burträsk måste man blunda betydligt oftare. 
Men så är det också i gamla städer som Umeå och 
Skellefteå. Det blev inte vackert överallt, inte ens i 
Västerbotten, och de moderna byggruscherna har 
satt kraftiga spår. Just därför måste vi fundera över 
hur de trasiga miljöerna kan lagas, hur helheten kan 
återskapas i vår tid, eller om  helheten aldrig riktigt 
kom till stånd, kan stärkas.
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Stadens
Folke Johansson

Under sommaren visades utställningen Myt och  
verklighet på länsmuseet med anledning av att ume- 
polisen firade 100-årsjubileum. Förre poliskommis
sarien Folke Johansson var en av dem som engage
rade sig i poliskårens historia bl.a genom att skriva 
den uppsats »Historik över polisväsendet i Umeå 
1 8 8 8 -1 9 8 8 » , som har legat till grund för denna 
artikel.

Något om  de tidiga förhållandena i Umeå stad

Om det inre livet i staden under första delen av 
1600-talet är m ycket litet känt, men från 1639 in
rättades en stadsstyrelse som skulle sköta stadens 
angelägenheter. Lagen representerades av under- 
lagsmannen eller häradshövdingen, fogden och upp- 
bördsmannen samt tullbetjänterna, som i kraft av 
sitt yrke tjänstgjorde som en slags polis. Enligt 
1646 års privilegier för staden skipade magistraten 
rätt och hade exekutiv makt. Den hade vidsträckta 
administrativa befogenheter, rätt att utfärda för
ordningar och se till att ordning iakttogs. Borgmäs
taren var den som skulle se till att ordningen upp
rätthölls. Till hjälp hade han en s.k. stadstjänare, 
som tillsattes på de årliga valborgsmässorådstugor- 
na. Stadstjänaren fungerade som en slags polis och  
innehade vanligen också klockställartjänsten.

Av rådstugurättens protokoll framgår att de 
rättsliga tvisterna ökade m ot slutet av 1600-talet. 
Byfogden var stadens uppbördsman och exekutor, 
han hade uppsikt över broar och staket samt över
vakade att säkerhetsåtgärder m ot brand iakttogs. 
1698 drogs emellertid denna befattning in och  
skyldigheterna överfördes till stadskassören samt 
rot- och brandmästarna.

År 1694 bestämdes att tvenne karlar skulle gå 
var natt och »hålla stadsvakt här i staden för både 
eldsvåda, tjuveri och andra händelser, som om nat
tetid  kunna tillfalla, vilka personer kunna ock hava 
inseende med otidig dryckesförsäljning. överfaller 
någon denne vakt med ord eller gärningar, så ligge 
hans plikt i tveböter».

Borgerskapet var skyldigt att efter en upprättad 
längd hålla två brandvakter vaije natt. »Klockanär 
tio  slagen, Guds milde och mäktige hand bevare vår 
stad från eld och brand, klockan är tio slagen», löd 
brandvaktens rop, när han efter ringning i rådstugu- 
klockan började sin vandring i natten. Vid varje 
gathörn gjorde han halt och förkunnade timslaget 
»så att var och en i stilla väder må kunna höra ro
pandet». Så fortgick det hela natten till klockan fy 
ra på morgonen, då brandvakten upphörde och det 
åter ringdes i rådstuguklockan. När stadens första 
brandordning tillkom  1792, avskaffades brand- 
vaktsplikten och fyra ordinarie brandvakter anställ
des. På grund av en eldsvåda nyåret 1803 ålade bor
gerskapet tomtägarna i staden att hålla två patrull
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Umeå stads po liskår om kring 1912. I  m itten  sitter poliskom m issarie P. A . L in dbom  bredvid de  är 1890 och  år 1888 anställ
da  poliskonstaplarna N. P. Lundgren och C. G. Carlsson.

karlar — borgarpatrullen — varje natt förutom de 
ordinarie brandvakterna.

Även under 1800-talet utövade borgmästaren 
polischefsskapet i staden. Till hjälp hade han en 
stadsfiskal, en tjänst som tillkom m it under 1700- 
talet, samt en stadstjänare. Brandvaktsinrättningen 
fanns fortfarande kvar. Instruktionerna för brand
vakterna från 1850 anslöt till tidigare förordningar, 
men utropande av timslagen hade förkortats något: 
»klockan är tio  slagen, hör väktarens rop, klockan  
är tio slagen». Om brand uppkommit, skulle vakten 
genom »klämtning och trumning samt anskri, eld
rop och klappande på portar och luckor» väcka de

som bodde i farlig närhet samt brandbefälet. Okänt 
folk som förde oväsen kunde anhållas och sättas i 
häkte. Vid stölder skulle brandvakten försöka gripa 
tjuven. Brandvakternas lön var ringa och det blev 
därför inte de mest tillförlitliga personerna i staden 
som rekryterades. »För befordran av ordning och 
säkerhet inom staden och för tillsyn av stadens 
brandvakter» beslöt man 1849 att återuppliva den  
gamla borgarpatrullen, vilken inte varit i verksam
het under de senaste årtiondena. Patrullskyldighe
ten om fattade inte bara gårdägare utan även äm- 
bets- och tjänstemän. Skyldigheten innebar tjänst
göring tre nätter på året och turlista för kommande

277



vecka infördes i stadens tidning. Man hade rätt att 
leja karl för sig och detta var också det vanligaste 
sättet att komma ifrån den nattliga vandringen, 
som vissa årstider naturligtvis var mindre behaglig. 
Hittade man inte någon ersättare, lämnades ofta  
staden åt sitt öde, men hade man tur upptäcktes 
inte försummelsen. I m otsatt fall fick man sona 
sina synder med tre riksdaler och sexton skilling 
banco.

O tillförlitlitheten i den kontroll, som utövades 
av säkerhetspatrullen och den opålitlighet som kän
netecknade brandvakterna och för vilken de även 
vunnit en viss sorglig ryktbarhet, föranledde stads
fullmäktige att år 1876 avskaffa den dittills vanliga 
nattbevakningen med brandvakt och säkerhets- 
patrull. I stället beslöt man att anordna nattbevak
ningen efter mera tidsenliga metoder med särskilda 
nattvakter, kontrollur, kontrollant m.m.

Ledningen av undersökningarna rörande brott 
och bränder i staden handhades av magistraten. I 
magistratens protokoll från slutet av 1800-talet 
finns noggranna anteckningar rörande de undersök
ningar som verkställts. Stadsfiskalen deltog i egen
skap av allmän åklagare.

Den första egentliga poliskåren

På grund av de särskilda förhållanden som uppkom  
genom stadens brand den 25 juni 1888 blev ord
ningsmakten otillräcklig, vilket bl.a. framgår av fö l
jande skrivelse:

»Till stadsfullmäktige i Umeå.

Enär den här i staden anstälda polisen ej kan anses 
vara tillräcklig för ordningens upprätthållande un
der nuvarande förhållanden, får Magistraten här
med anhålla a tt  Stadsfullmäktige behagade anslå 
medel för aflöning a f  tvänne extra stadstjenare. 
Umeå den 3 juli 1888.

På Magistratens vägnar 
Joh. G. Rothoff»

Denna skrivelse fick till följd att staden erhöll 
sin första egentliga poliskår, men efter en utredning 
beslöt stadsfullmäktige att en poliskommissarie och  
två poliskonstaplar i stället skulle anställas. Tjäns
terna utlystes och tolv ansökningar till poliskom- 
missarietjänsten och 37 till poliskonstapeltjänster
na inkom. Till kommissarie förordnade magistraten 
polisöverkonstapeln i Gävle Per Axel Lindbom. En
dast en av konstapeltjänsterna tillsattes och till 
denna förordnades förre poliskonstapeln i Stock
holm  Gustaf Ramer. Tillsättandet av den andra 
tjänsten fick anstå tills vidare. A tt magistraten för
ordade Ramer berodde kanske till en del på det u t
låtande drätselkammaren avgivit i en skrivelse tid i
gare: »... önskvärt att tvänne poliskonstaplar, som  
tjenstgjort med goda vitsord i Stockholm , anställ
des härstädes...». Denna förkärlek till polispersonal 
i Stockholm fick emellertid vissa sorglustiga följder. 
Redan efter ett par dagars tjänstgöring fann man 
honom  mindre lämplig till befattningen. Ramér 
fick en månads lön och avsked. I stället förordnades 
vaktkonstapeln vid länscellfängelset i Härnösand, 
Mathias Andersson, till tjänsten. Den andra kon
stapeltjänsten tillsattes senare genom förordnande 
av extra poliskonstapeln i Gävle, Gustaf Carlsson.

Om polistjänstgöringen och förhållandena i sta
den från 1896 och åren därefter har förre stadsvakt
mästaren Oskar Sundqvist återberättat m ycket. En 
tid efter att Sundqvist blev poliskonstapel 1896  
avskaffades system et med särskilda nattvakter. Där
efter skötte poliskonstaplarna bevakningen såväl 
dag som natt enligt en turlista. Tjänstgöringen be
stod av fotpatrullering i staden och vakttjänstgö- 
ring på polisstationen i rådhuset. Under patrulle
ringen bar poliskonstaplarna på kontrollur, som  
drogs med nycklar, vilka var upphängda i skåp på 
särskilda ställen i staden. På detta sätt kontrollera
des att poliskonstaplarna patrullerade inom före
skrivna områden. I stort sett var det lugnt i staden 
vid den här tiden och grövre brott var m ycket säll
synta. Mest rörde det sig om  mindre brott, fylleri 
och småstölder.

År 1913 bestod poliskåren i Umeå av en polis
kommissarie och sex konstaplar — staden hade då
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knappt 6 .000  invånare. Året därpå avgick den förs
te  poliskommissarien med pension, varefter stads- 
fiskalen fungerade som poliskommissarie fram till 
1 917 . Från detta år och fram till 1939 var Emanuel 
Ahnström poliskommissarie i Umeå. Han var även 
brandchef 1917—1926 och vice krigsfiskal vid I 20  
och K 4 från 1921.

Krav på ett effektivare polisväsende resulterade i 
1925 års polislag, som innehöll grundläggande be
stämmelser om indelning i polisdistrikt samt kom 
munernas och statens skyldigheter beträffande p o
lisväsendet. Bestämmelser om uniformsmodell var 
olika i de skilda polisdistrikten till dess beklädnads- 
reglementet trädde i kraft i början av 1926.

Någon kriminalpolis fanns inte i Umeå före den 
2 mars 1927, då den vid kåren anställde poliskons
tapeln Oscar Andersson och J.W. Berglund från 
Örnsköldsvik förordnades som kriminalkonstaplar. 
Deras tjänstgöringsområde var emellertid inte be
gränsat till Umeå stad, utan de hade hela Väster
bottens län som tjänstgöringsområde. Först den  
5 augusti 1933 fick staden sin egen kriminalpolis, 
då Axel Ludvig Forssell förordnades till kriminal
konstapel.

När Ahnström avgick med pension 1939, över
fördes kommissarietjänsten till stadsfiskalen, som 
samtidigt blev polischef. Fram till dess hade polis- 
chefsskapet utövats av borgmästaren. Stadsfiskalen

M ordrannsakning i Umeå gamla tingshus 1927.
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»Instruktion för Polispersonalen i Umeå» 
utfärdad den 26 april 1889 

av magistraten
»Första Kapitlet. 

Allmänna föreskrifter.

§3

Andra Kapitlet.
Särskilda föreskrifter för kommissarien.

§ 1
Kommissarien är ansvarig fö r upprätthållandet af 
ordning och säkerhet till person och egendom inom 
staden och dess polisområde. Han har jemväl när

maste inseendet och befälet öfver den der anstälda 
personalen, u tställer denna till tjenstgöring samt 
öfvervakar a tt den anbefalda tjensteåligganden i be
hörig ordning fullgöras.

Inblandning i förhållanden, a f hvilka ordningens 
störande icke kan befaras, skall polisman noga und
vika.

Polisman bör alltid ihågkomma, a tt, derest han 
på e tt  hum ant, men tillika bestäm dt och värdigt 
sätt fullgör sina tjensteåligganden och derigenom 
lyckas tillvinna sig allmänhetens välvilja och fö rtro 
ende, denna utgör hans förnäm sta stöd.

Hvaije polisman bör fördenskull städse erinra sig 
a tt  i samma mån han förvärfvar rättänkande och 
förståndiga personers bifall och aktning, skall det 
lyckas honom  a tt med större framgång sköta sitt 
kall.

Å andra sidan måste polisman noga taga sig till 
vara a tt icke af begär a tt  stå väl hos alla, låta sig 
förledas till förbiseende af sina pligter såsom ord
ningens väktare och beifrare af oskick och förbry
telser.

§ 10
Kommissarien åligger a tt  om  skedda b ro tt äfven- 
som efter inträffade eldsvådor med görligaste första 
hålla förberedande polisundersökning med biträde 
af egna underordnade, hvarjem te det åligger kom 
missarien a tt  hvarje morgon ombesörja de t en dag
rapport upptagande under föregående dygn in träf
fade häktningar och anmärkningar, aflemnas till 
polischefen, samt a tt  en redig rapportjournal och 
en stöld- och efterlysningsjournal föres å poliskon
to re t, innehållande uppgifter om  om ständigheterna 
vid begångna b ro tt och förseelser samt anteckning
ar om den bevisning som finnes, hvilka journaler 
hvarje dag skola hållas tillgänglige för stadsf iskalen 
såsom varande allmän åklagare.

Tredje Kapitlet.
Särskilda föreskrifter för konstaplarne.

§ 1
Poliskonstaplarne göra efter särskild turlista vakt å 
poliskontoret och ständig patrullering dag och natt 
å anvisade linier eller distrikt.

U tom  fullgörandet a f sålunda föreskrifven vakt 
och patrullering, åligger det derjem te konstaplarne

a tt efter befallning hafva vakthållning vid man- 
talsskrifningar och värnpligtsmönstringar samt and
ra dylika tillfällen;

a tt  vid behof föranstalta om  brandsignalers gif- 
vande;

a tt då de äro fria från annan tjenstgöring, infinna 
sig vid brandstället för a tt  b iträda med fram skaf
fandet af brandredskap och vid ordningens u pp rä tt
hållande, samt

a tt tillhandagå med det biträde i tjensten som 
dessutom  kan erfordras; 

äfvensom:
a tt  delgifva stäm ningar och kallelser i brottm ål, 

som a f allmän åklagare anhängiggöras.

§ 10
Anmäles b ro tt vara begånget, skall konstapel der- 
om  underrätta  sin förman och skyndsam t förskaffa 
sig fullständig underrättelse om  b ro tte ts  beskaffen
het samt om tiden när och stället där b ro tte t blifvit 
begånget jem te derm ed samm anhängande om stän
digheter.

Såsom allmän regel för spanande efter brottsling
ar gäller: a tt  de böra ske med skyndsam het, ifver 
och ihärdigt samt utgå från stället der b ro tte t blif
vit begånget; börande vid undersökningen ingen 
om ständighet, hur ringa som helst, förbigås, enär 
o fta  inträffat, a tt  den obetydligaste sak gifvit an
ledning till brottslingens upptäckande.

var sedan polischef till den 1 januari 1965, då polis
väsendet förstatligades. Först 1949 inrättades en 
ny kommissarietjänst som då besattes av Eric Pahl- 
stedt. Vid den här tiden bestod kriminalavdelning
en av Sven Lundin som överkonstapel, två krimi
nalkonstaplar och två poliskonstaplar. Ordnings- 
avdelningen bestod av en överkonstapel (G. A. 
Skoogh), två inspektionskonstaplar och elva polis
konstaplar. På ordonnansavdelningen fanns fyra 
konstaplar, samt en cykel- och hittegodsavdelning 
som sköttes av en poliskonstapel. 1949 fick också 
umepolisen sin första tjänstebil. Dessförinnan för
fogade man inte över några andra tekniska hjälp
medel än 22 polisalarmskåp uppsatta på olika plat
ser inom staden. Innan man hade egen bil anlitades

ofta droskbilar vid utryckningar och transporter av 
omhändertagna personer.

Statspolisen

Efter ådalskravallerna 1931, då fem personer döda
des och lika många skadades, tillsatte regeringen en  
kom m ission som skulle utreda det inträffade och  
göra en översyn av polisväsendets resurser. Resulta
te t blev en partiell omorganisation och förstärkning 
med inrättande av statspolisavdelningar i vissa stä
der och även en mindre utökning av kriminalpoli
sen för landsbygdens behov. Regeringen bestämde 
arbetsuppgifterna med en statspolisintendent som
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Helge Carlsson från um epolisen  på den  första  tjänstem otor- 
cyke ln  om kring 1931.

B ilo lycka i »Trångsund», Umeå, ju li 1939.

P olischef H allstedt i Umeå 1940.
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A x e l L andin i Umeå centrum  under 1940-talet. F o to  i Folkrörelsearkivet, Umeå.

chef. Staten stod för kostnaderna och personalfrå
gorna reglerades genom polislagstiftningen. Refor
men trädde i kraft 1933 . Tanken var att polisen  
borde ha sådan styrka att de vid orostillfällen kun
de upprätthålla ordningen utan hjälp av militär.

En statspolisavdelning inrättades i Umeå med 
Västerbottens län som verksamhetsområde. Stats- 
polisen var på samma sätt som den kommunala in
delad i en ordningsavdelning och en kriminalavdel
ning. Organisationen ändrades 1957 så att den i 
Umeå kom  att bestå av en ordningspolissektion, en 
kriminalpolissektion och en sektion för särskild 
verksamhet (Säpo). Länsstyrelsen, landsfogden och

statspolisintendenten i Stockholm  utfärdade order 
och föreskrifter för verksamheten.

Ordningspolispersonalen sysslade huvudsakligen 
med trafikövervakning och fordonskontroll i hela 
länet. Personalen anlitades också för ordningshåll- 
ning och vid händelser då polisförstärkning erford
rades. Under 1940-talet förekom arbetsuppgifter 
som nog skulle vara främmande för dagens polis
män. Dit hörde kontroll i butikerna av att gällande 
bestämmelser rörande mått och vikt följdes. Sam
tidigt kontrollerades att flaskor med hårvatten var 
försedda med föreskriven etikett med butikens 
namn. Bestämmelserna hade tillkom m it för att
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motverka förtäring av hårvatten och liknande som  
förekom  i »vissa kretsar».

Kriminalpolispersonalen biträdde landsfogden  
och landsfiskalerna vid förundersökningar av brott
mål. Personalen anlitades mest för utredningar rö
rande grövre brott såsom mord och dråp, mened, 
mordbrand, omfattande bedrägeri och gäldenärs- 
brott, s.k. landsfogdemål. Under andra världskriget 
förekom även utredningar rörande svartabörsaffä- 
rer med skor, kött m.m. samt förfalskningar av 
ransoneringskuponger.

Vid förstatligandet 1965 upphörde statspolis- 
organisationen. De 33 anställda vid statspolisen i 
Umeå erhöll då olika tjänster i den nya organisa
tionen.

Från cykelpatrull till kravallstaket

I böljan av 1940 talet patrullerade poliskonstap
larna m itt på gatan för att hålla uppsikt över trafi
ken på körbanan och trottoarerna. A tt samtala 
med någon person om  något som inte rörde tjäns
ten  betraktades som tjänstefel. Sommartid före
kom  ofta även cykelpatrullering i syfte att effekti
visera övervakningen i staden. Beväpningen utgjor
des av en sabel som hängde längs vänster ben. Sa- 
beln fick dras i särskilt allvarliga situationer och var 
förstås respektingivande, men i tillspetsade situatio
ner kunde den också vara till både besvär och hin
der. Den ersattes därför så småningom av batongen, 
som på grund av »samhällsutvecklingen» sedermera 
kompletterades med pistolbeväpning. En litterär 
bäd av staden och polisens arbete i Umeå vid den 
här tiden ges i H.K. Rönblom s detektivromaner.

Under 1940-talet hade även den kommunala 
polisen vissa arbetsuppgifter som skäde sig från 
vanligt polisarbete. På order från länsstyrelsen kon
trollerades t.ex . att tidtabellerna för den lokala 
busstrafiken följdes. D et skedde genom att patrul
lerande personal noterade bussarnas ankomst- och  
avgångstider vid en hållplats på Renmarksesplana- 
den. En annan udda arbetsuppgift var registrering 
av cyklar och kontroll av registreringsskyltarna.

Under 1950-talet och början av 60-talet expande
rade Umeå stad kraftigt med högskoleutbyggnaden  
och invigningen av Umeå universitet 1965, väket 
medförde att polisens arbetsuppgifter ökade. Rag
garna orsakade polisen stora bekymmer under 
1960-talet. Senare uppenbarade sig nya problem  
vid hyresstrejken på Gluntens väg och ockupatio
nen av skogsdungen på Ålidhem. För att evakuera 
skogsdungen gjorde polisen i Umeå med hjälp av 
polismän från övriga polisdistrikt i länet och polis
distrikt i grannlänen en av sina massivaste insatser, 
som också väckte debatt i massmedia. Från 1970- 
talet och därefter har missbruket av narkotika och  
tä l detta kopplad brottslighet orsakat ökade arbets
insatser och nya problem i Umeå såväl som i andra 
delar av landet.

Reform en 1965

Förstatligandet av polis-, åklagar- och exekutions
väsendet den 1 januari 1965, då de tre verksam
hetsgrenarna också skädes från varandra, var en av 
de största huvudmannaskapsreformer, som genom 
förts i vårt land. Samtidigt ägde en genomgripande 
omorganisation rum av alla tre verksamhetsgrenar
na.

Brandutredning i Forsnäs, Sorsele i augusti 1939. Fjärdings
man H olger Ekm an fränSorsele och  G ö te  R hodin  från sta ts
polisen. F o to  i Folkrörelsearkivet, Umeå.
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Från S töcksjö-m ordet i o k to b er  1966.

Den tidigare kommunala polisorganisationen var 
behäftad med åtskilliga brister. En allvarlig olägen
het var att polispersonalen inte hade befogenhet att 
utan vidare handla utanför det egna distriktet. Ef
tersom Umeå stads polisdistrikts gränser samman
föll med stadens gränser, kunde stadens polis inte 
utan vidare göra ingripanden i Umeå landskommun, 
exempelvis Teg och Backen. En annan svaghet var 
att polischefen även arbetade som åklagare och där
för inte hade tillräcklig tid för polisverksamheten.

1965 minskades antalet polisdistrikt radikalt och  
Umeå polisdistrikt kom förutom  Umeå stad att 
om fatta Umeå landskommun, Holmsunds köping 
samt Holmöns, Sävar, Hörnefors, Nordmalings, 
Bygdeå, Nysätra, Degerfors, Bjurholms och Vännäs 
kommuner samt Vännäs köping. Vidare minskades 
antalet stationeringsorter för polismän genom att 
stationerna på Teg, Backen och i Obbola drogs in. 
Vid förstatligandet omfattade personalstyrkan i

Umeå stad (utom  statspolisen) sammanlagt 48 po
lismän i olika tjänstegrader. I det nya polisdistrik
te t blev personalstyrkan 112 polismän och 20 civila 
befattningshavare och distriktet förfogade över 20  
tjänstebilar. I Västerbotten sammanfördes 23  
landsfiskaldistrikt samt Umeå och Skellefteå till 
fem  polisdistrikt.

Central myndighet för polisväsendet är sedan 
dess Rikspolisstyrelsen och som regional myndig
het fungerar länspolischefen  vid länsstyrelsen. An
svaret för verksamheten i polisdistriktet åvilar po
lisstyrelsen och chef för distriktet är polismästaren.

Länstrafikgrupper inrättades i Umeå och Lyck
sele. De motsvarar den tidigare ordningsstatspolis- 
avdelningen i Umeå. 1986 omorganiserades läns
trafikgrupperna till trafikavdelningar i respektive 
polisdistrikt under direkt ledning av polismästaren i 
distriktet.
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POLISVÄSENDET I VÄSTERBOTTENS LÄN

Till den 1 januari 1965. Regeringen

Länsstyrelsen

Landsfogden

23  landsfiskals- 
d istrikt

Landsfiskaler

32 polis- och  
fjärdingsmannad istrikt

Polismän och 
fjärdingsmän

Skellefteå stads 
polisdistrikt

Ordningspolis
Kriminalpolis

Umeå stads 
polisdistrikt

Ordningspolis
Kriminalpolis

Statspolisintendenten

Statspolisavdelningen 
i Umeå

Ordnings- o trafikpolis 
Kriminalpolis

Fjärdingsmannen sysslade till skillnad från p o lis 
m annen även m ed skatteindrivning.
T iteln  fjärdingsman försvann fo rm ellt 1954, men  
fu n k tion en  fanns kvar till 1965.

Från den 1 januari 1965. Regeringen

Länsstyrelsen
Länspolischefen

Umeå polisdistrikt Skellefteå
polisdistrikt

Ordningspolis
Trafikpolis
Kriminalpolis

Ordningspolis
Trafikpolis
Kriminalpolis

4 lokalvaktområden 5 lokalvaktområden

Lycksele
polisdistrikt

Ordningspolis
Trafikpolis
Kriminalpolis

Storumans
polisdistrikt

Vilhelmina
polisdistrikt

Ordningspolis
Kriminalpolis

Ordningspolis
Kriminalpolis

2 lokalvaktområden 2 lokalvaktområden
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Fjärdingsmannen
Filip Gerhardsson

Polisorganisationen är överhuvudtaget historiskt 
svårgripbar. För äldre tider är detta kanske mest ut
talat när det gäller förhållandena på landsbygden. 
Det beror ytterst naturligtvis på att vi saknar kon
kreta exempel på hur lagens väktare praktiskt fun
gerade ute i Västerbotten. V i är därför hänvisade 
till allmänt gällande förordningar i riket och till 
uppgifter och skildringar i domböckerna. Ossian 
Egerbladh har i sin skrift »Människoöden i dom 
böckerna» tagit fasta på just det senare materialet.

Här skall vi i korthet därför bara skildra en av 
lagens landsbygdsrepresentanter, fjärdingsmannen, 
som figurerat i litteraturen och i filmer så ofta att 
han förtjänar extra uppmärksamhet.

Från m itten av 1800-talet svarade krono- 
länsmannen, närmast under kronofogden, för den  
allmänna ordningen och säkerheten inom  ett dist
rikt och  var den som väckte åtal m ot förbrytelser. 
Fjärdingsmannen var länsmannens och  från 1917, 
då titeln försvinner, landsfiskalens biträde.

Under 1600-talet gick fjärdingsmannen på allvar in 
i den svenska ordningshållningen, även om  titeln  
kan spåras till 1400-talets slut. I en lag om  legofolk  
och legotimmar på 1640-talet fick han uppdraget 
att ha tillsyn över lösdrivare, landstrykare och in- 
hysesfolk som inte var stadda i tjänst.

I kyrkoordningen 1686 och i stadgan om  eder 
och sabbatsbrott året efter blev fjärdingsmannen 
ålagd att vara medhjälpare vid verkställande av kyr
kostraff. Beteenden som kunde föra en i händerna 
på fjärdingsmannen var »förargelse i gudstjänsten, 
överdådigt tobaksrökande vid kyrkorna, skvaller 
och stims utövande under gudstjänsten, benägenhet 
att svärja och bannas, egenvilligt och vårdslöst av
hållande från den allmänna gudstjänsten, osämja 
och oenighet, varuti någon av bitterhet och iver 
framgent lever med sin äkta maka». Fjärdingsman
nen hade behörighet att för slik ogudaktighet låsa 
den skamlige i stocken vid kyrkporten till, som det 
hette, »blygd för hela församlingen». Skamstraffet 
avskaffades så sent som i m itten av 1800-talet.

Nu skulle fjärdingsmannen också vårda sig om  de 
rikets soldater och befäl som behövde inkvartering 
och föda under sina färder genom landet, och han 
skulle samtidigt kontrollera att allmogen inte till
fogades »övervåld och oförrätt».

Under 1700-talet blev fjärdingsmannen ålagd att 
bistå allmogen vid brandskada. Nu konstruerades 
en genare väg där fjärdingsmannen svarade för upp
börd hos allmogen och leverans till häradshövding
en av avgifter för brandersättning, »brandstod».

Med tiden knöts fjärdingsmannen allt fastare till 
den offentliga förvaltningen. Hans arbetsuppgifter 
uppräknades för första gången i samlad form i Oscar 
I:s »nådiga stadga angående fjerdingsmän» år 1850. 
Där poängterades att »fjerdingsmansbefattningen är 
ett menighetsbestyr», alltså en offentlig uppgift. Av 
stadgan framgår också att det var tillåtet att låta 
uppgiften fullgöras i turordning bland sockenmän
nen. Paragraf sex i stadgan ger en anvisning om
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Polism öte, förm odligen  hem m a hos kronolänsm an L u n dkvist (längst t. v.), L ycksele, om kring år 1900.

fjärdingsmannens mångskiftande arbete. I sitt dist
rikt skulle han svara för ordning och säkerhet i 
största allmänhet. Han skulle ingripa när brott hade 
begåtts, vara tillhands vid epidemier och oklara 
dödsfall, ställa upp vid mantalsskrivningar, upp- 
bördsstämmor, marknader och större auktioner 
m.m. Fjärdingsmannen skulle också biträda kro
nans uppbördsmän vid utdelning av skattsedlar och  
vid indrivning av skatter och han hade en rad be
siktnings- och delgivningsuppgifter.

Fem tio år senare, 1899, reviderades den här 
stadgan och fick då formen av lag. Valproceduren 
blev klarare reglerad och först bestämdes att fjär
dingsmannen skulle förses med »skälig avlöning». 
I en till lagen fogad instruktion tillfördes fjärdings
mannen ännu mer arbete, exempelvis uppgifter 
som utmätningsman. Skyldigheten att assistera vid 
avrättningar ersattes med plikter som s.k. fång- 
gevaldiger.

Från 1917, då landsfiskalstjänsterna inrättades,
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Skellefteå södra landsfiskalskontor som m aren 1933. S ittande landsfiskal Fjärdingsman A. F. Fredriksson i
Burman t.h. och assistent Sundberg, senare landsfiskal i Lycksele. Ståen- Gunnarn om kring 1910. F oto i
de  fr.v. fjärdingsmannen L indström  och Häggström, extra polism annen Folkrörelsearkivet, Umeå.
H olm lund sam t fjärdingsmannen Johansson och Rådin. F oto i F olkrörel
searkivet, Umeå.

bestod fjärdingsmannens egentliga arbete i att bi
träda landsfiskalen i polis- och indrivningsärenden. 
Det skulle då finnas en fjärdingsman inom varje 
polisdistrikt på landsbygden.

1925 års polislag förändrade inte nämnvärt fjär
dingsmannens arbetsdag. Det nya i lagen var i hu
vudsak regler om tjänster för renodlad polisverk
samhet, d.v.s. kriminalpolisarbete och ordnings
polistjänst.

Som institution gick fjärdingsmannen i graven 
den 1 juli 1954 i samband med att ett nytt polis- 
lönereglemente infördes. Åren därefter avvecklades 
en m ycket märklig och viktig funktionärskår inom  
rättsvården.

Fjärdingsmannen är värd stor beundran. A tt vara 
det yttersta ledet i en verkställighetsordning är säl
lan en tacksam uppgift. Eftersom fjärdingsmannen 
oftast hade brister i boklig bildning och det krävdes 
att han mest själv skulle sätta sig in i de lagliga för
utsättningarna för sitt arbete, kan man förstå att 
uppgiften många gånger var slitsam. I början av min

tid inom polisen träffade jag många fjärdingsmän 
och jag har dem i tacksam och angenäm hågkomst. 
D et i mitt tycke mest framträdande draget hos dem  
var plikttroheten. Jag kan belysa den med ett ex 
empel från Västerbotten, ett fall som visserligen 
ligger bortom min tid — året var 1917 — men som  
är belagt i skriftliga dokument.

En fjärdingsman blev i tjänsten ålagd att ta hand 
om  en människa som hade dött i smittkoppor. Det 
var väl känt att fjärdingsmannen inte hade det 
skydd som en vaccination kunde ge, men på för
mans order och enligt sin tjänsteinstruktion tog  
han hand om den stackare som ingen vågade röra 
vid. Det blev döden för fjärdingsmannen. Han var 
43 år gammal och hade hustru och två barn.

En gammal fjärdingsman med ryggen böjd av årens 
möda, men med oförbränd energi i blicken, sum
merade en gång för mig sitt liv med orden:

»Jag har inte fö tt barn, men för övrigt har jag 
varit med om det mesta.»
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En diktrad från
Karin Eriksson

Sedan ett tjugutal år hyr vi det äldre bostadshuset 
på Margit och Karl Bäckströms gård i Dalkarlså 
som sommarbostad. När vi kom dit första gången i 
våras fick vi se hur taket på det stora uthuset hade 
skadats av vinterns enorma snömängder. »Farbror 
Kalle», som barnen kallar vår värd, hade börjat röja 
upp och sortera i högar det virke som gick att åter
använda och det som skulle bli ved.

Men han hade också hittat något som han ville 
att vi skulle titta  på. Stommen i en del av uthuset 
var av timmer — tydligen en gammal loge. Skarvar i 
timret och stockar med tydlig numrering skvallrade 
om  att huset hade flyttats och troligen också var 
sammansatt av timmer från olika hus. I en senare 
utbyggd del i resvirke hade gamla stockar återan
vänts som stolpar.

Just här hade Kalle gjort sitt fynd. En av dessa 
stolpar var försedd med en inskription. A tt döma 
av den sneda avsågningen i ena änden hade den en 
gång suttit som en av stockarna i ett gavelröste. 
Texten var skriven med skrivstil och med rödpenna 
och tog upp cirka en meter av stocken. Men vad 
stod det? Efter en stunds funderande och gissande 
lyckades vi tyda texten. Där stod »...Och icke e tt  
ax uppå logen 1867».

Denna fras verkade välbekant. Det var ju sista ra
den i första versen av sången Harpan i Röda visbo
ken. Den brukar vi sjunga hemma, för den är så 
härligt sorgesam. Jag visste också att den hade dik
tats av Anders Abraham Grafström, kyrkoherde i 
Umeå landsförsamling under perioden 1835—1870.

Harpan finns återgiven i sin helhet här intill, men 
en sammanfattning kan kanske också vara på sin 
plats.

Gunnar kommer hem med bark från skogen, 
men det finns inte något mjöl att baka med »... och  
icke ett ax uppå logen». De bägge moderlösa bar
nen hungrar och bönfaller om bröd. För att få dem  
att glömma sin hunger tar Gunnar ner harpan från 
väggen — man får anta att det inte rör sig om  en 
riktig harpa, utan en nyckelharpa. Barnen dansar 
tills de somnar, och Gunnar ber till Gud att de måt
te  befrias från nöden. Och så den sorgliga slutraden: 
»Befriaren kom — det var döden.»

Men nu hade den där inskriptionen på logväggen 
i Dalkarlså väckt min nyfikenhet. Hade Grafströms 
dikt Harpan verkligen haft spridning utanför litte
rärt intresserade kretsar? För att få klarhet i den 
saken ringde jag till Svenskt visarkiv i Stockholm. 
Där fick jag tala med Eva Danielsson, som hade 
intressanta uppgifter att lämna. Dikten Harpan ha
de publicerats år 1864  i A. A. Grafströms Samlade 
skaldestycken, förra delen. Men den var känd som  
skillingtryck redan 1832. Detta år gavs den ut i tre 
upplagor. Och — hör och häpna — fram till år 1919  
hade den som skillingtryck kommit ut i inte mind
re än trettio upplagor! Flera kompositörer hade 
tonsatt dikten och den sjöngs dessutom till flera 
folkliga melodier. Harpan var alltså älskad och vida 
spridd. Inte alls konstigt att den var känd också i 
Dalkarlså på 1860-talet.

Svenskt visarkiv hade också en anteckning om
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Harpan.

H ensliga stugan en kulen qväll 
Steg Gunnar med bark ifrån skogen.
Till bröd skall den bakas på ugnens häll:
Men icke ett mjöldoft fanns i hans tjäll 
Och icke ett ax uppå logen.

Då kommo emot honom barnen två 
Med bleknade kinder — de arma! —
”Gif bröd åt oss, Fader! — vi hungra så:
Ack! låt oss allenast en smula få!” —
” ”Jag har intet: Gud sig förbarma!” ”

”När moder bars bort på den svarta bår,
Och ner under mullen dess kista 
Blef gömd uppå vallen, der kyrkan står;
En kaka du gaf — den var vätt af din tår — 
Säg, fader! o, var det den sista?”

” ”Ack, barn! jag har ingen att ge er i dag; 
Men Gud skall i morgon väl sända 
Den bjelp, vi förbida af hans behag.
O, varen blott stilla och nöjda som jag!
I morgon här bakas kanhända.” ”

Då tog han från mossiga väggen ner 
Sin harpa — hvad makt i dess stämma!
De hungrande små icke klaga mer;
På infallna kinderna glädjen ler,
Och klangen kan plågorna hämma.

Med ansigtet bortvändt att dölja sin tår,
Att icke sin ängslan förråda,
Nu fadern en muntrande polska slår;
Och barnen, de dansa, och qvällen förgår — 
Tills trötta de somnade båda.

Vid bädden af strå, der de slumrade än.
Då bad han: ”0  Gud, ifrån nöden 
Befria dem du, alla lidandes vän!” —
Det skedde: de vaknade aldrig igen: 
Befriaren kom — det var döden.

att sången Harpan av A. A. Grafström hade fram
förts vid en musikalisk soaré i Linköping den 20 
maj 1832 av Kongl. gymnasiestuderande ungdom  
»till förmån för deras nödlidande landsmän i de 
Norra Länen».

Därmed stod sammanhanget klart. Sången skild
rar en historisk situation. Den handlar om  en verk
lighet, som känns avlägsen i tiden, men egentligen  
inte ligger så långt borta — de svåra missväxtåren i

1830-talets och 1860-talets Sverige. Felslagna skör
dar betydde hungersnöd för stora folkgrupper, 
framförallt i Norrland. Förhållandena var jämför
bara med hur det står till i många u-länder idag. 
Man levde med m ycket små marginaler. Många dog 
av svält, och det var barnen som drabbades först. 
Den hjälp som kom från andra delar av landet kom  
ofta för sent på grund av de dåliga kom m unikatio
nerna. D et var för övrigt nödåren på 1860-talet
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som blev orsaken till den första stora emigrations- 
vågen från vårt land.

I Västerbotten hade både sommaren 1865 och  
1866 gett m ycket dåliga skördar, men värst var det 
1867. D et året var försommaren bedrövligt kall och  
blåsig. Långt in i juni låg isarna ännu kvar. Man 
kunde inte böqa med sådden förrän vid midsom
mar, och forsten kom tidigt — på sina håll redan i 
juli. Året därpå var ett riktigt torrår, vilket i landet 
i övrigt förde med sig lika förödande missväxt. Här 
i länet var skörden det året dock ganska god, d.v.s. 
för den som haft utsäde att så.

I småskrifter och broschyrer propagerades för 
hur man kunde dryga ut kosten med vilda växter. 
Ett exem pel är Gustava Schartaus Welmenta råd i 
misswextår..., som gavs ut i flera upplagor på 1830- 
talet och senare. Andra författare rekommenderade 
svamp och olika sorters lavar som nödföda.

D et är tydligt att prosten Grafström med sin 
dikt Harpan lyckades ge ord och uttryck åt mångas 
förtvivlan under den hungersnöd som följde i miss
växtens spår. Annars skulle den väl inte varit spridd 
som skillingtryck i så många upplagor — och under 
så lång period. Det som vi idag kan uppleva som  
överdrivet sorgligt i dikten, var då en bitter realitet.

Hur det var i Dalkarlså vid den här tiden kan 
man läsa sig till i Karl Fahlgrens bok om  Bygdeå 
sockens historia. Här berättas om de svåra nödåren 
på 1830-talet, och hur de drabbade befolkningen. 
När det på nytt blev missväxt somrarna 1865—67, 
var man något bättre förberedd. Ett sockenmagasin 
hade byggts vid Bygdeå kyrka, och där fanns ett 
förråd med spannmål. Även om  detta var otillräck
ligt, var det till hjälp den första tiden. Dessutom  
skapades en del nödhjälpsarbeten, bland annat med 
vägbygge. D et mångomtalade skeppsbyggeriet i Dal
karlså under det häggströmska familjeföretaget gav 
också en möjlighet för traktens bönder att få en 
extraförtjänst, när skörden slagit fel. Till hjälp för 
de nödlidande i Norrland organiserades insamlingar 
från hela landet — till och med från USA kom bi
drag.

Nu tyckte jag mig ha den historiska situationen  
klar. Men vem var det som skrev ner diktraden på

Socknemännen, bland hvilka, och det med full
komlig sanning, ingen finnes af Bönder, som ic
ke till sitt dagliga uppehälle begagna bröd, mer 
och mindre blandadt med halm och andra nöd- 
brödsämnen, hvartill ock deras utseende bär 
wittne, med ängslan och bäfvan seende den gräs
liga nöd, som, om icke ytterligare hjelp kan 
dem beredas, ovilkorligen måste m öta dem, åt
följd af oundviklig hungersnöd, för hvilken, 
sorgligt att nämna, flere hittils fallit offer ge
nom ett måhända strängt anlitande af nödbröds- 
ämnen, och till hvilka grundade farhågor vi alle
sammans dagligen ledas genom anblicken af de 
gråbleka anleten och utmärglade gestalter, som, 
likt vålnader, ideligen såwäl i byarna som syn
nerligast hos de kring kyrkan boende, på det 
ynkligaste sätt beklaga sin hungersnöd, hvilken  
på sednare tider uttalar sig äfven af Bönder, 
dem man ock får se begära släcka sin hunger 
hos gifmilda medmänniskor, wåga härigenom, 
djupt beklagande sin oförmåga att sjelfva an
skaffa sig sina oundvikligaste lifsmedel förlitan
de sig på Kongl. Majts Befallnings hafvandes 
alldrig tröttnande omsorg om  Länets lidande 
innevånare, i största ödmjukhet anhålla om  und
fående af vidare räntefritt undsätt ning slån, i 
förhållande till nu uppgifna behofver — och  
förbinda sig Socknemännen, noga beaktande de 
stora skulder, hvarmed de förut öfverhopat sig 
och ehuru mörkt det för dem än synes att kun
na ett nytt undsättningslån betala, men med 
ihärdig arbetsflit, kraft och redbarhet i viljan 
samt ett hushållsaktigt lefnadssätt för framti
den, såwida ej flere pröfvoår påläggas, tro sig 
kunna det att en för alla och alla för en träda i 
gemensam ansvarighet för lånets återgäldande, 
de tider, Kongl. Majt Nådigst täckes bestämma.

Socken stäm m oprotokoll, Burträsk socken , 
22 decem ber 1867.

291



stocken i Kalles uthus i Dalkarlså? Vi gick tillbaka 
till den del av timmerlogen som stod kvar, för att 
se om vi kunde få någon ledtråd genom ytterligare 
inskriptioner på väggarna. Jodå, på en stock läste vi 
med viss svårighet orden A ftröskat den... med oläs
ligt datum efter. Och på flera ställen hittade vi år
talet 1867 och intialerna A G B S  — allt skrivet med 
rödpenna. Mycket talade för att det var denne 
AGBS som år 1867 skrev också diktraden med 
samma rödpenna.

För att få klarhet i om det år 1867 bodde någon 
här på gården med dessa initialer ringde jag upp  
hemmansägare Martin Edström. Han har samlat 
material till bybornas studiecirkel om gårdarna och  
folket i Dalkarlså by genom tiderna. Ur en skatte
längd plockade han fram uppgifter om vem som äg
de Karl Bäckströms gård år 1867, och vilka övriga 
familjemedlemmar som bodde där vid den tidpunk
ten. Initialerna AGBS stämde inte ihop med hem
mansägaren själv — han hette Olov Boström — och  
inte med hans hustru heller — Anna Lovisa. Men av 
familjens sju barn var det en som hette Anders  
Gustaf BoStröm l  Den näst yngste i raden, född  
1852 och död redan 1881.

Kan det ha varit han som skrev? En pojke i fem 
tonårsåldern? Ja, varför inte? Han hade kanske va-

O, om  dessa väggar kunnat tala!

brukar man säga, när man kommer in i ett gam
malt hus och känner att här har m ycket hänt 
som skulle vara intressant att få ta del av.

Det lär väl dröja, innan någon uppfinner ett 
instrument som kan registrera ljud från det för
gångna. Men däremot kan de inskriptioner man 
ibland hittar på väggarna ge en nog så stark upp
levelse av att det är någon från det förgångna 
som talar till oss. Särskilt ofta tycks det finnas 
meddelanden av denna sort i gamla lador, logar, 
klockstaplar och kvarnar. Men ibland också up
pe på vindarna i bostadshusen, där timret inte 
klätts in med tapet eller panel.

rit med vid tröskningen och var liksom alla de and
ra besviken över den usla skörden. Här uppe på lo 
gen minns han diktraden ur sången Harpan, som  
passar så precis in på situationen, och som så klart 
tolkar hans sinnesstämning. Han tar fram sin penna 
och skriver på logväggen. En hälsning till oss i sena
re generationer och en påminnelse om  nödåret 1867.



Från isolering t i

Per Moritz

Den etnologiska institutionen vid Umeå universitet 
är engagerad i projektet »Tärna fjällpark», som har 
målsättningen att i Hemavan skapa en utställnings- 
och informationsbank vilken skall belysa Tärna- 
områdets natur samt kulturhistoria. Intressant i 
detta sammanhang är att konstatera hur dramatiskt 
detta fjällområde har omvandlats under 1900-talet 
— från nybyggar- och sameland till en internatio
nell skidmetropol.

Kolonisation och bebyggelsen

Det dröjde länge innan någon nybyggare vågade slå 
sig ned uppe i Tärnafjällen. Ända sedan slutet av 
1600-talet hade dock nybyggare funnits i Väster
bottens lappmarker (det första s.k. lappmarkspla- 
katet kom redan 1673), men ingen hade bosatt sig 
i fjällområdet. Detta var helt och hållet de nomadi
serande fjällsamernas land. De tillhörde Vapstens

Tärna by  1919. F o to  Stellan R osén  i V ästerbo ttens m useum s arkiv.
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N ybyggarfam iljen N oakssons björk tim  mer stuga i H ögstaby  
1919. F oto Stellan Rosén.

och Umbyns fjällsamebyar och befolkade området 
under sina årstidsbundna vandringar mellan den 
svenska bottenvikskusten och den norska atlant- 
kusten. Tärnas geografiska isolering vid Umeälvens 
översta källsjöar bidrog till att den förste nybygga
ren som var Abraham Persson — inte anlände dit 
förrän år 1824, då nybyggen upptogs i Rönnbäck 
och Ängesdal. Tärna blev den senast koloniserade 
och bebyggda socknen i Sverige.

Statsmakterna var mycket angelägna om  att loc
ka nybyggare upp till Tärna, så man utlovade bl.a. 
trettio skattefria år samt några tunnor korn i un
derstöd. Botanikprofessorn J.W. Zetterstedt, som  
1832 reste genom Västerbottens lappmarker, var 
skeptisk till en sådan bosättning och skriver: »Att 
bygga sig fasta boningar invid fjellen, på ställen, der 
ingen säd och ingen barrskog växer, synes verkligen 
vara ett m ycket vågadt försök.» Zetterstedt var för
undrad över att människor »här vilja välja sig hem
vist».

Men efter hand bosatte sig allt fler där och 1837  
hade koloniseringen av Tärna nått fram till den 
norska gränsen i och med att nybygget Joesjö insy
nades. Kolonisationsepoken avslutades 1861 med 
Vallenäs. Därmed hade sammanlagt 41 nybyggen  
uppodlats inom socknen av både svenska och sa

Ä nkan  Maria Hallin i K lippen  vid sin björktim m erstuga  
1919. F oto  Stellan Rosén.

miska nybyggare. Den s.k. odlingsgränsen fastställ
des några år senare. Väster om  denna gräns fick 
inga nybyggen anläggas. Marken skulle reserveras 
som  renbetesland. D et äldsta kapellet i Tärna anla- 
des i Vilasund vid Överuman redan under 1720- 
talet. Nästa kapell uppfördes vid Gäutajaure 1762, 
men först i m itten av 1800-talet blev den svenska 
kyrkan fast etablerad i Tärna.

Den sena kolonisationen i Tärna gör att vi fort
farande kan greppa detta skede i t ex. bouppteck
ningar och annat skriftligt källmaterial, men också i 
muntliga källor. Nybyggarättlingarna bor ofta kvar 
på platsen för det första nybygget som förfadern/ 
pionjären upptagit och berättelser om  dessa män
niskor hålls vid liv. De björktimmerstugor med 
torvtak som står kvar utgör vittnesbörd om levnads
villkoren i fjälltrakterna. Den nödvändiga anpass
ningen till den omgivande naturen har varit av 
största vikt. I övre delen av Tärna växer ingen barr
skog, utan man har bara fjällbjörken tillgänglig som  
husbyggnadsmaterial. Bostadshusen i dessa regioner 
fick därför ett torftigt och primitivt utseende p.g.a. 
fjällbjörkens krokiga växtsätt och korta längd. Men 
trots detta gick det att få husväggarna täta.

Unika fotografier på björktimmerbebyggelse 
från Gustav Roséns resa till Tärna 1919 finns beva
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R aningsslåtter i L ycksele  lappmark.

rade på Västerbottens museum i Umeå. Fjällbornas 
umbäranden gjorde ett starkt intryck på Rosen. 
Han kom sedan att använda bilder på nödlidande 
till att väcka myndigheterna över armodet och av
saknaden av vägar i Tärna. Det handlade om  bn 
medveten social propaganda — han uppsökte de all
ra fattigaste. Välkänt är m ötet med änkan Maria 
Hallin i Klippen, som resulterade i ett upprop i 
Rose'ns egen tidning Västerbottens-Kuriren om  
hjälp till denna kvinna. Hon levde ensam med sju 
små barn och en lånad ko i en boning av björktim
mer med en förstuga av torv.

Näringsfång

Det fanns tämligen goda betingelser för överlevnad 
i Tärna under den första nybyggartiden. Missväxten 
under storsvagåren 1867—68 synes inte ha drabbat 
Tärna lika hårt som andra bygder i Västerbotten. 
Det faktum att man hade så nära till de norska han
delsplatserna gjorde att nybyggarna i stället bytte  
till sig kornmjölet där. På en del håll i Tärnafjällen 
var inte heller spannmålsodling lämplig p.g.a. natur
geografiska faktorer, som innebar att grödan lätt 
frös bort. Maten bestod huvudsakligen av fisk och

vilt. Odling av potatis förekom också, vilket dryga
de ut kosten. Tärnas invånare kunde t.o .m . bevilja 
medel till hjälp åt Smålands nödlidande befolkning  
år 1869.

I Tärna utnyttjades de ovanligt fina betesmarker 
och naturliga slåtterängar som låg efter sjöarna och 
vattendragen. D e naturliga ängarnas bördighet i 
Tärna beror på kalkhaltig jord. Gustav Rosen skrev 
i VK 1919: »De kor som gå på bete i kustlandet få 
leva ganska torftigt i jämförelse med fjällkorna i 
Tärna, som vada i gräs.» På en del gårdar kunde 
man hålla relativt många kor. Men för att få ihop  
tillräckligt m ycket hö till vinterfoder var nybyggar
na tvungna att röra sig över stora områden. Slåttern 
på avlägsna myrar blev därför viktig för fjällbönder
na. Värdefullast var dock raningshöet som växte 
längs vattendragen och som varje år översvämmades 
och gödslades av vårvattnet vilket gav en riklig 
växtlighet. Det var en så bördig gräsväxt i fjälldalar
na att korna i böljan av detta sekel vid en prov- 
mjölkning uppvisade högre fetthalt än Skånes kor.

Då man hade slagit myrarna och saknade hässje- 
virke brukade man i Tärna »kusa» höet. En stör sat
tes ner i marken och runt den lades höet på en pla
tå av ris så att det inte skulle ligga m ot marken. 
Denna upprättstående stör med hö fick sedan en
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grästorva till tak, som skyddade m ot regn.
Barnen i nybyggarsamhället fick tidigt lära sig ta 

ansvar då de blev utskickade i skogen som »getare» 
för att se efter kreaturen. Denna erfarenhet gav en 
naturlig uppfostran till kunskap om  skogslivet uppe 
i fjällområdet.

Jakt och  fiske

Jakten och fångsten var av stor betydelse i Tärna. 
Att gillra snaror för ripor var framför allt i de övre 
delarna av socknen en viktig inkomstkälla för ny
byggaren. Fångstmännen låg ofta borta under vin
termånaderna januari och februari i primitiva jakt
kojor, medan nybyggarhustrun fick vara hemma 
och sköta om djur och hushåll. Enorma mängder 
ripor, övrig skogsfågel och hare, kunde under »god
åren» snaras. Saxarna, »slagjärnen», användes flitigt 
av nybyggarna, främst då »rävjärnen». När man ja
gade i äldre tid begagnades den s.k. lodbössan som  
var mynningsladdad. Med den sköts t ex. björn, älg 
och fågel. Senare introducerades hagelbössan och  
kulgevären. De innebar en effektivare jakt på ville
bråden.

Fjällsamerna hade »spjutstaven» med sig vid rov- 
djursjakten. Tärnasamen Nils Andersson Skott har 
gått till historien som en skicklig »vargrännare». 
Han åkte på sina skidor upp vargarna under hets
jakten och dräpte dem med sin spjutstav. Den fun
gerade på samma gång som en skidstav och ett jakt
redskap. Samerna var även specialister på att ned
lägga björnar, då med det större björnspjutet. Se
dan fjälltrakterna i lappmarken undergått aw itt- 
ring, d.v.s. då kronans mark avskildes från privat 
mark år 1918, blev jakten och fångsten inte längre 
fri för fjällbefolkningen, utan de måste söka till
stånd hos länsstyrelsen. Detta gällde utanför de till
delade husbehovsskogarna.

Nät- och notfisket bedrevs också i stor skala i 
Tärna. D et var främst röding och börting (laxöring) 
man fiskade. Även ljustring och fiske med långrev 
förekom. Fisk var den stående födan i kosthållet. 
Torrfisk var bra som proviant och kunde ätas i stäl

let för bröd under t.ex . slåttern. Tillsammans med 
jaktmarkerna var fiskevattnen oerhört viktiga för 
nybyggarna som »matförråd». Vid en nybyggeslo- 
kalisering såg man därför till att ägorna skulle ligga 
i närheten av fiskrika sjöar och vattendrag. Lars 
Levi Laestadius gav ut boken »Om möjligheten och  
fördelen af allmänna uppodlingar i lappmarken». 
Den kom 1824  — samma år som Tärna kolonisera
des -  och var en kampskrift för upptagandet av ny
byggen i övre Norrlands inland. Laestadius beskri
ver vad som krävs av en nybyggare, »Att sätta sig 
ned i en ödemark, är i sanning ett värdigt företag. 
D et fordrar helsa, munterhet, rådighet och tålamod. 
D et nödvändigaste vid ett sådant värf är fiskred
skap, såsom: nät och not m.m.». Han fortsätter: 
»Och, få de icke fisk, då är det snart ute med dem.» 
Laestadius menade avslutningsvis att fiske och jakt 
upptog mesta tiden för nybyggaren och att det 
dröjde ganska länge innan denne började ägna sig åt 
jordbruket.

Handel

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 
pågick en om fattande gränshandel med främst Mo i 
Rana i Norge av nybyggare från den inre delen av 
Västerbottens lappmarker. Köpmannen L.A. Meyer 
hade på 1860-talet öppnat en handelsfirma i Mo 
som med tiden kom att knyta täta kontakter med 
fjällbönderna. Nybyggaren insåg vilka fördelar det 
var att handla med Norge. Varorna var här billigare 
än i Sverige, beroende på de isfria hamnarna som  
gav ständig tillgång till livsförnödenheter. Till Mo 
är det tolv mil från Tärnaby. Till Lycksele är det 
dubbelt så långt. Meyers generositet var vida om ta
lad. Han nekade aldrig att lämna ut kredit till fatti
ga nybyggare och dessutom berättas det att han 
köpte precis allt som nybyggarna hade med sig.

Man åkte vanligen två gånger om  vintern till Mo 
för att idka byteshandel. Första provianteringsre- 
san skedde i december före jul, när överum an fru
sit till, och den andra vid påsk i mars/april på vår
skaren. Ofta var det många forbönder med var sin
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Norgefarare på Skansnässjön på gränsen mellan Vilhelmina och  Stensele socknar 1909.

häst och fullastad »käppskrinda» som följdes åt i en 
lång karavan. Hästarna måste ha trugor på sig för 
att kunna ta sig fram i den djupa snön. De bytes
varor man tog med sig från hemm et var bl.a.: fågel 
och småvilt som ripor och harar, smör och slaktat 
kött. Vidare egenhändigt tillverkade bruksföremål, 
t.ex . snöskovlar, skidor och kvastar samt björknä
ver som användes till taktäckning i Norge. I Mo var 
följande livsmedel de viktigaste man bytte till sig: 
mjöl, salt och kaffe. Senare behövde man också 
stora mängder fotogen till belysningen hemmavid. 
Ett stort antal ripor inlevererades till Meyers vilt
bod vid denna tid. Under en månad — mars 1924 — 
uppgick summan till 25 .000  st. Fjällnybyggarna 
kunde alltså genom att byta t.ex. infångade ripor

m ot livsmedel i Norge upprätthålla en nödtorftig 
levnadsstandard.

Sam erna

Umeälven bildar en naturlig gräns mellan Vapstens 
och Umbyns samebyar. Den senare flyttar på norra 
sidan om älven och håller till vid Ryfjället, Norra 
Storfjället och Artfjället. Vapsten flyttar på södra 
sidan och har sina marker vid bl.a. Södra Storfjället 
och Arefjället Fjällsamerna ägde förr stora tama 
renhjordar. Man hade en s.k. intensiv renskötsel 
med vallning natt och dag. Vajorna (renkorna) mjöl
kades och man framställde renost. Fjällsamerna ha
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R enskiljning under 1910-ta let i tärnafjällen. Några stadsdam er har k o m m it på besök.

de hög status, var ofta förmögna på silver och kläde 
och de var påtagligt bördsstolta. Dessa fjällsamer 
flyttade långa sträckor varje år, ibland upp till fyr
tio mil.

Under den gamla rennomadismens tid bodde 
man vintertid i flyttbara tältkåtor nere i skogslan
det i lyckseletrakten där lavbete fanns. När det så 
blev vår igen, kände renhjorden längtan efter fjällen 
och man begav sig då upp till höst- och vårvistet 
med skidor och ackjor. Detta viste var beläget i låg
fjällen och här fanns torvkåtan. Nu byttes vinterns 
flyttningsredskap m ot sommarens. På renen häng
des en »klövjesadel» som förvandlade den från drag
djur till lastdjur. Man vandrade sedan därifrån mot 
sommarvistet som ofta låg över på den norska sidan.

Signifikativt för tärnasamerna är att de till skill
nad m ot norrbottenssamerna tidigt »försvenskades». 
I början av 1900-talet övergav många av dem ren
skötseln och blev bofasta fjällbönder. En del kom 
binerade dock renskötsel och gårdsbruk. Traditio
ner inom t.ex . dräktskicket dog ut. Om man stude
rar gamla fotografier från denna tid kan man note
ra hur de manliga renskötarna har bytt ut den syd- 
samiska kilmössan m ot en svensk hatt. Kvinnorna 
däremot fortsatte att bära samemössan ännu en 
tid. Det sydsamiska språket försvann mer och mer 
och svenskan tog vid.

Denna övergång från rennomadism till fast bo
sättning och övergivandet av gamla samiska tradi
tioner har delvis sin bakgrund i de täta och inten

298



■11(L

Tärna sam eförenings bildande 1919.

siva kontakter västerbottenssamerna haft med ny
byggare och skolmyndigheter. En process som på
gått sedan 1600-talet då Skytteanska skolan i 
Lycksele blev en läroanstalt för samebarn samtidigt 
som svenska och finska nybyggare trängde längre 
och längre in i lappmarken. Under 1800-talet blev 
nybyggarna allt fler och renskötarna allt färre, då 
kolonisationen av fjällen inleddes. En på rensköt
seln ytterligare hämmande faktor var också de dry
ga böter som efter unionsupplösningen 1905 bör
jade att utverkas av norrmännen om  tärnasamernas 
renar uppehöll sig där på olovlig tid. Mot denna 
bakgrund blir inte den pessimism som samerna i 
Tärna visade och kände under den här tiden särskilt 
svår att begripa.

Om man ser till kontakten mellan nybyggare och  
samer, så har den i regel kännetecknats av ömsesi
dig hjälpsamhet, även om fientliga inslag fanns. 
Man har helt enkelt varit beroende av varandra i 
fjällvärlden.

Under 1920- och 30-talen tvångsförflyttades 
nordsamer från Karesuando-området ner till Tärna 
p.g.a. att de norska betesmarkerna stängdes eller 
begränsades för dem. Denna förflyttning av famil
jer och renar har gått under namnet »dislokation». 
Nordsamerna hade en från sydsamerna skild kultur. 
Man bedrev en extensiv renskötsel, d.v.s. man vak
tade inte hjorden på samma sätt som i syd. Renar
na fick ströva fritt en stor del av året i »vildan». In
te  heller mjölkade man lika ofta som sydsamerna

299



tidigare hade gjort Men vid tiden för nordsamernas 
ankomst till Tärna hade också sydsamerna övergått 
till en mera extensiv form av renskötsel, liknande 
den i norr. Renhjordarna växte i storlek vid sekel
skiftet, samtidigt som man hade svårt att rekrytera 
sam er att vakta dem. Vidare hade de olika grup
perna skilda dräkter och språk. En nordsame och  
en sydsame förstod inte varandra, utan de måste 
tala svenska med varandra.

Den ekonomiska samhällsomvandlingen och den 
tekniska utvecklingen har medfört stora föränd
ringar i det samiska samhället. Man har lämnat 
själv- och naturahushållningen och har idag en ren
skötsel som är specialiserad för köttproduktion. 
Nyttjandet av renen har gått från mjölk- och trans
portdjur till slaktdjur. Det gamla nomadiserande 
mönstret upplöstes då klövjning och körning med 
ackja upphörde. Tältkåtan övergavs i vinterlandet 
och samerna började att hyra in sig hos de bofasta, 
ofta i deras bagarstugor Motoriseringen har gjort 
att renarna idag sköts extensivt med hjälp av snö
skoter, helikopter, terrängmotorcykel, lastbil och  
walkie-talkie. Renskötarna är nu färre och de har 
fått problem med storsamhället genom intrång i 
renskötselområdet. T .ex. har flyttningsvägar och  
betesmarker förlorats genom vattenkraftsutbygg
naden. Vidare har det moderna skogsbruket gjort 
det svårare för renen att komma åt födan i vinter
landet Dessutom skördar vägar och järnvägar många 
offer varje år.

Kontakten med omvärlden

Tärna har under 1900-talet upplevt en utveckling 
från gångna tiders nybyggarliv med isolering och 
självhushåll under knappa omständigheter till vår 
tids förbättrade kommunikationer och penninghus
hållning som medfört turism och ökade kontakter. 
Människorna i fjälltrakterna levde i början av detta 
sekel under liknande förhållanden som förfäderna 
gjort under den första nybyggartiden. Några större 
förändringar hade inte skett. Boskapsskötsel med 
jakt och fiske bildade en försörjningsbas för att

trygga existensen. Anpassningen till naturens vill
kor och resurser var absolut en nödvändig förut 
sättning. Vägförbindelserna var dåliga. Inköp gjor
des vintertid med häst och släde till Mo och andra 
norska orter För att kunna ta sig fram på somma
ren inom Tärna socken var man tvungen att om väx
lande ro och gå. Båtar drogs fram på »morkorna», 
näsen, mellan sjöarna. Den första vägen i området 
var den mellan Umfors och Tärnaby, som anlades 
redan 1904. Omkring 1915 byggdes också en enk
lare »ödebygdsväg» mellan Tärnaby och Slussfors. 
Men den stora omvandlingen av Tärna påbörjades 
under 1920-talet. Man fick 1927 en riktig landsväg 
färdig sträckan Tärnaby—Slussfors som knöt Tärna 
samman med övriga Västerbotten. Från Slussfors 
åkte man sedan på sjön Storuman ner till kyrkbyn  
Stensele med ångbåten »Bröt-Anund».

Under 1930-talet byggdes också s.k. »enkronas- 
vägar» i Västerbottens inland. Ett statsbidrag på en 
krona sträckmetern utgick till byamännen. Vägar
na var tillkom na på Gustav Roséns initiativ och  
nådde ut till avlägsnare delar av fjällregionen. De 
bröt isoleringen och gav välbehövliga arbetsinkoms
ter till vägarbetarna. 1927 stod sjukstugan i Tärna
by färdigbyggd. Tidigare hade folket fått ligga hem 
ma och dö i sjukdomar eller så kunde man försöka 
kontakta Tärnas »kloke gubbe», Noak i Virisen, och  
hoppas att han hade något botem edel. Vid denna 
tid inrättade även STF en turiststation i kyrkbyn 
och nu inleddes en epok av försiktig turism i Tärnas 
fjällvärld.

Under 1900-talets första årtionden bedrev de 
stora postorderföretagen en livlig handel med fjäll
borna. Ofta var lantbrevbärarna överlastade med 
dessa postorderkataloger. D et var bl.a. Åhlén och  
Holm som började att locka med allehanda nym o
digheter. För det gick ju minst lika snabbt att be
ställa från postorderfirmorna i Stockholm  som från 
Storuman och Lycksele. Från katalogerna beställ
des bl.a. kläder och tyger. Många nyheter spred sig 
nu snabbt i bygden: separatorn, symaskinen, tele
fonen, cykeln, bilen, båtmotorn, grammofonen och  
radion. Allt detta möjliggjorde en ny livsstil för 
Tärnas befolkning. Man kunde nu lättare och snab-
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bare ta sig fram, kontaktfältet vidgades. I radion 
hörde man hur människor hade det i andra delar av 
Sverige och världen. Man fick nya impulser. När 
den nya tiden kom till Tärnabygden bytte man ut 
den första generationens små björktimmerstugor 
m ot rejälare och större timmerbyggnader. Då Blå 
vägen invigdes sommaren 1939 i Umbukta fick 
man äntligen en mellanriksväg som sedermera kom  
att spela en stor roll för kommunikationerna och  
turismens framväxt.

Vattenkraftsutbyggnaden med sjöregleringar un
der 1950- och 60-talen har också satt sin prägel på 
Tärna. Den bördiga Björkvattsdalen i den nedre de-

BifcSCöANS

M ellanriksvägens invigning i U m bukta den  13 augusti 1939  
m ed bl.a. landshövding G ustav Rosén, Per K. R ygh  och O lo f  

Vid invigningen av Hem avans högfjällshotell 1953. A nundsen.

301



World Cup-tävlingen i Tärnaby 1983. F o to  R oland Berggren, 
V ästerbottens-Kuriren.

Lapplands största turistområde. Anordnandet av 
Världscuptävlingen i Tärnaby 1983 får ses som ett 
erkännande av Tärna som en internationell skid- 
metropol.

D et har således varit en snabb utveckling från 
kolonisationsskedet med häst- och båttransport till 
dagens teknokratiska samhälle med bil- och flyg
transport — onekligen ett dramatiskt händelseför
lopp på så kort tid. Kolonisationsepoken ligger 
nära i tiden och nybyggarnas ättlingar lever i stor 
utsträckning kvar på de gamla nybyggena. Tärnas 
fjällpark, som nu är under uppbyggnad, kommer 
att erbjuda såväl turister som ortsbor en kulturhis
torisk bakgrund till denna del av den svenska fjäll
världen.

len av socknen överdämdes och en del människor 
fick överge sina bosättningar. Fisket och naturen 
sades ha lidit förluster. Dock medförde regleringar
na förutom  arbetstillfällen också att man fick eko
nomisk ersättning. Dessa regleringsmedel satsades 
sedan till viss del för att bygga upp Tärnas turist
industri.

Efter kriget kom  nedgången i fjälljordbruket och  
under de sista årtiondena har många fjällbönder 
varit tvungna att lägga ner sina marginella småjord
bruk och övergå till andra näringar. Nu böljade 
tärnaborna i stället att uppföra s.k. »träkor». Man 
beviljades lån för att bygga uthyrningsstugor, och 
en sådan stuga skulle inbringa samma inkomst som  
en ko. Idag sysselsätter turismen hundratals perso
ner i Tärnafjällen. En turism som under 1970- och  
80-talen ökat ytterligare tack vare Ingemar Sten
marks bravader i Alperna. Slalomåkning har blivit 
ett folknöje och enmassturism har invaderat Tärna. 
Det har skett en stark utbyggnad av hotell, stugby
ar och liftsystem . Tärnaby—Hemavan är idag södra
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Västerbottens la
Karin Eriksson

Stellan  M örner

1638-1641
Stellan Mörner (ca 1570—1645)

Stellan Mörner invandrade från Tyskland 1597. 
Åren 1611—1613 var Mörner ståthållare, enligt den 
gamla ordningen före 1620, över landskapet Väster
botten  med lappmarkerna. Utnämnd till riksjäg- 
mästare 1613. Adlad år 1627.

1641-1653
Frans Crusebjörn (1605—1654)

Fadern, Peter Kruse, flyttade från Liibeck och ad
lades 1622. Frans Crusebjörn blev 1637 assessor i 
Generalbergsämbetet och utnämningen till lands
hövding berodde utan tvivel på hans bakgrund i 
bergshanteringen, då vid denna tid stora förhopp
ningar ställdes på Nasa silvergruva. Då kronan så 
småningom insåg a tt gruvan inte gick a tt  utveckla, 
hade hans landshövdingeskap mist sin betydelse 
och han kom a tt delvis användas utanför länet som 
gränskommissarie i Kexholms län 1652.

1653-1660 och 1664-1678
Johan  Gran (ca 1610—1679)

Som son till kyrkoherden Gerardus Jonae i Skellef
teå, som var född same, fick Gran en god juridisk 
utbildning med universitetsstudier i både Uppsala 
och Leiden. Han blev assessor i Svea hovrätt 1642 
och adlad 1645. Han blev länets första infödde 
hövding.

Gran var en dugande chef och mycket uppskat
tad av allmogen. Han gjorde betydande insatser för 
lappmarkens kolonisation och för häxeriprocesser- 
nas stävjande.

1660-1664
Johan  Gabrielsson O xenstierna (ca 1615—1664) 

Greve och son till riksdrotset Gabriel Oxenstierna 
och brorson till Axel Oxenstierna. Befälhavare för 
den svenska armeavdelningen i Norrland när Dan
mark—Norge förklarade krig 1657, och tillika lands
hövding i Västernorrlands län. År 1660—1664 lades 
Västerbottens län till Västernorrlands, och Oxen
stierna blev under fyra år landshövding över hela 
området. Hans intresse för länet syns ha varit inrik
ta t på landskommunikationerna och han lät upp
rätta den första stora berättelsen om länet.

1678-1680
(utnäm nd 1678, tillträdde aldrig tjänsten) 
Lorentz Lorentsson Creuz (1646—1698)

Var son till riksrådet och generalamiralen Lorentz 
Creuz. Han tillträdde dock aldrig posten som lands
hövding, utan hans tjänst uppehölls av Johan Gran 
till dennes.död 1679.

1679-1680
Jacob Henriksson Fleming (?—1689)

Tidigare landshövding i Västernorrlands och K rono
bergs län. Friherre, kammarråd.

1680-1683
Hans Clerck (1639—1711)

Hans Clerck var son till e tt amiralitetsråd och här
stam made från en invandrad tysk. Studier i Upp
sala och i Oxford. Tjänst i holländska flo ttan  och 
deltog i flera sjöslag. Vid återkom sten till Sverige 
blev han amiral med uppgift a tt ordna sjöförsvaret.

Efter freden 1680 utnämndes han till landshövding 
i Västerbotten. Hans huvudsakliga uppgift i länet 
blev a tt, som f.d. militär, reorganisera länets mili
tära och kamerala förvaltning efter kriget. År 1683 
erhöll han transport till Kalmar län och 1693 till 
Södermanlands län. Friherre 1687.

1683-1688
Hans Abraham Kruse (1626—1688) 

överste vid Dalaregementet. Kruse tillhörde en gam
mal mechlenburgsk adelsätt och var född på stam
godset Varchow. Kruse var fänrik i franska armen 
innan han kom till Sverige. Friherre 1679. Samti
digt som han utnäm ndes till landshövding erhöll 
han generalmajors titel. Han innehade länet till sin 
död.

1689-1692
Gotthard Strijk (1634-1692)

Gotthard Strijk tillhörde en westfalisk adelsätt och 
var född i Stettin. Han började studera juridik i 
Uppsala 1648 och blev så småningom assessor i 
Svea hovrätt och lagman över Västmanlands bergs
lag och Dalarna. Hans tillträde till Västerbottens 
län blev försenat eftersom han inte hade råd a tt re
sa landvägen, utan var tvungen a tt  vänta på öppet 
vatten och resa sjövägen till Umeå. Han avled på en 
tjänsteresa till Luleå 15/2 1692.

1692-1705
Gustaf Douglas (1648—1705)

Douglas hade en rent militär bana bakom sig, när 
han blev landshövding i Västerbotten. Han var gre
ve till Stjärntorp, friherre till Älvsgärde och herre 
till Nederängen. Douglas främjade en utökad segla- 
tionsfrihet, sysslade med lapparnas skatter, kyrko- 
och skolfrågor samt lät kartlägga lappmarken. Han 
innehade äm betet till sin död 24 juli 1705.

1705-1712
Otto Wilhelm Löwen (1659—1712)

Löwen var född i Reval och son till lantrådet i Est
land, Georg Johan Löwe. Han hade en m ilitär kar
riär bakom sig, bl.a. som överstelöjtnant vid Väster
bottens regemente och chef för Upplands regemen
te, när han tillträdde som landshövding. Han inne
hade äm betet till sin död i Stockholm 6/8  1712.
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1 7 1 3 -1 7 1 7
Anders Erik Ramsay (1646—1723)

Ramsay var vid sin utnämning redan 67 år gammal 
och chef för Nylands läns fördubblingskavallerire- 
gemente. Generalmajor. Ansågs vid det ryska över
fallet på Umeå 1714 ha »tappat huvudet» och blev 
den 7 januari 1717 suspenderad från sin tjänst. 
Ramsay begav sig söderut och blev arresterad den 
15 april. Han fälldes för a tt  in te ha u tny ttja t alla 
resurser till motstånd av en kommission den 8 mars 
1719. Han återfick dock inte tjänsten som lands
hövding, utan dog utan tjänst 1723.

Om någon objektiv grund för anklagelserna mot 
honom fanns, eller om han u tnyttjades som synda
bock, kan inte avgöras.

1717 (vice landshövding) 
1717—1719 (landshövding)

Fredric Magnus Cronberg (1668—1740) 
Cronberg var vice landshövding efter Ramsay och 
överste vid Västerbottens regemente. Han blev or
dinarie den 19 november 1717 och erhöll samtidigt 
friherreligt stånd. År 1719 blev han transporterad 
till Uppsala län. Som landshövding i Uppsala län 
befordrades han till generallöjtnant och senare till 
generalfälttygmästare.

1719
O tto Reinhold Strömfelt (1679—1746) 

Lagman och vice landshövding i Kalmar län. U t
nämndes till landshövding i juni 1719 i Västerbot
tens län, men redan i november 1719 fick han 
transport till Kopparbergs län.

1 7 1 9 -1 7 3 3
Jacob Grundel (1657 — 1737)

Grundel hade en rent militär karriär bakom sig när 
han tillträdde landshövdingaskapet i Västerbotten. 
Generalmajor och friherre 1720. Grundel betrakta
des som en mycket dugande man. Han dock stora 
svårigheter a tt bemästra ryssarnas härjningar 1720— 
1721.

1 7 3 3 -1 7 5 3
Gabriel Gabrielsson Gyllengrip (1687 — 1753) 

Gyllengrip var i motsats till många av sina företrä
dare inte militär, u tan hade en gedigen civil utbild
ning och karriär bakom sig. Han hade studerat juri
dik vid Uppsala universitet och ingått i Kmt:s 
kanslit, varit kanslist vid lifländska expeditionen 
och kabinettssekreterare hos arvprinsen av Hessen- 
Kassel, sedermera Fredrik I. I Sverige avancerade 
han till kommerserråd, innan han blev landshöv
ding i Västerbotten. Friherre 1735. Han insåg tidigt 
vadorna med det bottniska handelstvånget för Väs
terbotten , och betonade vilken hämmande verkan 
Stockholms monopol hade på de bottniska städer
nas utveckling. En av länets stora landshövdingar 
och en av de mest framstående ekonomerna i riket. 
Hans hälsa var dock inte den bästa, utan han hade 
en läng rad sjukpermissioner och en sexårig tjänst
ledighet mellan 1743 och 1749.

e — ■ h h i

I
j  f.vt s m.

. .

E pitafiu m  i B ackens kyrka över  G abriel G yllengrip  
m ed makan Eva Maria L öw enh au pt.

1 7 6 5 -1 7 6 9
Olof M almerfeldt (1693-1771) 

Malmerfeldt var född i Umeå och anställdes som 
kanslist på länsstyrelsen där. Han blev lanträntmäs- 
tare i Västerås 1719 och landskamrer 1720 och 
avancerade så småningom till lagman i Ångerman
land och Västerbotten 1749. Vice landshövding i 
V ästerbotten år 1749. Kammarråd. Malmerfeldt 
fick transport till Västerås år 1769.

1 7 6 9 -1 7 7 5
Magnus Adolf von Kothen (1704—1775) 

Magnus Adolf von Kothen gjorde karriär inom 
krigskollegium, där han avancerade till krigsråd 
1747. Han blev friherre 1771. Avled på sin post 
som landshövding i Västerbotten.

von Kothen erhöll tydligen permission på grund 
av sin sjukdom vid sitt tillträde den 22 maj 1769 
och besatte inte tjänsten förrän i oktober 1770. 
Troligen uppehöll Olof Bergström tjänsten tills von 
Kothen tillträtt.

Anmärkning: Efter Gyllengrips död 1753 och fram 
till år 1765 var landshövdingeposten besatt av ef
terföljande fem olika personer. Deras ämbetsperio- 
der är fortfarande något oklara.

Flera olika perioder under åren 1742—1775.
V i c e  l a n d s h ö v d i n g  i o m k r .  1 0  å r  u n d e r  d e n n a  p e r i o d .

Nils Bergström (?—?)
Nils Bergström tillträdde som landskamrer i Väster
bottens län år 1742. Hans bakgrund är okänd. Un
der sin tre ttio tre  år långa ämbetsperiod tjänstgjor
de han som landshövding under flera perioder, 
sammanlagt omkring tio år.

1 7 5 5 -1 7 5 9
Olof Leijonstcdt (1691-1759) 

Leijonstedt studerade i Uppsala, assessor i kammar
revisionen och kammarråd 1737. Utnämnd den 
1/12 1755, men tillträdde landshövdingeskapet i 
V ästerbotten först i september 1756. Greve och 
ogift.

Ämbetsperiod okänd.
U p p g e t t  t i l l  å r e n  1 7 5 7 — 1 7 5 9 ?  ( v i c e  l a n d s h ö v d i n g ? )  

Erland Lagerbohm (?—?)

1 7 7 5 -1 7 8 1
Georg Gustaf Wrangel (1728—1795) 

Wrangel hade en militär karriär bakom sig, delvis i 
fransk tjänst. Minister och resident i Hamburg. Han 
fick generalmajors avsked år 1769.

Wrangel var d jupt involverad i brännvin sfrågan 
och avskaffandet av husbehovsbränningen. Han 
blev den ledande mannen i direktionen för de re- 
gala brännerierna och tycks ej ha haft tid a tt sköta 
sitt äm bete som landshövding. Tjänsten sköttes 
1775—76 av landskamrer Bror Daniel Jerlström 
och landssekreterare N.M. Sandström, överstelöjt
nant Herman Roos förordnades till vice landshöv
ding i juni 1776. Det är osäkert om Wrangel över
huvudtaget tillträdde tjänsten eller om han någon
sin flyttade till Umeå. År 1781 fick Wrangel trans
port till Hallands län och blev därefter envoyé i 
Italien, där han avled. Han ingav Gustav III idén 
om regal brännvinsbränning och kom därför a tt 
kallas »Brännvins-Wrangel».

1776—1779 (vice landshövding)
Herman Julius Roos (1725—1786) 

Utnämndes på Wrangels begäran 1776 till vice 
landshövding i Västerbotten. Roos var då överste
löjtnant och erhöll överstes avsked 1783.

1 7 5 9 -1 7 6 2
Johan  Funck (1703—1773)

Funck studerade juridik i Uppsala och avancerade 
så småningom till vice landshövding i Västmanland 
före utnämningen till Västerbotten. Han erhöll 
transport till Uppsala län 1762.

1 7 6 3 -1 7 6 5
M artin Ehrenswahn (1714—1765)

1779—1781 (vice landshövding)
1781—1782 (landshövding)

Carl Wilhelm Leijonstedt (1725—1782) 
Leijonstedt hade en militär karriär bakom sig. Han 
övergick dock till hovtjänst som kammarherre och 
sedermera hovmarskalk (1776) innan han utnäm n
des till vice landshövding i Västerbotten 1779 och 
sedan till ordinarie 1781. Han avled 1782 som 
landshövding i Västerbottens län.
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1782—1783 (vice landshövding)
Simon Wilhelm Carpelan (1733—1814) 

Carpelan hade före sitt tillträde som vice landshöv
ding i V ästerbotten en militär karriär bakom sig vid 
först Österbottens och senare Västerbottens rege
m ente. Efter perioden som vice landshövding be
fordrades han till överstelöjtnant vid Västerbottens 
regemente och blev så småningom kom m endant på 
Sveaborg 1795. Han övergick i rysk tjänst och blev 
rysk landshövding i Savolax och Karelen 1809 och 
beviljades avsked 1810.

1 7 8 2 -1 7 9 0
( e r h ö l l  a v s k e d  1 7 8 9 ,  m e n  f ö r e s t o d  ä m b e t e t  

p å  k u n g l i g t  f ö r o r d n a n d e  t i l l  1 7 9 0 )

Carl Fredrik von Stenhagen (1732—1816) 
Stenhagen hade en civil karriär bakom sig, bl.a. 
som kanslist vid svenska legationen i Paris. Han 
blev kammarråd 1774. Det är något osäkert hur 
han tjänstgjorde i Västerbotten.

1785—? (vice landshövding)
Adam Magnus Langman (1727—1799) 

Militär. Började som underofficer. Tydligen majors 
avsked från Västerbottens regemente 1782. Vice 
landshövding i V ästerbottens län 13 nov 1785. Osä
kert när han avträdde befattningen och varför han 
utnämndes.

1 7 8 9 -1 7 9 5
Johan  G ustaf af D onner (1730—1808) 

Donner var militär. Han började som volontär vid 
Kalmar regemente 1747, adlades 1772 och blev 
överstelöjtnant i armen 1775 och vid Västerbottens 
regemente 1779. överste i armen 1786. Han begär
de avsked som landshövding i april 1795, men tycks 
ha tjänstgjort fram till 1 november, då efterträda
ren Strömberg anlände.

G u sta f Edelstam

1 8 1 1 -1 8 1 7
G ustaf Edelstam (1764—1825)

Edelstam ingick vid 18 års ålder som sergeant vid 
Åbo läns regemente. Efter a tt  ha utm ärkt sig i 
1808—09 års krig blev han överste och adlad under 
namnet Edelstam. U tm ärkte sig även som landshöv
ding genom sin rättvisa och ordningskärlek.

Runebergs »tappre Fahlander» är identisk med 
Edelstam.

1 8 6 4 -1 8 7 2
Eric V ictor Almquist (1817 — 1872)

Almquist var indelt officer, major, och ägde godset 
Friberg i Uppland och var känd som en framståen
de jordbrukare. Länets förste ofrälse landshövding. 
Som landshövding i Västerbotten gjorde han sig ge
nom tä ta  resor i länet.förtrogen med dess problem. 
Ägnade sig ou ttrö ttlig t å t länets ekonomi. Särskilt 
intresserade han sig för a tt  utveckla jordbruket, 
skiftesväsendet, aw ittringen och skolväsendet.

Såsom ledamot av första kammaren 1867—69 
och andra kammaren 1870—72 verkade han för 
kraftig hjälp å t länet under nödåren, för lapparnas 
renbeten och för järnvägsbyggande. Han ingrep 
också kraftigt m ot rovdriften på skogen.

1 8 7 3 -1 8 9 1
Axel Georg Wästfelt (1821-1891)

Tog lantmäteriexamen 1844 och blev awittrings- 
lantm ätare i Jäm tland 1845. Riksdagsman. Intres
serad av jordbruksfrågor, i synnerhet osttillverk
ning.

1 8 9 1 -1 9 0 4
Jesper Ingevald Crusebjörn (1843—1904) 

Valde officersbanan och avancerade till överste, 
sedermera även riksdagsman och statsråd. Hade 
försvar och komm unikationer som särskilda intres
sen. En kunnig och intelligent man med en sällsynt 
förmåga a tt kompromissa fram vad han i grund och 
botten  ville.

1 7 9 5 -1 8 1 1
Pehr Adam Strömberg (1751 — 1838) 

Strömberg började sin karriär som page hos prins 
Fredrik Adolf vid sju års ålder 1758 och innehade 
sedan omväxlande militära tjänster och hovtjänster. 
Han avancerade till överstelöjtnant i armen 1793 
och blev landshövding i Västerbottens län den 9 
april 1795. Han blev entledigad den 28 november 
1811 på grund av troligen förm enta felaktigheter i 
samband med krigshändelserna 1809. Han erhöll en 
varning samma år av Gustav IV Adolf, efter klago
mål a tt han inte bl.a. lagt ned tillräckligt med ener
gi vad det gällde armens proviantering.

Flyttade 1811 till sitt nybygge Nydala, där han 
bodde till sin död 1838. Gården, som blev upphov 
till byn Nydala nordost om Umeå, var socknens 
mest om fattande nyodlingsföretag.

1805 (vice landshövding)
Baltzar August Carl von Nieroth (1767—?)

Vice landshövding i Västerbottens län tre  månader 
från den 4 oktober 1805.

1 8 1 7 -1 8 4 2
Georg Lars af Schmidt (1771 —1842) 

Schmidt gick den militära banan och avancerade 
till överstelöjtnant. Han deltog i e tt flertal drabb
ningar, blev adlad 1815 och friherre 1841.

1 8 4 2 -1 8 5 6
Gustaf Adolf Montgomery (1791 — 1861)

Militär bana, överste 1825. Förvaltare av Gustafs- 
och Carlsbergs kopparverk under Åreskutan, där 
han gjorde betydande utvidgningar och anläggning
ar. Deltog i 1823 års riksdag såsom flitig talare och 
reformator. Hade svårt a tt  vinna förtroende i länet. 
Skriftställare (biografier, krigshistoria). Nykterhets- 
kämpe.

1 8 5 6 -1 8 6 3
Gustaf Lorentz M unthe (1808—1889)

Expeditionschef vid finansdepartementet. Duglig 
ämbetsman. Tog aktiv del i länets utveckling, fram
för allt inom de agrara näringarna. Landshövding i 
Växjö 1864—1875. Jesper Crusebjörn
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t.f. 1900-1902
Axel Asker (1848-1924)

Jurist, landssekreterare i Västernorrlandsoch Värm
lands län. Riksdagsman.

t.f. 1902-1903
Axel Fredrik Oscar Cederberg (1837 — 1913) 

Väg- och vattenbyggare. Verkade i Västerbotten 
och Umeå sedan 1870-talet, bl.a. vid brobyggen. 
Ritade hus, bl.a. Västerbottens enskilda bank 
(Smörasken). Anlade gården Tom tebo vid Tavle- 
sjön. Landstingsman, riksdagsman, ordförande i 
hushållningssällskapet.

1904-1916
Henning Theodor Biörklund (1849-1937) 

Jurist, byråchef i generalpoststyrelsen 1889 och 
överdirektör i patentverket 1900. Inom länet in
tresserade han sig för jordbruket, komm unikatio
nerna och samernas problem. Biörklund tillhörde 
även riksdagen och var anlitad för kommittearbete.

1916-1923
Axel Schotte (1860—1923)

Jurist, landssekreterare i Karlstad 1902. Han till
hörde riksdagen i olika omgångar och var även 
statsråd.

t.f. 1917-1918
Robert Hagen (1868—1922)

Senare landshövding i Gävleborgs län.

t.f. 1918-1919, 1923-1931
Nils G ustaf Ringstrand (1863—1935)

Efter jägmästarexamen blev Ringstrand skogsin- 
spektor 1884 hos Mo och Domsjö AB. Byggde 
Ringstrandska villan i Umeå 1899.

E lo f L indberg

1931-1942
Gustav Rosén (1876—1942) 

Underofficer, schaktmästare vid järnvägsbyggen i 
Norrland, 1902 redaktör för Västerbottens-Kuriren, 
där han var politisk redaktör 1928—31. Som publi
cist blev han känd för en oförfärad samhällskritik.

Rosén tillhörde första kammaren 1912—32 så
som liberal och sedermera folkpartist samt blev 
försvarsminister i första Ekmanministären 1926— 
28. Under sin riksdagstid var han åren 1922—25 
ordförande i statsrevisionen och gjorde där en ener
gisk insats. Han tillhörde även statsutskottet.

I det kommunala livet var han även verksam och 
satt bl.a. ordförande i stadsfullmäktige och lands
tinget.

Som länschef nedlade han e tt rastlöst arbete på 
länets ekonomiska och kulturella utveckling.

1943-1956
Elof Lindberg (1891 — 1956)

Redaktör för Västerbottens Folkblad, Umeå. So
cialdemokratisk politiker med en mängd förtroen
deuppdrag i Umeå och i länet. Riksdagsman, ord
förande i landstinget 1939—43, i Umeå kom m un
fullmäktige 1935—43.

1957-1965
Filip Kristensson (1898—1980)

Järnhandlare. Landstingsman, riksdagsman.

1965-1971
Karl G. Samuelsson (1911— )

Jurist. Generaldirektör vid statens avtalsnämnd.

1971-1978
Bengt Lyberg (1912— )

Ju r kand 1938, anställd i Mo och Domsjö AB 1943, 
dess VD 19 5 9 -7 1 .

1978-
Sven Johansson (1925— )

Ju r kand; i ledningen för Sv. Automobilhandlarför- 
bundet 1952—60. Borgarråd för sjukvårdsroteln i 
Stockholm 1966—70. Landstingsråd för planerings- 
roteln vid Stockholms läns landsting 1971—78. 
1957—78 aktiv politiker i m oderata samlingspartiet.
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Västerbotten •
Många gamla nummer av tidskriften är slutsålda, 
men följande häften och årsböcker finns ännu till 
salu. (E tt tips: o m  e t t  häfte du söker är slutsålt, 
kanske de t årets årsbok finns kvar — den är inte 
speciellt d yr  den heller!)

Häfte____ Tema_____________________________________________   p r js

1970:2 Minns ni ’69? En länskrönika 5:-
1971:3  Gammalt glas 5 ;.
1972:1  Herman Fahlgren: fotograf 7:50
1972:3  Tre träslöjder (nytryck 1988) 25:-
1973:4  Bildsamling från Gustav Roséns tid 7:50
1976:3  örtabok (nytryck 1983) 20:-
1977:4  Prästen som var kulturarbetare: Om J A Linder 10:-
1978:2  Om målade möbler och möbelmålare (nytryck 1987) 25:-
1978:3 Nybyggarliv (nytryck) 1 5 :-
1979:2 Robertsforsbilder 12;-
1979:3  Hundra års lärarutbildning i Umeå 12:-
1980:3  Skiftjobbare -  bilder och texter från Obbola 12:-
1980:4  Arbetarbostäder 1 5 :.
1981:1  Jakt och jägare 1 5 :.
1981:2  Potatis 1 5 ;_
1981:3  Flottning 1 5
1981:4  Kulturminnesvården i Västerbotten 1 5 :-
1982:1 Kvinnliga fotografer i Västerbotten 1 5 .-
1982:2  Idrottshistoria 1 5
1982:3  Amatörteater 1 5 :.
1982:4  Om kvinnans, mannens och barnens kläder

(slutsåld, men finns i årsboken 1982 — pris 45 kr)
1983:1 Skinnkläder, pälsar, skor och bygdedräkter

(också slutsåld, men finns i årsboken 1983 — pris 45 kr)
1983:2  Historisk arkeologi 1 5  ;.
1983:3  Ett år i skogen — om  västerbottniskt skogsbruk 1 5 :-
1983:4  Om rotkorgar 1 5 :_
1984:1 Hembygdsgårdar 1 5 :.
1984:2 Från stenåldern till Stenmark 1 5 :-
1 9 8 4 :3 /4  Våra hus — råd om  vård 20:-
1985:1 Människor vid älven — om  arbetslivet utmed Åseleälven 20:-
1985:2  Skogsmuseet i Lycksele/Hällristningarna i Stornorrfors 20:-
1 9 8 5 :3 /4  Västerbottnisk medicinhistoria 30:-

(fortsättn ing på nästa sida)
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Häfte T e m a ___________________________________________________________Tris

1986:1  Luffarliv/öknam n 20:-
1986:2  Båtbyggeri 20.-
1986:3  Böcker, bibliotek och läsning 20:-
198 6 :4  Fem fotografer 20:-
1987:1  E m i g r a t i o n e n  —  från Vilhelmina till Wilhelmina 20:-
1987:2  Stadens bostäder — Umeå under 1900-talet 20.-
1987:3  Arbete — om arbetslivet och dess förändringar under 1900-talet 20:-
1 9 8 7 :4 Sevärd kultur -  108 utflyktsm ål i Västerbotten 30:-
1988:1  Kyrkstadsliv 20:-
1 9 8 8 :2 /3  Bilder från förr 40:-

Å rsböcker
1946, 1959 , 1965 , 1967  
1 9 7 8 ,1 9 7 9 ,1 9 8 0  
1981, 1982, 1983 , 1984  
1 9 8 5 ,1 9 8 6 ,1 9 8 7
R egister 1920—19 7 7  fö r  VÄSTERBOTTEN

Rekvisition kan ske genom att kostnaden (plus 7 kr för häfte och 9 .5 0  för bok 
i frakt och expeditionsavgift) insättes på postgiro med noggrant angivande av 
nummer och årgång.
Man kan också prenumerera på tidskriften — fyra häften/ar för 50 kr (1988); 
fr.o.m. 1989 kostar årsprenumerationen 75 kr.
Adress: VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND  

902 34 UMEÄ 
Postgiro  6 26 22 - 6 Tel: 09 0 /11  86 35
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Sedan e tt  antal år har medlemmar ur folkmusik
gruppen Gnid och Drag i Umeå inventerat och upp
tecknat äldre visor och låtar, folkminnen och tradi
tioner bland fiskare och säljägare på Holmön i Väs
terbotten. I  e t t  första led i presenterandet av detta  
material finns nu kassetten »Visor och låtar från 
Holmön, del 1». Den säljs bl.a. på museet i Umeå.

A kvarell av Eva Skåreus, H olm ön , föreställande Carl A n to n  
Wikanders (f. 1887) fio l och Torsten Sandbergs (f. 1917) 
tvåradiga dragspel.

Västerbotten •

Redigeras av tjänstemännen vid Västerbottens museum i 
samarbete med tjänstemännen vid Skellefteå museum. 
Ansvarig utgivare: Anders Huggert.
Redaktör: Bo Sundin.
Grafisk form: Petter Perstrand.
Prenumeration och  distribution: Hjördis Boman och  Gun- 
Am y Zakrisson.

Rekvisitioner och  prenumeration: Västerbottens läns hem  
bygdsförbund, postgiro 6 26 22 — 6.
O ffsettryck: UTAB Umeå 1988. ISSN 0346—49 38.

Om ej annat anges är bilderna häm tade ur V ästerbo t
tens museums arkiv.
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Elisabet Hasselberg 
Bildvävar

Utställningen sammanställd av Elisabet Hasselberg-Olsson och Elisabeth Rasch. • Katalogredaktör: Elisabeth Rasch. 
Foto: Anders Qwarnström, förutom  omslagets tredje sida: Sten Vilson.

Layout och originalmontage: Petter Perstrand och Elisabeth Rasch. »Tryck: UTAB, Umeå 1988.
O m slagsbild: »Landskap I», 156x147 cm. 1981.



som om »tillvaron vore vävd i e tt  stycke»..

Landskapet inom oss eller som en 
del av oss är något av det man 
främst förnimmer inför Elisabet 
Hasselberg-Olssons bildvävar. Som  
Beate Sydhoff framhåller i sin ar
tikel är det inte det realistiska 
landskapet, rummet, huset eller 
en viss bestämd trappa, som Eli
sabet framskapar utan det arke- 
typiska — syntesen av upplevelser 
och stämningar, som inte begrän
sar och inte håller någon utanför. 
Ta exempelvis hennes stora väv i 
Riksdagshusets plenisal, »Minnet 
av ett landskap»! För egen del 
återfinner jag här både Höga Kus
ten i Ångermanland och sjösyste
met kring Tärnafjällen, liksom en 
kom bination av kusten vid Stens
huvud/Haväng och Brösarps bac
kar på Österlen i Skåne. D et har 
inte någon stor betydelse att jag 
vet att utgångspunkten för Elisa
bet kanske har varit hennes barn
domslandskap Bohuslän. Och då 
kan »Minnet av ett landskap» ock
så fungera som en bild av den 
svenska landskapssjälen där den 
nu sitter m itt bland folkets valda 
ombud.

Förmodligen är det så att när 
en stor konstnär arbetar så blir 
resultatet alltid något m ycket all
mängiltigt just därigenom att bil
den har fötts ur en strängt person
lig bearbetning av tusentals in
tryck och upplevelser. D et primä
ra är visionen. Teknik och yttre 
motiv är sekundära hjälpmedel 
att synliggöra visionen. D et all
mängiltiga ur det djupt personliga 
— en paradox, lika naturlig som  
att öppenhet alltid förutsätter 
slutenhet och att ljusets förutsätt
ning är mörkret. Elisabets neutra

la titelsättning på vävarna, t.ex. 
»Landskap I», »Landskap II», ta
lar för att hon inte vill tränga sig 
på betraktaren med ett färdigt fa
cit. Hennes väv skall bara fungera 
som en signal till betraktarens 
eget inre liv. Vävarna i sig är dock  
inte neutrala, lika med utan bud
skap. I Elisabets bildvärld finns 
inte någon människa avbildad, 
men den mänskliga närvaron för- 
nimms hela tiden vare sig det 
handlar om ett naturavsnitt eller 
ett hörn av ett rum eller en trap
pa. Människa och omvärld, hen
nes miljö, är ett. Och detta är ju 
ett budskap nog så ansvarsfyllt — 
jorden som förbrukningsartikel, 
krigsskådeplats, kalhygge, eller 
som dessas motsatser, ger också 
en bild av hur människan ser på 
sig själv och sina medvarelser i 
tillvaron. I Elisabets vävar är in
trycket i första hand en slags för
undran över skönheten i skapel
sen — trots allt.

Med den här utställningen upp
fylls en över tio år gammal öns
kan från Västerbottens museums 
sida. Den är ett försök till åter
blick på Elisabet Hasselberg- 
Olssons konstnärliga produktion  
alltifrån m itten av 1960-talet och  
fram till idag. A tt under ett tak 
samla ett så stort antal vävar är i 
sig ett estetiskt äventyr. Varje väv 
är nämligen värd en utställning 
för sig — något som ett litet galle
ri i Gamla Stan i Stockholm  se
dan lång tid tillbaka insett.

Utställningen har kunnat kom 
ma till stånd tack vare välvilliga 
lån från privatpersoner och o f
fentliga institutioner. Till dessa 
riktas ett m ycket varmt tack.

Katalogens huvudartikel har 
skrivits av Beate Sydhoff (f.n. 
tjänstledig från Kulturhuset i 
Stockholm  för att tjäna som vår 
kulturattaché i USA), då hon på 
nära håll har följt Elisabets ut
veckling och dessutom har för
mågan att se på Elisabets arbete 
mer eller mindre oberoende av 
det hantverksmässiga, tekniken, 
som ofta annars gärna blir tyngd
punkten i skildringar av textil 
konst. Intendenten vid Södertälje 
konsthall, Per Drougge, bidrar 
med en personlig hyllning till Eli
sabet.

Utställningen börjar i Umeå, 
fortsätter till Södertälje, Tomelilla 
och Borås. D et är ändå inte frå
gan om en vanlig vandringsutställ
ning. Upprinnelsen var att alla fy 
ra utställningsarrangörer ville 
»ha» en stor utställning av Elisa
bet. Det hade vi velat i flera år — 
och säkert inte bara vi. För att få 
arbetsro har Elisabet inte kunnat 
tillmötesgå alla önskningar och  
förväntningar på henne. Följden  
blev, som ett resultat av en viss 
rationalitet och god samarbetsvil
ja, att utställningen tillkom m it i 
bästa samförstånd mellan de fyra 
arrangörerna och i förhållande 
till Elisabet — ett tyvärr inte allt
för vanligt arbetssätt i utställ- 
ningssammanhang. Det är således 
med största tacksamhet och gläd
je som vi nu alla får uppleva fruk
ten av en sensibel och med rätta 
uppburen konstnärs kroniskt då
liga samvete.

Västerbottens museum, 
februari 1988  

Elisabeth Rasch



B e a t e  S y d h o f f :

Hon väver in spären...

Första gången jag träffade Elisabet Hasselberg- 
Olsson och såg hennes arbeten var någon gång i slu
tet av sextiotalet, då hon ställde ut på ett galleri i 
Gamla Stan som hette Glaucus. D et var ett rätt fan
tastiskt ställe med stora ljusa lokaler och ett ambi
tiöst utställningsprogram, där just konsthantverket 
hade en särställning. Vi ska inte glömma bort att 
det var under sextiotalet — det romantiserade, kri
tiserade och nytänkande — som bl.a. textilkonsten  
fick en särställning som ett område där bl.a. kvinn
liga konstnärer kunde bryta in i »konsten» på unge
fär lika villkor som manliga målare.

Elisabets vävar såg ungefär likadana ut då som  
de gör nu — vävda i gråa nyanser av lin, ibland med 
tredimensionella strukturer, ofta med bilder och  
former som tonar bort i ett grådunkel. Hennes bild
värld har blivit förebildlig för en »våg» i en svensk 
textil där just balansen mellan materialupplevelse 
och bildvision förts fram som en alldeles speciell 
bildform. Ingen har dock kunnat använda sig av 
denna textila »formel» så mästerligt som Elisabet 
Hasselberg-Olsson. Jag har ofta förvånats över den 
kolossala säkerhet och samtidigt den väldiga käns
lighet hon visar när hon skapar sina vävar.

* * *

Elisabets vävar från sextiotalet visade oftast natur
motiv. En åker där det jordiska bruna bytts ut m ot 
det vita linets grova yta, havsbilder, skarsnö, en 
husgavel som delvis döljs av träd och buskage hör 
till motivkretsen. D et är under denna period som 
hon skapar den bildvärld och den teknik som hon 
hela tiden ska hålla fast vid.

Jag har ofta funderat över vad det är i dessa m o
tiv som särskilt fångat henne. Naturen i sig själv är 
naturligtvis viktig, men om den var det enda skulle

»V it åker», 100x90  cm. 1968.

hon inte ständigt återkomma till samma m otiv och  
upprepa dem med små formmässiga variationer.

Jag kan tänka mig att hon också söker fullkom 
na vissa motiv som hon är m ycket fäst vid. Ständigt 
självkritisk söker hon hela tiden vidare för att finna 
den exakta bilden och den exakta avvägningen i 
materialet. Gråskalans förvandlingar i sammansätt
ningen av trådar gör också vävarna med lika motiv 
helt olika varandra. Utgångspunkten är arketypisk 
— det är bara tolkningarna av den som kan skapa 
nya bilder.

Sjuttiotalets motiv visar många objekt, men det



är besjälade objekt. Kappan och en Interiör med 
öppen dörr är med bland dem. Naturbilderna blir 
större, mer monumentala, för att under åttiotalet 
nå format — både rumsligt och andligt — som ty c 
kas nästan omöjliga att väva med så stränga utgångs
punkter som Elisabet kräver av sig själv. Ett av ob
jekten, Trasmattan, återkommer liksom också Hör
net och Trappan. Återigen arketypiska situationer 
som gång på gång gestaltas i nya tolkningar.

Motiven är ett antal fasta punkter som ständigt

finns i hennes liv. Deras betydelse sträcker sig ock
så som rottrådar nedåt m ot något förflutet, mot 
minnen av rum och stämningar. I vävarna återska
pas händelser utan att egentligen visa det, i varje 
fall platsen för händelserna, spåren av dem.

* * *

Ett av de arketypiska, m ycket grundläggande land
skapen i hennes textilkonst är det stora landskap 
som sitter i Riksdagens plenisal. Det visar kullar —

»Minnet av e t t  landskap», 5 ,6 x 9 ,6  m. 1982 —83. Sveriges Riksdagshus, H elgeandsholmen, S tockholm .



landtungor — omgivna av vatten eller lågland. Jag 
minns att hon som en förklaring till m otivet bl.a. 
sade att hon ville att de som satt i salen alla skulle 
känna sig hemma i hennes landskap. Detta är egent
ligen en beskrivning från hennes sida av motivets 
roll i hennes konst. Motivet beskriver en bassitua
tion  — ett mänsklighetens gemensamma minne, och  
alla är vi delaktiga i det oavsett vistelseort, bak
grund och hemland. En arketypisk form är totalt 
gränsöverskrid ande.

Ett annorlunda landskap men ändå liknande till 
sin tanke visar den stora väv som sitter i östra Sön- 
narslövs kyrka i Skåne. Också detta landskap inbju
der betraktaren till att vandra inåt i bilden, till att 
gå in i konstverket på ett nästan magiskt sätt. Vä
gen inåt kan också ses som en religiöst symbolisk 
vandring, m ot ljuset i vävnaden. Det arketypiska 
landskapet visar sig på samma sätt som t.ex . den ti
diga renässansens måleri i Italien kunna användas i 
m ycket grundläggande religiösa sammanhang.

Landskap av det slaget finns egentligen inte. Bil
derna som visar den snitslade vägen bort mellan 
kullar, eller en väg inåt upplagd som en strimma av 
ljus mellan kullarnas formationer, är bilder som be
skriver helt idealiserade naturformationer. Elisabet 
söker hitta det landskap som svarar m ot hennes 
egen längtan efter helhet och balans. Ett landskap 
som lägger samman alla delar, former och allt ljus 
till en form där alla dessa delar befinner sig i jäm
vikt.

* * *

Elisabet Hasselberg-Olsson har två ateljéer, en i hu
set i Täby utanför Stockholm , där hon bor, och en 
i sommarhuset i Hörröd i Skåne. Båda visar fram en 
sparsamt ljus och en ålderdomligt sträng miljö, där 
vävstolen är den enda möbeln. Färgerna i rummet 
underordnar sig samma gråskala som i vävarna, och  
alla lingarnerna ligger staplade i samma gråa buntar 
med enstaka blonda och gröna nyanser. Den bygg
nad som finns i hennes vävar finns också i de rum 
hon omger sig med.

Huset i Hörröd är ett gammalt skolhus, ett grått

stenhus som hon måste ha valt därför att det lik
nar alla de hus hon har vävt in i vävar sedan sextio
talet. Hörröd är ett litet samhälle på skånska hög
landet som lämnats kvar i en märklig isolering, som  
gör det möjligt att hitta stämningar som står m yc
ket nära ett förflutet och för det mesta ett förlorat 
liv.

Jag upplever att husen och de miljöer som finns 
omkring är m ycket viktiga för Elisabets skapande. 
På ett oerhört känsligt sätt tar hon till sig atm osfä
ren i dessa väggar, visar fram ljuset men också tyng
den i gamla miljöer, som står nära ett sönderfall. 
Även om människorna som bott där inte längre är 
närvarande i hennes vävar så finns de där ändå, där
för att deras minnen tycks närvarande i hennes bil
der. Deras minnen har blivit hennes minnen och  
även våra — genom hennes vävnader. Detta är det 
arketypiska.

Det finns ingen sentimentalitet i Elisabets vävda 
bilder av hus och ting. De är helt befriade från all 
»besudling» av känslosamhet eller den insmickran, 
som kännetecknar så m ycket av vår tids hantering 
av gamla saker. Där ligger en stor skillnad mellan 
hennes konst och de vävar som hennes epigoner 
producerar. Hos dem blir naturbilderna till roman
tiserade vepor, som varken återknyter till den tradi
tionella vävens mönsterkänsla eller till nyskapade 
bilders helt samtida utgångspunkter.

* * *

När en väv är under arbete i vävstolen är hon y t
terst förtegen om den. Ingen konstnär vill gärna ta
la om ett arbete som fortfarande pågår, och i Elisa
bets fall beror det ju också på att hon inte kan se 
m ycket av m otivet medan hon väver. D et är först 
när väven är helt färdig som Elisabet kan avgöra om  
den stämmer med hennes idé samt med skissen. 
Hennes egna reaktioner skiftar ofta mellan försiktig 
belåtenhet och sammanbiten beslutsamhet att näs
ta gång göra verket »ännu bättre».

Även om man kan urskilja en allt större säkerhet 
i hennes vävar sedan sextiotalet, ofta större format 
och mer komplicerade m otiv, så har hon alltid varit
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»Trasmattan», 2 0 5 x 1 1 0  cm. 1987.



lika »bra», lika färdig och lika mogen som konstnär. 
Hon är helt autodidakt, har inte gått på några 
konstskolor. Linet var givet från början — hon är 
allergisk m ot ull — och färgskalan är hennes helt 
personliga.

På sextiotalet upplevde man gärna hennes bild
värld som en del av den fotografiskt återgivna verk
lighet, som då förekom både i måleriet och i den  
nya textila bilden. F otot blev en ofta dokumentärt 
upplevd kontakt med verkligheten och innehöll 
också ofta budskap om mänskliga situationer. I 
Elisabet Hasselberg-Olssons fall har hennes bilder 
ingen kontakt med verkligheten via fotografier. 
Skälet till att hon så gärna arbetat med realistiska 
motiv är troligen snarare att de »minnen» hon vill 
återskapa blir till ett slags parallella situationer till 
fotografierna. Sedan 1800-talet har de flesta över
levande minnen som vi har kvar utgått från de fo to 
grafier som finns kvar.

»Minnen» som finns kvar inordnar sig därför -ofta 
i fotografiska bilder. Andra minnen finns i form av 
beröringar av tyg. Linnelakan med söm på mitten  
och tillplattade stela monogram staplas också upp i 
minnets förråd i en form som inte påverkats sär
skilt m ycket av tiden. Jag tror att det är ett skäl till 
att Elisabet finner linet så användbart att beskriva 
objekten, husen och landskapen. Gråskalan ger 
också de bleknande bilderna deras autenticitet i 
förhållande till andra minnets överlevandeformer.

* * *

Av allt det som sagts här kunde man tro att Elisabet 
vore en m ycket allvarsam människa. D et är hon 
också, men allvaret delar ofta plats med uppslup
penhet och intensiva glädjeutbrott, särskilt efter

vävar som blivit sådana som hon ville. Den positiva 
utstrålning som hon har är densamma som finns i 
hennes vävar. Utan att vila, med en otålighet som  
ständigt driver henne samt med en tålighet som  
tycks oändlig arbetar hon vidare för att fullkomna 
sina motiv.

Hon håller sin riktning m ycket klar. Med en hy- 
perkänslig sökare har hon funnit en väg som hela 
tiden varit fullständigt befriad från den ibland kvä
vande traditionalism som textilkonsten kan uppvi
sa. Genom sin brist på textila förebilder stod hon 
alldeles fri i konstnärlig bemärkelse, när hon ville 
gestalta sin bildvärld i textil form. Hon kunde om e
delbart utgå från de bilder hon ville förmedla utan 
att fundera över om textiltraditionen egentligen 
kunde »tillåta» det.

Ibland har detta kanske gjort att hon känt sig stå 
utanför den textila »rörelse» bland kvinnliga konst
närer i Sverige som på sextiotalet och även senare 
gjorde den textila bilden till ett av de intressantaste 
och mest dynamiska bildområdena i konsten. Jag 
vet att detta sedermera har ändrats. Hon har upp
rättat många kontakter med textilkonstnärer och  
textila verkstäder, främst Handarbetets Vänner på 
Djurgården i Stockholm . Det var HV som vävde 
den stora Riksdagsvävnaden i en fantastisk och ska
pande period som var en helt ny »kollektiv» erfaren
het för Elisabet.

Det viktigaste skapande samarbetet i hennes liv 
tror jag dock är det som hon har med sin man, ar
kitekten och skulptören John Olsson. Han är hen
nes uppriktiga och inkännande samtalspartner, och  
han har också den inbyggda upplevelsen av de rum 
som Elisabet hela tiden strävar m ot när det gäller 
att finna aktionsrummet för sina vävar. Rummen 
där ljuset finns, vilan men också människorna som  
ska ta em ot dem.



Jag såg en gång på en vägg sp å r e n  
av en kappa. Den hade hängt där i 
många år, och väggen runt den ha
de blekts, där var alltså en mörk 
skugga av en kappa, som nu var 
borta.

När jag sen gjorde den här väven, 
vände jag på det och gjorde väggen 
mörk och skuggan ljus — den blev 
im m a te r i e l l .

Kanske de t är en ängel?

»Kappan», 16 3 x 1 0 0  cm. 1973.
Tillhör N ationalm useum , S tockholm .
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»Spår», 156 x 1 5 0  cm. 1987.



»Stenar», 170x121 cm. 1984. 
Tillhör Vår Gård/KF, Saltsjö
baden.
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En bukett - ett kvädcv 
en krans - en hymn

Kan det finns någon som helst beröringspunkt mel
lan nationalskalden Evert Taubes visor och dikter 
och »riksväverskan» Elisabets bildvärld? Man tror 
knappast det.

Men jag har under åren många gånger tänkt på 
och förundrats över den subtila koloriten i den bu
kett av försommarblom, som Rönnerdahl plockar i 
Sjösala vals, ett omkväde på blomsterspråk, som 
överlevt trots alla försök att skråla det sönder och  
samman:

»gullviva,
mandelblom,
ka ttfo t
och
blå viol».

Det är kanske först, när man sitter ensam och  
tyst framför texten, som dess milda spektrum fram- 
tonar, mer som ett nynnande än som en sång.

Samma färghållning och tonfall upplever jag in
för Elisabets bildvävnader.

I centrum står mandelblom  och kattfot,  vitt och  
grått med stänk av mandelbrunt, rosenrött och  
skärt m ot grönt, allt i mildaste nyanser; mandel
blom och kattfot, båda örter som växer på karg 
mark, i sandjord, i backar och på hällar.

Gullvivan och violen skymtar fram och lyser, 
men alls inte pråligt, svalt gyllengult och gulgrönt 
och kanske kan man tänka sig en milt himmelsblå 
viola mirabilis eller odorata, den senare sällsynt, 
finns i lundar på Öland och i Skåne, två av Elisabets 
landskap:

»gullviva,
mandelblom,
ka ttfo t
och
blå viol»,

en bukett och ett kväde som överlämnas från Evert 
via en nynnande Rönnerdahl till Elisabet.

Man kunde också tänka sig en konstfullt flätad 
krans och krona, en coda i en vaganthymn till vå
ren på latin:

»Primula veris 
Saxifraga granulata 
Antennia dioica 
Viola mirabilis 
Viola odorata!»

Per Drougge



»Landskap III» (Alvarsmark), 15 0 x 1 4 7  cm. 1982. Tillhör Umeå kom m un.



Elisabet H a sse lb erg -O lsso n

1932 föds i Göteborg
1964 börjar väva, självlärd
1965 ställer ut hos Elsa Gullberg AB  

och på Hantverket i Stockholm
1966 deltar i Hantverkets utställning
1967 deltar i Hantverkets utställning
1969 har separatutställning på Form  

Design Center i Malmö, Finnish 
Design Center i Helsingfors och  
Röhsska Konstslöjdmuseet i 
Göteborg, ställer ut på N ykö
pings konstm useum  och muse
et i Jönköping, deltar i Ting 
och bruksting på Liljevalchs i 
Stockholm

1970 deltar i Ting och bruksting
1971 har separatutställning på Gal

leri Glaucus i Stockholm , del
tar i Ting och  bruksting, deltar 
i utställning på Form Design 
Center i Malmö och på Sunds
valls museum

1972 ställer ut på Galerie Plaisiren, 
Hässelby slott, och deltar i 
Ting och bruksting

1973 ställer ut på Lunds konsthall 
och deltar i »Expressions te x 
tiles nordiques» i Angers, Frank
rike, samt Ting och bruksting

1974 deltar i The First World Crafts 
Exhibition i Toronto, Schwe- 
dische Tage i Mannheim, N atio
nalmuseums vandringsutställ
ning Det svenska rummet och  
Ting och bruksting på Kultur
huset i Stockholm

1975 har separatutställningar på 
Sundsvalls museum och Söder
tälje konsthall, ställer ut på 
Ting och bruksting

1976 har separatutställning på Form  
Design Center i Malmö, deltar i 
»Tre tem perament i väv» på Na
tionalm useum  i Stockholm  och  
i vandringsutställningen »Swe
dish textile  art — five tem pera
ments» i M exico, Cuba och Ca
nada

1977 deltar i »Expressions Suédoises» 
i Bryssel, Belgien

1978 har separatutställning på Centre 
Culturel Suédois i Paris, deltar i 
»Scandinavian Crafts Exhibi
tion» i Japan och i utställning
en »Hus och träd» i Göteborgs 
konsthall

1981 har separatutställning på Galle
ri Österdahl (tidigare »Telan- 
ders») i Gamla stan i Stock
holm

1982 deltar i »Scandinavia today», 
vandringsutställning i USA, och  
i »Nutida svensk design», en u t
ställning som visas i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland

1985 har separatutställning i Härnö
sands Konsthall

1986 ställer ut i G rythyttans galleri
1987 ställer ut i Galleri Viktor i 

Djursholm och deltar i »Fyra 
material» hos Galleri Österdahl 
i Stockholm  och i »Scandinavia 
today», en vandringsutställning 
i Japan

1988 »Scandinavia today»-utställning- 
en visas i USA i samband med 
Delaware-jubileet

Större arbeten i offentlig miljö

Edsbergskyrkan 
Tibblekyrkan  
Skara missionskyrka 
Forssa stadshus i Finland 
World Intellectual Property Organiza

tion  i Généve 
IBM Stockholm
European Patent Office, Miinchen 
Arbetarskyddsstyrelsen i Stockholm  
Umeå komm un: Dragonskolan och In

vandrarbyrån 
Härnösands teater 
Riksdagshuset, plenisalen 
Alingsås tingshus
Strandtofta, Vår Gård, Saltsjöbaden  
Östra Sönnarslövs kyrka i Skåne 
Famnen-kyrkan i Bromma

Finns också representerad på N ational
museum i Stockholm , Röhsska museet 
i Göteborg, Malmö museum, svenska 
ambassaderna i Bulgarien och Lagos, i 
bibliotek och sjukhus etc.



För den inre läsaren 
diktar jag 
för den del av mig 
som har del i andra

Gunnar E kelöf

»Interiör». 167x90  cm. 1980. Till
hör S tockholm s skolförvaltning.



Västerbottens museum, Umeå • 7 febr — 4a 
Södertälje konsthall • 16 april — 29 maj 

Tomelilla konsthall • 4 juni—10 juli 
Borås konstmuseum • sept—okt

1988


