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Västerbottens läns hembygdsförbund har få tt en ny 
ordförande i ortnam ns- och språkforskaren Lars- 
Erik Edlund från Umeå universitet. Han kommer i 
denna egenskap även a tt  ingå i styrelsen för Stiftel
sen Västerbottens museum. F rån  redaktionen sida 
tackar vi den avgående ordföranden Ruben Eriksson 
för hans m ångåriga insatser inom Hembygdsförbun
det.

För tidskriften Västerbotten ha r en redaktions
kommitté in rä tta ts  i höst. Kommittén består tills 
vidare av Lars-Erik Edlund, tidskriftens redaktör Bo 
Sundin, ansvarige utgivaren Anders Huggert, rektor 
E rik  Johansson från  Robertsfors, länsantikvarie  
K arin Eriksson och l:e antikvarie Annika Hallinder 
från Skellefteå museum. Redaktionskommittén skall 
fungera som tidskriftens förlängda arm  u t i länet och 
verka till stöd för det redaktionella arbetet. Det är 
vår förhoppning a tt  kunna bredda innehållet i tid 
skriften och få in m er lokalt m aterial, stort som litet, 
och bättre  rapportera om kulturella aktiviteter och 
händelser i länet. Lars-Erik Edlund återkom m er till 
detta  och kontakten med de lokala hembygdsföre
ningarna i Västerbotten n r 1-2/1991.

K ristina Lundberg h a r slu ta t sin anställning som 
publikationsassistent på Västerbottens museum. Bo 
Sundin kommer därför tillsvidare a tt  svara även för 
den grafiska utformningen av tidskriften.
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I  detta n
Säljakten, med årliga långfärder i speciella båtar på  
vårisarna, var en unik företeelse inte bara för våra 
trakter. Den är i denna form inte känd från någon 
annan del av världen. Säljakt under liknande beting
elser har förekommit i Vita Havet, men hur den gick 
till är i det närmaste okänt. Karelska fångstm än har 
bedrivit säljakt på  liknande sätt inom samm a områ
de, Bottenhavet och Bottenviken, som svenska och 
finska säljägare. Säljakten, med dess organisation 
och långa jaktfärder är intressant på många sätt och 
har under de senaste åren varit föremål för intensifie
rad forskning. Umeå universitet har i det tvärveten
skapliga projektet "Säljägarkulturer i det bottniska  
om rådet"givit ut en rad rapporter. Center för arktisk  
kulturforskning är samordnare och säljer även rap
porterna. Institutionerna för Nordiska språk, S a m i
ska och Arkeologi deltog i projektet.

A lltsedan 1960-talet påpekade säljägarna själva 
att sälstamm en ständigt decimerades trots betydligt 
m inskad jakt. Skottpengen fanns trots detta kvar. 
Genom den sälforskning som initierades av M ats 
Olsson på Naturhistoriska Riksm useet i slutet av 
1960-talet, fick myndigheterna på allvar upp ögonen 
för sambandet mellan miljögifterna och sälstammens 
minskning. 1974 inträffade det märkliga a tt sälen 
fridlystes i Sverige sam tidigt som skottpengen togs 
bort. Det vanliga när det gäller hotade djurarter är 
annars att skottpengen är borttagen långt före frid lys
ningen.

På Fiske- och Sjöfartsavdelningen vid Västerbot
tens museum finns säljakten skildrad i utställnings- 
form -  en utställning som få tt många utländska  
besökare att vidga ögonen av fascination. Österbot
tens museum i Vasa har för inte så länge sedan 
presenterat en säljägarutställning utifrån finska  
förhållanden, men fortfarande saknas en självstän
dig och genomgripande utställning. Säljakten är i

många stycken så m ärklig och specif k för den bottni
ska kulturen att ett självständigt säljaktsm useum är 
motiverat. Det skulle bli en given attraktion.

Säljakten är en inkörsport till ett delvis okänt h i
storiskt landskap -  det gäller a tt hitta koden och få 
upp hela porten. Säljakten består av många kompo
nenter som var och en innehåller en bit av denna kod.

Peter Gustafsson och Bertil Bonns har titta t när
mare på  färdernas ursprung, klim atets inverkan på  
valet av färdväg, kartlagt det regelbundna mönstret i 
resorna, sett hur sälfolk har fungerat som kunskaps- 
och kulturförmedlare mellan Sverige och Finland, 
analyserat säljaktens båtar och förankrat dem, inte 
bra som jaktredskap, utan som ett funktionellt ele
ment i den bottniska kulturen genom århundraden.

Peter Gustafsson, med förflutet vid Skellefteå 
museum, är numera verksam vid Folkrörelsearkivet 
i Skellefteå. Han har tidigare behandlat säljakten i 
tidskriften Västerbotten (nr 2 11971).

Bertil Bonns har under sin tid  på Folkkultur sar
kivet i Helsingfors bedrivit undersökningar i det bott
niska kustområdet och arbetar nu som projektledare 
för det stora nybygget av skeppet"Jakobstads Vapen" 
i Jakobstad.

Säljaktens och fiskets samband med de labyrin
ter, kompassrosor och tomtningar som bl.a. finns  
utmed den västerbottniska kusten har länge antytts. 
Två huvudfrågor har dock förblivit obesvarade: deras 
ålder och deras innebörd. Genom den lavdaterings- 
metod som utvecklats av Noel Broadbent vid Umeå 
universitet, kan nu dessa stenbyggda kulturm innen  
dateras. Noel Broadbent och Rabbe Sjöberg redogör i 
en artikel för resultatet av undersökningarna och 
lavdateringsmetoden, här främ st tilläm pad på laby
rinterna. Noel Broadbent arbetar för närvarande i 
USA och Rabbe Sjöberg vid Center för arktisk ku ltur
forskning, Umeå universitet.
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G råsälshona m ed  kut. Foto: Peter G ustafsson 1975.
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"Du ska inte söka salen 
-  du ska söka isen!"
Peter Gustafsson

D en n a  a rtik e l h an d lar  y tte r s t  om  b o ttn isk  
k ontakt u tifrån  d en  b ottn isk a  sä lfångsten , som  
P eter  G ustafsson  sam lat u p p gifter  om  sedan  
början av 1960-talet. Förutom  dagböcker, t ill
gän g lig  littera tu r i äm net och  u pp teckn ingar i 
F olkku ltursark ivet i H elsingfors, bygger  arti
ke ln  på e tt 50-tal egna  in tervjuer m ed sages- 
m än i F in land  (från Larsm o i norr och  t ill M olpe 
i K orsnäs i söder) och  Sverige (från E stersön  i 
N eder-L uleå i norr och  t ill Järnäsk lubb  i Nord- 
m alin g  i söder). N ågra in tervjuer har tillk om 
m it u nd er sä ljakter i B otten v ik en s drivisar. De 
flesta  är bevarade på band insp eln ingar, som  
förvaras på DAUM i Um eå, S k ellefteå  m useum  
och  F olkku ltursark ivet i H elsingfors. Sages- 
m ännens föd elseår  ligger  m ellan  1878 och  1929, 
m ed tyngdpu nkten  på åren  1893-1904. D e flesta  
sagesm ännen  h ar nu gått ur tiden .

För de otaliga generationer av bottniska fångstmän, 
som under seklernas gång h a r sökt gråsälen och 
vikaren under flera m ånader långa färder i drivis- 
a rna  på de bottniska haven, h a r gällt blott detta  och 
enda: Du ska inte söka sälen -  du ska söka isen! Detta 
axiom för den invigde bygger på det faktum  a tt  både 
gråsälen och vikaren -  svåråtkom liga vid öppet va tt
en -  ä r beroende av drivisen för a tt  föda sina kutar, 
para  sig sam t ömsa hår, i nu näm nd ordning, och där 
m era lättåtkom liga än annars; om m an nu alls ska 
ta la  om lättåtkom lig. Men de väljer inte vilken drivis 
som helst och inte samma. De könsmogna individer
na är m era noga vid valet av is än ungsälarna; detta  
gäller särskilt för vikaren.
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"Du ska in te  söka sälen  -  d u  ska  söka isen!". S ä lja k tla g  frå n  
Norrbotten. Foto i N orrbottens m useum s arkiv.

Båda arte rna  fanns ända till decennierna efter 
andra världskriget i hela östersjöområdet -  vikaren 
dock m er ta lrik  från norra Östersjön och norrut.

M iljögifterna h a r  därefter mycket snabbt och 
genomgripande ändra t på detta: vikaren h a r gått 
mycket s ta rk t tillbaka och det ha r befarats a tt  grå- 
sälen nu kan stå  inför utrotning.

Gråsälen är e tt flockdjur och polygam, men vika
ren solitär med gles parbildning, förmodligen året 
om. Dom trivs inte i varandras sällskap och det finns 
uppgifter om a tt  gråsälen dödar och t.o.m ä te r vika
rens kut.

Båda arte rna  söker sig under hösten mot norr för 
a tt  möta isen, varvid gråsälen stannar i gränszonen 
m ellan tä t  drivis och öppet vatten, under det a tt 
vikaren går längst in i den äldsta drivisen, som då ska 
innehålla slätter, ganska tä t t  genomkorsade av lagom 
höga vallar bestående av flera gånger uppbruten, 
ihopdriven och å te r sam m anfrusen kärnis, "bleik- 
bruttiisen", av "tre gånger randbruten vattuis", enligt 
säljägarna.

Vikaren börjar sin vandring tidigare än gråsälen. 
De yngre kommer först och de äldre senare. N är de 
äldsta (och största) passerar norra Kvarken, ä r  islägg
ning och vinter mycket nära  förestående. Inför nor
m ala v intrar, in träffar det vid jultid. M ärkligt är, 
m enar m ånga erfarna sälj ägare, a tt  vikaren tycks 
veta på förhand vad slags isvinter som ä r a tt  vänta 
och rä tta r  sin vandring därefter.

På Bottenvikens västra  kust ta la r de äldsta ännu 
om "själakuturn" (ur, urväder = "busväder", hård  
blåst med nederbörd) i början av m ars. Då skjuts 
drivisen ihop i lämpliga och för resten  av vintern och 
våren bestående vallar och drevsnön ger fö ru tsätt
ningen för vikaren a tt  där gräva u t sina "vistor" 
(ungefär = lyor eller gryt) där ku tarna  föds, från 
denna tid  och till m itten av april.

Sälar föder norm alt bara en unge. V ikarkuten går 
i va ttne t och sim m ar redan från födseln. Kuten och 
"morsan" (=honan) håller till i och vid vistan hela 
våren, även sedan taket rasa t in av dagsmejan. 
Hanen, "algan", finns hela tiden i grannskapet; han 
h a r sin egen vista. N är dagstem peraturen börjar 
överstiga -10  grader och solen börjar skina, söker sig 
både hanen och honan (med kuten) upp på slä tterna 
m ellan vallarna. De svarvar sig uppgångshål under
ifrån på svaga ställen med klorna på fram labbarna 
genom a tt  hastig t rotera. Denna is kallas också 
"vistaris" och den ynglande vikaresälen i denna is 
"vistarsjäl".

Vikaren ä r mycket var om sig, med skarpa sinnen 
och svår a tt  jaga. Gråsälen är m indre nogräknad, ser 
mycket säm re och kan fördra t.ex. röster och musik 
till en viss gräns, men flyr direkt för "båtljud" (åror 
som skram lar t.ex.). Gråsälen ä r lä tta re  a tt  jaga och 
"finner m an gråsäl så håller m an sig till den”, ty den
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Vikare p å  sten. Foto: Torbjörn L ilja  1983.

ger ju  m er som byte därigenom a tt  den ä r större än 
vikaren. Eftersom den också är e tt flockdjur så finns 
det alltid m ånga på samm a ställe.

Gråsälen vandrar mot norr senare än vikaren och 
ta r  fast i isen ju s t n ä r den ska kuta. Den vill då helst 
ha  lagom stora och lagom höga flak i drivisens y tte r
områden mot öppet vatten. De gamla jägarna  urskilj
de två troppar av kutande gråsälar: de större, som 
gärna går lite t längre in i drivisen och de mindre, som 
stannar på litet m indre b itar vid "vattustaden”, iskan
ten. H uruvida det hä r  rör sig om olika raser, liksom

beträffande vikarens m ångskiftande färgvarianter, 
storlekar, beteenden m.m. lär väl num era aldrig kun
na utrönas. Den första troppen av gråsälar k u ta r i 
slu tet av februari. I slu tet av m ars ha r alla gråsälar 
k u ta t färdigt.

Vid M attias (24/2) föds den första gråsälskuten 
och då ska väckaren vara vass, sa man. Väckaren, en 
ledartefakt i den bottniska sälfångsten, var univer
salredskapet och livförsäkringen i isen. Med den 
undersökte m an osäker is, den var kikarstöd och med 
dess spets sårade m an sälen i näsborrarna så a tt  den

Väckare och vikare. Foto: Peter G ustafsson 1969. V ikarku t. Foto: Peter G ustafsson 1973.
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inte kunde hålla andan och hakade med hullingen 
fast den i halsen nä r den därför snabbt återvände till 
hålet för a tt  få luft. Så drog m an upp den på isen och 
slog ihjäl den med väckaren.

Väckarens m otsvarighet på Aland och i angrän
sande om råden är "kölvan" (fornsvenska: kylva = 
stång, stav, klubba). Är det m åhända den som var be
tecknande för "kylfingarna", denna litet diffusa in
tressegrupp av bl.a. "pälshandlare och äventyrare" 
som näm ns i sam m anhang med varjagerna och vilka 
enligt Egilssagan också drev "finnköp", utkrävde 
skatt av och plundrade sam erna? "Kölvstakan" fanns 
i södra Ö sterbotten ännu på 1700-talet (Wijkar 1707, 
Tengström 1747); och i Hälsingland fanns den som 
uttergadd.

Hade m an inte kommit sig iväg i fälan vid 40 m ar
tyrers dag (9/3) så kunde m an lika gärna stanna hem 
ma -  om m an skulle jaga gråsälen. Ty det kunde ju  ta  
sin tid a tt  h itta  den rä tta  isen.

K utarna ligger öppet på isen, skyddade blott av 
sin vita päls och dias av modern i åtm instone tre  
veckor. Därefter läm nar modern kuten  vind för våg. 
Den kan då väga ru n t 60 kg och får leva på sitt späck 
tills den lä r t sig fiska. Den fäller nu den vita pälsen 
och "vitkuten" blir en "svartkut" och först då går den 
i sjön och börjar försöka fiska. Honan förlorar mycket 
späck under digivningen och hennes stundom upp till 
7 tum  tjocka späcklager kan under denna tid m inska 
till blott någon tum.

Ingen av sälarterna  ä ter ju s t något under kut- 
ning, fortplantning (som äger rum  alldeles efter kut- 
ningen) och håröm sning, alltså under tiden februari 
-  maj, och m agrar även av den anledningen. Efter 1 
m aj, sa man, låg sälen allt m er som i tre  högar på isen: 
huvudet, bogen och bäckenpartiet. "Det såg u t som 
om någon varit framme med täljyxan på dom." För 
gam m alt började m an söka sig hem åt då, ty den bästa 
jak tisen  för vikaren började ta  slu t och m an ville hem 
till vårbruket. Tiden a tt  slå gråsälens v itku tar på 
isen var förbi vid m itten av april.

Trots m odernare och för vikarejakten effektivare 
vapen under andra halvan av 1800-talet (först knall
hatten , så bakladdning med patron och sist m auser- 
mekanismen) så började den gam la säljakten a tt  gå

alltm er på knäna mot 1800-talets slut. Dels var den 
gamla bakomliggande organisationen av olika orsa
ker stadd i upplösning (Bertil Bonns behandlar detta  
i sam band med båtlagets sam m ansättning) och dels 
började den alltm er m ekaniserade ishavsfångsten 
dum pa priserna på hudar, späck och tranolja, vilket 
gjorde sälfångsten allt m indre lönsam. Men när så 
skottpengarna infördes ungefär sam tidigt i Finland 
och Sverige ru n t sekelskiftet 1900 (p.g.a. sälens ska
dor på fiskbestånd och fiskeredskap) kom saken i e tt 
annat läge. Sälen fick nu e tt fast m inimivärde -  och 
detta  även om den var mager. Fettbrist och m atran 
soneringar under de två världskrigen återgav tillfäl
ligt sälen något av dess forna betydelse i kustbornas 
ekonomi. U nder arbetslöshetens år i Sverige på 1930- 
ta le t var skottpengen 10 kr/säl, vilket var ungefär två 
dagslöner i timmerskogen! Säljakten fortsatte alltså 
under 1900-talet, om än med andra förutsättningar, 
lösare organisation och med nya hjälpmedel, t.ex. 
k ikarsik tet och båtmotorn. Skottpengen höjdes hela 
tiden och jak ten  kunde därför bedrivas med viss 
lönsam het -  litet beroende på h u r m an ser det -  ända 
in på 1950-talet. Sedan 1974 är sälen fridlyst i Sveri
ge.

Under krigsåren förvånades m ånga svenska bå t
lag över a tt  de österbottniska båtlagen som m an 
m ötte i isen, tro ts dåliga vapen, sparsam t med u t
rustn ing och kläder och knappa m atransoner (bort
sett från vad sälen gav) ändå kunde vara så fram 
gångsrika i jakten . Och därtill bestod deras båtlag 
m est av gamla gubbar och unga pojkar, ty  övrigt 
manfolk var ute i krigen. Förklaringen var ju s t den 
a tt  de gamla gubbarna, som varit med förr men 
egentligen slu ta t fara i fälan, ställde upp igen. De 
hade kanske börjat redan på 1800-talet och hade 
decenniers erfarenheter av livet i fälan, stundom i 
ännu knappare om ständigheter. De kände färdvä
garna, kunde väderm ärkena, kände igen landtoning- 
a rna  mellan Åland i söder och Malören i norr och 
visste oftast besked om var den rä tta  isen fanns. De 
hade varit med redan på m ynningsladdarnas tid och 
"kunde krypa vikaresälarna så nära  a tt  m an nästan  
kunde slå ihjäl dom". Det gjorde då inte så mycket om 
bössan gick litet o rätt på längre håll. På så vis fördes
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G råsälsku t (ovan) och gråsä lshona  m ed  k u t (nedan). Foton: Peter G ustafsson 1975.
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mycken kunskap vidare till de yngsta generationer
na. Ännu på 1980-talet levde i södra Ö sterbotten säl- 
j ägare som var väl hem m astadda överallt i de Bottni
ska haven, från Åland och till Malören.

Litet is -  mycket säl, mycket is -  litet säl, ä r en 
tum regel (med avseende på jak tby tet och inte sälfö- 
rekom sten som sådan, bör kanske tilläggas). Svåra 
v in trar var det fruktansvärt slitsam t a tt  h itta  och 
hinna fram  till gråsälsis. Vikaren ha r sådana v in trar 
oerhört stora vidder med lämplig is a tt  vara i: hela 
Bottenhavet och Bottenviken. Och bytet blir ringa.

Under norm ala v in trar, efter vår tids m ått, k an 
m an vänta sig a tt  gråsälen k u tar i norra Östersjön, 
Ålands Hav och Bottenhavet. H ar isläggningen bör
ja t  sent, kan gråsälen ha hunnit upp i norra Botten
havet och där blivit infrusen. Vikaren ha r då lämplig 
is främ st i större delen av Bottenhavet sam t Botten
viken. Sådana v in trar drog kvarkenom rådets jägare 
i fälan på först "Södersjön", som är nam net på Botten

M edeliskoncentrationen i B o ttenhavet och B ottenviken  (ur C lim a- 
tological Ice A tla s  fo r the B a ltic  Sea, K attegatt, Skagerack a n d  
Lake Vänern 1963-1979. SM H I, N orrköping  1982).
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havet. F rån  kusterna norr om Kvarken h a r m an inte 
farit på Södersjön. Svårare v in trar sökte m an sig 
gärna direkt ner mot Åland eller Finngrunden i 
Gävlebukten och stundom Ålands Hav. Syftet med 
denna resa, "långfälan" eller "vinterfälan", var i för
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upp till Bottenviken, "Norrbottnen". Och då var det 
främ st vikarejakt med gevär som gällde.

Södersjön var farlig. Isen blev där aldrig särskilt 
tjock och den var osäker a tt  vistas i. "Man kunde vara 
u tan  isen lika fort som m an hade den". Isgången 
kunde vara förödande snabb och fruktansvärd och då 
gällde bara  a tt  snabbt komma sig u t i öppet vatten

M axim al isu tbredn ing  under den svåra  vintern 1966 (ur Ice 
A tlas...).
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och länsa undan. Norrbottnen var mycket tryggare i 
det avseendet och kallades därför av österbottning- 
a rna  för "träsket". Vid isgång där, kunde m an rädda 
sig genom a tt  dra in till och upp på fastare is.

För gam m alt var fälbåtarna stora -  ca 12 m långa 
-  och besättningen m inst 8 man. Dessa stora bå ta r 
m äktade m an inte ta  upp och dra omkring på isen 
anna t än i nödfall. U nder gråsäljakten på Södersjön 
låg de m estadels i va ttne t och m an kunde upprätta  
e tt tillfälligt läger på isen. Äldre källor b e rä tta r om 
detta. Efter säljaktens nyss beskrivna omdaning mot 
1800-talets slu t och tiden närm ast efter sekelskiftet 
1800/1900, slu tar m an så sakteliga med denna långa 
v interfäla på Södersjön. F älbåtarna "krymper" till 
8—10 m och besättn ingarna till 5-7  man. D etta blir 
också en gradvis anpassning till m era vikarejakt på 
Norrbottnen, då m an ju  m åste in i fastare is och 
därför också m åste ha  möjlighet a tt  oftare dra sig 
fram  längre sträckor på isen med båt och utrustn ing  
för a tt  komma in  i jak tisen  och h itta  en säker b å t
plats. Redan de bevarade fogderäkenskaperna från 
Korsholm på 1500-talet om talar a tt  m an stundom 
kunde välja en m indre båt, skötbåt, för senfälan i 
Bottenviken. V ikarejakten gynnas också under 1900- 
ta le t av m odernare vapen, t.ex. m ausergeväret -  och 
kikarsiktena.

Milda v in tra r med litet is var naturligtvis bäst, ty 
"då m åste dom grå in", som m an sa, m enandes a tt 
gråsälen då stiger uppemot och genom norra Kvar- 
ken och långt upp i Bottenviken. Sådana v in trar 
kallas ännu i dag för "lösvintrar" i skärgården utanför 
Vasa. Då finns is bara i Bottenhavets nordligaste del 
och i Bottenviken. 1930-talet bjöd på flera sådana 
v in trar och 1932 t.ex. slog m an mycket gråsäl vid 
Holmögadd och Stora Fjäderägg. H årdvintern 1942 
fick de västerbottniska båtlagen bara  212 sälar, av 
vilka sex var gråsälar. Lösvintern 1944 var m otsva
rande siffror 1 530 resp. 748.

En klim atkurva visande variationer i gångna ti
ders årsm edeltem peratur h ä r i norr i relation till 
nutidens, ger en vink om a tt  den högre årsmedeltem- 
peraturen  under perioden ca 1000—1400 e.Kr., en 
stor del av 1500-talet, 1800-talets första hälft och 
vårt eget sekel kan  ha  inneburit en hel del lösvintrar

S kred stå n g  försedd m ed  gaffel till stöd  fö r geväret och "segel", en 
v it tygskärm  m ed  hå l fö r gevärspipan. Foto: Peter G ustafsson  
1970.

S ä lja k t p å  1500-talet enlig t O laus M agnus "Carta M arina".
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med mycket stora anhopningar av säl h ä r i norr. H ur 
stora mängder, kan vi blott gissa. Ända sedan andra 
halvan av 1800-talet h a r  jägarna  hävdat en konti
nuerligt vikande tillgång på säl, men ännu så sent 
som lös-vintern 1939, räknade e tt båtlag från Bergö 
(Österbotten) ca 14 000 vikaresälar i den sista  isen på 
"Lillbottnen" (Kemibukten).

Olaus M agnus skildrar redan i början av 1500- 
ta le t i text och bild gråsälsjakt i drivisen hä r i norr 
och flera ortnam n v ittnar om dess förekomst här 
uppe: t.ex. G råsälsören i Luleå ham n, G råsälshällan 
utanför Vargön i P iteå skärgård, G råsälshällarna 
utanför Skelleftehamn och G rundskatan (Lövånger). 
De båda senare döljer sig i dag under nam nen G råsi
dan resp. Gråskär. 1500-talets fogderäkenskaper från 
Korsholm v ittnar ju  också om en hel del gråsälsjakt; 
där redovisas stora andelar k u ta r i fångsterna, vilket 
vore omöjligt vid enbart vikarejakt.

N är så den s.k. lilla istiden in träder i och med 
1600-talet, förbyts e tt på mycket gråsälsfångst under

E tt båtlag  frå n  H ertsön i N orrbotten ra ita r till landvredet (havsvaken) u tan för Sm åskär. Foto i N orrbottens m useum s arkiv.
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M axim al isu tbredn ing  under en m ild  v in ter (ur Ice A tlas...).
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lösvintrar byggt välstånd t.ex. i skärgårdsbyarna vid 
östra Kvarken tidvis i sin m otsats, om m an får tro 
följande: "Sielfiske rän tade in tte tt 1602 efter ingen 
förmåddhe för fattigdom u treda sigh, därför ingen 
opbörd blifver utom plocktrån av skäribowrne". D etta 
bör kanske tolkas så a tt  m an inte ville ru sta  för 
långfäla efter gråsäl, n ä r hela östersjöområdet under 
de hårdaste v in trarna  var så isbelagt a tt  m an kunde 
köra med häst och släde över södra Östersjön och 
arm éer tågade över de danska sunden. Det säkra 
sälfisket med nä t efter vikare i de sälrika skärgårdar
na om hösten, harpunering och skytte från sten och 
i råk ar sam t isresor efter vikaresäl fortsatte förvisso, 
men bytet blev ju  inte lika stort som tidigare. Men det 
var den utkomstmöjlighet som stod till buds tillsam 
m ans med fisket i om råden där jordbruket aldrig 
kunde bli så bärkraftigt.

Kustbefolkningen vid norra Kvarken har alltså 
bott strateg isk t rä t t  för a tt  alltid kunna u tnyttja  säl- 
isarna i Ålands Hav, Bottenhavet, Kvarken och Bot
tenviken även under högst varierande isförhållan
den. D etta gäller i hög grad skärgårdsom rådena 
kring Vasa, vilka därför kommit a tt  bli kärnom rådet 
i den bottniska sälfångsten. Avsaknaden av indu
strialisering -  i m otsats till den svenska sidan -  har 
också bidragit till a tt  jak ten  fortsatt in  i våra dagar.

För a tt  u tröna vad sorts v inter som var a tt  vänta, 
tog m an i dessa områden en del m ärken. E tt sådant 
var t.ex. första nym ånen efter Mikaeli. Om det blev 
sydliga vindar då, m enade man, ville det gärna 
upprepas under resten  av hösten, som då fick en mild 
karak tär. D etta kunde i sin tu r  bädda för en sen 
isläggning och m åhända även en lösvinter. N är så 
kylan började sä tta  in, med isbildning, gav m an 
mycket noga ak t på vindarna och dess skiften hela 
tiden fram  till avfärden i februari, för a tt  få en 
uppfattning om dels var m an då kunde ha drivisom- 
rådenas kantzoner mot öppet vatten  (gråsälen) och 
dels var den äldsta drivisen (vikaren) stod a tt  finna.

N är så tiden var inne drog m an (rajtade) med 
hjälp av e tt uppbåd sam t hästar, bå t och ju llar, 
kä lkar och övrig u tru stn ing  så n ä ra  landvredet 
(havsvaken) som möjligt. Landvredet ä r  gränsen 
m ellan den landfasta isen och drivisen och dess

sträckning ä r i stort se tt densam m a år från  å r under 
norm ala vintrar; svåra v in trar går den litet längre u t 
från kusten.

F rån  Replot, Björkö och Vallgrund drog m an till 
Ritgrund, V alsörarna och Norrskär; från Sundom till 
Skvättan  och från Malax och Korsnäs till bl.a. Ström- 
mingsbådan, G åshällan och M ärigrund. Vid västliga 
vindar stod landvredet tä t t  och m an kom inte i sjön. 
V äntetiden användes bl.a. till a tt  söka efter säl i den 
drivis som låg emot sam t jaga ungsäl längs vredet, 
s.k. bräddlöpning. På flera p latser nä ra  vredet finner 
m an ofta enkla husgrunder, tom tningar, stundom av 
mycket hög ålder: Stora Fjäderägg, G rundskatan, 
Romelsön, Stor-Rebben m.fl. Vid östanväder gick dri
visen u t och vredet öppnade sig. Då sjösatte man 
skyndsam m ast och -  om m an skulle på Södersjön -  
seglade söderut i landvredet för a tt  ta  in i någon 
lämplig råk. H ård v in trar följde m an landvredet ända 
till m an siktade en viss väderkvarn på en ö i närheten 
av Enskär, då m an sökte sig in  i råkarna  mot väster

G enom snittlig  fa stisgräns för 1 m ars (ur Ice A tlas...).

251



^ < 3  M alören 
i. • / ' - ' x  ''Ullbottnen

, Rödkallen
M erikalla

Pite Rönnskär
Breibottncn

NO RRBOTTNEN (
N ahkiainen

B juröklubb
U lk o k a l la /  '

Vännskär Tankar

St Fjäderägg

Helsingkallan

H olm ögadd
Björkö

H  VASA 

•  Solv —  
Bergö M A LA X  
\  0* K o r s n ä s j

G åshällaÅ S :/ 
M ö rig ru n d V * / /  i

^  Skagsudde \ 
QfeÅfWö n Skvättan  
iJndögljonden

S tröm m ingsbådan " r.a*!

Bräm ön
K R IST IN E SfÄ D SB U fcT I

SÖ D ERSJÖ N

iskär #

och kom mot Finngrunden och om så behövdes Ålands 
Hav, där lämplig gråsälsis kunde finnas.

N är m an for på Norrbottnen, under lösare v in trar 
eller i senfälan, var m ålet förutom gråsälsis även 
vikarens vistaris, vilken oftast finns någonstans på 
"Breibottnen", rak t öster om Skelleftebukten, där 
Bottenviken ä r om bredast. M an seglade då oftast i 
landvredet längs den svenska kusten  och försökte ta  
sig in mot vistarisen kring Bjuröklubb eller Nor- 
ström sgrund. N ågra båtlag brukade prova den östra 
sidan, men den vägen var osäker. Sjösatte m an i 
landvredet vid V alsörarna eller R itgrund och seglade

ostvart, kunde m an bli tvungen ta  upp och börja dra 
redan vid Helsingkallan.

"Det var nå’t  konstigt med våra fälgubbar; så fort 
de kom till Valsörarna så skulle de alltid över Kvar- 
ken och upp längs svenska sidan", sa den legendari
ske fyrm ästaren, med 44 år på Valsörarna, Karl 
Nykvist. Den östra sidan kallades "fattigsidan", ty 
där fanns inte lika mycket ungsäl a tt  jaga längs 
vredet på vägen upp till Breibottnen som på den 
västra. Senvinterns och vårvinterns västliga vindar 
medför a tt  landvredet oftare s tå r öppet på den sven
ska sidan än på den finländska, i gynnsam m a fall 
ibland ända från Stora Fjäderägg och upp till norr- 
bottenskärgården. Men ofta fick m an ligga i selen och 
dra sig fram; båten  för sig och övrig u trustn ing  i 
etapper på kälkarna. Vid medvind kunde m an "se
gla" båten på isen. Vid östanväder var det bara  a tt 
dra upp på landiskanten och vänta.

Första etappm ålet var Holmögadd. Med östanvä
der kunde m an segla nästan  ända dit. Men sträckan 
Holmögadd -  Stora Fjäderägg kunde vara en svår 
passage, ty isen tornade ofta upp mot Storgrundet 
och ”Storgrundshörnet”, som det kallades, fick m an 
ofta dra förbi, stundom på insidan. På Stora Fjäde
rägg fick m an en god överblick över isläget norrut; 
där kunde också under lösare v in trar nordliga vindar 
driva ihop gråsälsis. Vid västanväder kunde man 
segla vidare i landvredet; antingen utanför eller 
innanför R ata Storgrund (beroende på hu r hård  vin
tern  var) via V ännskär och Blackkallen till G rund
skatan  ("Bjuröjen", "Bjurö ham n”). Vid Blackkallen 
går ibland en segelbar råk  mot nordost in i vistarisen 
och n ä r så var fallet, tog en del båtlag in där. Vänn
skär, Blackkallen och Bjuröklubbsom rådet var nå
gra ra jtars tä llen  för nordvästerbottniska båtlag. 
Ingenstans i hela Bottenviken går landvredet så nära  
land som vid G rundskatan -  Bjuröklubb. D etta har 
utnyttj a ts på 1900-talet, i det a tt  båtlag från Norrbot
ten  och södra Västerbotten forslat eller seglat/kört 
dit sina bå ta r på hösten, lagt upp dem där för vintern 
och an län t per lastbil med utrustn ingen  för a tt  däri
från ge sig u t i isen i februari -  mars.

N är landvredet gick ihop och m an blev fastkläm d, 
drog m an upp och in e tt stycke på landiskanten och
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väntade. Väntetiden använde m an bl.a. till a tt  hälsa 
på hos andra båtlag (västerbottniska och österbottni
ska) i sam m a belägenhet, eller gå upp till de väster
bottniska byarna där m an sedan gamm alt hade många 
kontakter. D är kunde m an t.ex. kom plettera m atför
råden, beställa gevär från  H usqvarna, avtala om bå t
leveranser eller anställningar. Om m an inte re 
dan gjort det, så kunde m an nu också "göra lag" med 
e tt annat båtlag, vilket innebar a tt  m an under hela 
våren jagade var för sig, men delade den sam m anlag
da fångsten lika när m an mot slu tet av säsongen 
träffades på en överenskommen plats. Lagbåtarna 
var naturligtvis oftast från sam m a trak t, men det var 
också vanligt a tt  öster- och västerbottningar gjorde 
lag med varandra.

Fiskarstugorna längs svenska sidan stod alltid 
öppna för dessa ”skälafinnar” som de kallades (trots 
a tt  90% av de finländska båtlagen i Bottenviken 
under 1900-talet endast talade svenska). Blev t.ex. 
båten  skadad i någon isskruvning, lånade m an läm p
ligt virke a tt  reparera  med vid någon fiskarsstuga 
och skrev en liten lapp om det till ägaren, med nam n 
och hemort. D är fanns en verklig bottnisk kontakt i 
m ånga avseenden.

G rundskatan var en verklig knu tpunkt och en 
träffpunkt för de bottniska båtlagen och på hällarna 
där har fälm än från Sydösterbotten knackat in namn, 
bom ärken och å rta l från 1791 till 1915. O ftablevm an 
fast där, bl.a. när nordliga vindar tryckte ner drivisen 
genom hela Bottenviken. D etta område -  med sina 
talrika bebyggelselämningar ända från 500-talet e.Kr. 
och med tyngdpunkten i vikingatid/medeltid, beskri
vet som fiskeplats redan av Olaus M agnus under 
rubriken Bjuröklubb -  behöver e tt eget kapitel. H är 
ska blott konstateras a tt  sydösterbottningarnas t r a 
ditioner h ä r  är äldre än 1791, ty om rådet var tidigt en 
av deras fiskeplatser.

N är de nyvordna borgarna i Umeå skriver till Ko
nungen 1622 och klagar angående sina privilegier, 
begär de bl.a. a tt  "okränkta av Österbottens borgare" 
få idka fiska vid Stora Fjäderägg och Bjurön. 1622 
fanns österbottniska borgare i Vasa, Gamla Karleby 
och Uleåborg och dessa hade rä tt  a tt  fiska var de ville 
i Bottenviken. Med tanke på bl.a. de mycket gamla,

S a te llitb ild  över B o ttn iska  v iken  6 /3  1983. SM H I.

alltjäm t bestående kontakterna m ellan Sydösterbot
ten  och Lövånger i Västerbotten, ä r det rim ligt an ta 
ga a tt  det ä r vasaborgarna som avses. Men några 
sydösterbottningar sm äller nog inte plötsligt upp e tt 
fiskeläge på G rundskatan bara  för a tt  de blir borgare 
i Vasa. Traditionen är nog äldre än så och förlorar sig 
säkert ner i forntida och m edeltida lösvintrar med 
sälfångst, fiske, handel och kolonisation.

G rundskatan, som ligger alldeles söder om den 
m edeltida Jungfruham n med sin kapellgrund och 
bogårdsm ur, kallas ännu i början på 1700-talet 
"Gråmansräften", vilket kan föra tanken  till m unk
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itrömsgrund
+36 Bondökalla:

9 Skötgrönnan 
10 Bjuröklubb

Lövånger#

1k St Fjäderägg
15 "Storgrundshörnet1
16 Holmögadd

19 Strömmingsbåd;

21 Ritgrund
22 Helsingkallan
23 Tankar
2 h Ulkokalla

26 Merikalli

Landuredets norm ala  s träckn ing  och sä ljägarnas h å llp u n k ter  
längs detsam m a. R åkb ild n in g en  är m arkerad  m ed  tre o lika lin jer 
fö r lä tta , norm ala  och svåra  vintrar; sk illnaden  fra m g å r tyd ligast 
i norra B ottenviken.

S a te ll itb ild  över N orra  K varken  och B o ttenviken  2 2 /4  1987. 
S w ed ish  Space Corporation.

ar. Om grundaren av Bure kloster (2,7 mil längre upp 
längs kusten), storm annen Herse Falesson av Byre- 
stad, återger Bureus traditionen i Bureå, som bl.a. 
b e rä tta r a tt  Herse var duktig säljägare och använde 
"myndrik och myndstång". (Myndrik var en liten båt 
och a tt  mynda var bl.a. a tt  med båt smyga emot säl.) 
Och ännu under slu tet av 1800-talet levde en trad i
tion i byarna ru n t Bureå om "andar i fotsida gråkå
por" som drog isnot på sjöarna.

M agnus Ladulås gynnade franciskanerna och lät 
bygga deras kyrka på Gråmunkeholmen -  nuvaran
de Riddarholm skyrkan på Riddarholmen. En franci- 
skan, Laurentius, var ärkebiskop 1257-67 och fat- 
tigtiondet u tsträcktes då till de norrländska landen, 
S taten  och kyrkan gick hand i hand, handeln med 
provinserna stram ades upp och m an intresserade sig 
därvid också för u tm arkerna i rikets nordliga delar 
och säljakten. Tomas W allerström h a r  påpekat a tt
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IV:e laterankonsiliets påbud 1215 om fisk m.m. som 
fastem at torde ha betydelse i sam m anhanget. Som 
fisk betraktades också sälen. En in tressan t uppgift 
förmedlar Benedict Zilliacus i sin bok "Utöar" (Sthlm 
1974): på Jurm o i den sydvästfinländska ytterskär- 
gården finns runda tom tningar som kallas "munk
ringar".

Tog m an inte in i drivisen kring Blackkallen, 
G rundskatan eller Bjuröklubb, fortsatte m an längs 
vredet norrut. Därvid skulle m an försöka skynda sig 
över Skelleftebukten, ty  blev m an in sa tt där av h å rt 
östanväder, kunde m an bli fast länge; och ibland 
länge nog för a tt  hinna ge upphov till nya släktled i 
någon kustby. Kom m an sig inte in ens utanför N orr
bottens skärgård, försökte m an segla och dra sig ru n t 
hela "strängen" (drivisen) via M alören och ta  sig in 
från  den finländska sidan. M ånga norrbottniska 
båtlag gjorde så direkt, så snart de kommit i sjön i 
vredet vid t.ex. Norström sgrund, M arakallen, eller 
utanför Likskär, Sm åskär, Bondökallarna och Stor- 
Rebben, som var några av deras vanliga rajtarstä l- 
len. N är m an så fann en råk  som syntes kunna leda

in mot r ä t t  sorts is och m an också började se vistarsäl, 
seglade m an så långt det gick och drog sedan tills 
m an fann en säker båtplats på gammal hög is, gärna 
i e tt hörn m ellan e tt par vallar. Norrbottningarna, 
som vanligtvis var "tungt" rustade, ägnade mycket 
tid  och kraft å t a tt  h itta  så bra jak tis  och båtp lats som 
möjligt från början, så a tt  det helst skulle räcka hela 
våren. Sydösterbottningarnas u trustn ing  var lä tta re  
och m era ändam ålsenlig och de var också m era rörli
ga.

Jak tisen  ru n t båtplatsen delades upp så a tt  varje 
jägare alltid jagade inom sitt område, "tjejno", och 
lärde känna det. Är det finskans "tienoo" (= trak t, 
område) och därmed ytterligare e tt finskugriskt inslag 
(vid sidan av "alg", "pyta", "morsa”, "laggo" m.fl.) i 
säljaktsterminologin?

Vid val av jak tis  och båtp lats gällde det a tt  inte 
komma för nära  andra båtlag; trängsel i jaktisen  
gagnade ingen. Man höll dock reda på varandra, ty 
inte sällan var m an gamla bekanta från  tidigare 
säsonger; såväl norr- som väster- och österbottning- 
a r  emellan. M an hjälpte givetvis också varandra i al-

S venska  båtlag  v id  S m å 
skär, m a j 1932. Foto: B ir 
g er  M a sa lin  i V ilh e lm  
Sjöroos' båtlag  frå n  Mol- 
pe i K orsnäs, Österbotten  
(F olkkultursarkivet i H el
singfors).
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M otstående sida, upp ifrån  och ned:
K arta  som  v isar ett sä ljaktlags fö rfly ttn in g a r under en fä la  på  
1930-talet. E tt  båtlag  frå n  P iteå drog m ed  h jä lp  av hä sta r och 
slä d a r u t till landvredet (grov heldragen linje), drog sedan "får 
h a n d "  (prickad linje), seglade (tunn  heldragen linje), drev m ed  
isen (streckad linje). (K artan up p rä tta d  av Per-Uno Ågren.) 
Bröderna H anssons båtlag frå n  H ertsånger v id  deras bå tp la ts  
1922. M an fy ller p å  provian ten  ombord frå n  förråden p å  isen och 
skä r  stycken av de stora rågbröden som  a lltid  fö rkn ippa ts m ed  
frä m s t de sydösterbottn iska  båtlagens m a th å lln ing . På 1600- 
ta lsstick  ka n  m an  se ryska köpm än  a n vä n d a  sådana  bröd som  
bytesvara m o t a rk tiska  få n gstprodukter i h andeln  m ed  fångstfo lk  
vid  V ita Havet. De ä r förträ ffliga  m ot skörbjugg och professor H.

Tegengren m edförde a lltid  så d a n t bröd p å  sina  a rk tiska  expeditio
ner. (Skellefteå m useum s bildarkiv.)
H elm er A nderssons båtlag  frå n  Innertavle  och V a lfrid  Söderlunds  
båtlag  frå n  B u rv ik  i Västerbotten, poserar v id  en stor gråsäl. 
(Skellefteå m useum s bildarkiv.)
E tt  båtlag  frå n  H ertsön  / Mörön, Norrbotten. (N orrbotttens m u 
seum .)
D enna sida, uppifrån:
V a lfr id  S ö d erlu n d s  båtlag , B u rv ik , Västerbotten . (Skelle fteå  
m u seu m s bildarkiv.)
A xel Johansson, M örön, Norrbotten. (Norrbottens m useum .)
Tre norrbottn iska  (?) båtlag; troligen 1935. (N orrbottens m u 
seum .)
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Svenska  båtlag, senvåren 1932. Foto B irger M asalin , i V ilhelm  
Sjöroos' bå tlag  frå n  M olpe i K orsnäs, Österbotten. (N orrbottens 
m useum s bildarkiv.)

lehanda trångm ål och hälsade på varandra på sönda
gar och helgdagar om vädret tillä t och m an hade 
varandra inom någorlunda räckhåll. Ty på sön- och 
helgdagar "höll m an heligt" och jagade inte så gärna.

Dessa helgdagsvisiter var e tt verkligt forum för 
bottnisk kontakt, eftersom de flesta båtlagen också 
hade sina övriga utkom ster av kustbundna näringar; 
i första hand då fiske/jordbruk/båtbyggeri m.m. i 
olika kombinationer. E rfarenheter och nyheter sä r
skilt på dessa områden spreds därför mycket snabbt 
främ st i svensktalande kustbygder ru n t norra Bot
tenhavet och Bottenviken och anam m ades där förut
sä ttn ingar fanns.

Nu följde m an med drivisen och kunde ham na var- 
somhelst. N är så slä tterna  mellan vallarna i vistari- 
sen började m örkna och bli osäkra, sökte m an sig u t 
u r isen och hem åt. Hade m an då h itta t en bra b å t
plats långt in i gammal vistaris, kunde det hända a tt 
m an vackert fick sitta  där till m an tinade loss. Oftast 
försökte m an dock a tt  dra sig u t till "havsvaken" 
(öppet vatten), som för varje dag kom allt närm are. 
Det var dock inte så lä tt om jaktlyckan varit god och 
m an kanske hade 100 bleck (ett bleck = sälskinnet 
med vidhängande späck; e tt vikarbleck om våren 
väger ru n t 30 kg).

Väl ute u r isen, sökte m an sig oftast mot svenska 
sidan och for hem åt samm a väg som m an kommit 
upp. Nu var det öppet vatten  och m an hade kanske 
tre  ton sälbleck och något sälkött i lasten. Vid mot
vind eller dåligt väder kunde m an söka sig in på 
m ånga ställen längs kusten: Rödkallen, Stor-Reb- 
ben, Bondökallarna, Pite-Rönnskär, Romelsön, Finn- 
hällan, Kågnäsudden, Burvik, Skötgrunnan, Bjurö- 
klubb (var nästan  e tt "måste” på hemvägen), G rund
skatan, Blackehamn, Kallviken, Vännskär, Ratan, 
Holmön m.fl.

Sm åskären och Malören var vanliga m ötesplatser 
på senvåren. Där låg ofta norrbottniska båtlag och 
väntade på a tt  skärgårdsisarna skulle tina  upp så a tt 
de kunde ta  sig hem.

E tt båtlag från Sundom, söder om Vasa, kom en 
gång i dimma för långt in i skärgården norr om Luleå 
och visste inte rik tig t var de befann sig. De blev m inst 
sagt förbryllade nä r den förste de frågade sa a tt  de 
ham nat i Sundom! Där är ej blott likheter mellan 
dialekterna i Norrbotten och södra Österbotten (enligt 
professor Olav Ahlbäck), där finns också likheter i 
nam nskicket i skärgårdarna: båda ha r t.ex. sina 
Sundom, Uddskär, Brändö, Björkö, Vargö (Bergö) 
och Svartö (M ustasaari).

Var m an inte nöjd med sin fångst, kunde m an av 
andra båtlag få veta var det eventuellt kunde finnas 
kvar någon sälis. E tt säkert ställe på senvåren var 
"Lillbottnen” (= Kemibukten, om rådet norr om linjen 
Karlön -  Malören). Där låg den sista isen i Bottenvi
ken och där samlades också mycket säl. Mot slu tet av 
maj eller under första halvan av juni går isen på 
Lillbottnen u t och skingras; på resterna av den kunde 
m an få se stora m ängder m ager säl, även stora 
flockar av gråsäl, som låg och skrubbade sig dygnet 
om för a tt  ömsa hår. På landbacken var det redan 
sommar.

Som synes, ä r det skillnad på säl och säl och på 
säljakt och säljakt. Ena året kan m an ham na nere på 
Ålands Hav och nästa  långt "nol i Bottn". K lim atet ä r 
d irekt avgörande. F rån  kustom rådena vid Norra 
Kvarken och från Holmön h ar m an kunnat fara å t 
båda hållen och därför kontinuerligt bedrivit en gan
ska intensiv och varierad isfångst.
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Den för säljägare självklara färdvägen i landvre- 
det, mellan Enskär i södra Bottenhavet och Malören 
längst uppe i Bottenviken, h a r vid frånlandsvindar 
medgivit både snabba och trygga seglatser, ofta kan
ske snabbare och tryggare än vid öppet vatten. Be
tän k  a tt  de flesta nam nen på "-kallen" och "-kalian” 
(betecknar upptornad drivis på grund och låga skär) 
avser förhållandena i havsbanden under v intern -  
våren!

Farkosten var naturligtvis fälbåten. Denna de 
bottniska havens egen lastdragare var helt anpassad 
till vintersjöfartens olika krav och behov (se Bertil 
Bonns' artikel).

De bottniska fångstm ännens utnyttjande av land- 
vredet för a tt  färdas med båt om vintern -  våren för
k lara r lä tt  de mycket gam la och ännu bestående sam 
banden m ellan t.ex. Solf, Malax m.fl. i södra Ö ster
botten och Lövånger i Västerbotten. M åhända kan 
denna led också förklara sam band mellan västra

Finland och Norrbotten, t.ex. västfinska gaffelplogar 
i Norrbottens kustland?

För de "skälafinnar" från  södra Österbotten som 
ända in på 1960-talet upprätthöll en gammal bott- 
nisk kontakt var denna led "nedärvd" och självklar. 
Och m an kan fråga sig hu r länge den varit det, vilken 
betydelse den kan ha  haft och vad som kan ha  kommit 
och gå tt längs denna led.

"Bottnisk kontakt". M in st å tta  båtlag  v id  en g ru n d isk a n t i Bottenviken. (N orrbottens m u seu m s arkiv.)
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Ur Anders Isakssons dagbok, P åläng, Kalix, 1927

Sönd agen  d en  22 maj

M ild S  vind och för det mesta klart. Vi har inte haft 
sydlig vind på  två veckor. Isen har för det mesta gått 
undan vinden och dragit söderut. Vi ligger endast 
någon m il från storvaken i norr och se den hägra opp 
varje dag. Vakarna fryser igen om nätterna och slät
terna håller på tina opp. Vi har 23 sälar. Vi hoppas 
ännu på några st under kanske den sista veckan i isen. 
Jag har varit isblind efter fredagens jakt, men ser ut 
att bli bra.

M åndagen den  23 maj

NO  vind och mulet. Slätisen är i det närmaste slut, så 
nu kan man ro med jollen, vart m an vill. Isen har gått 
i västlig riktning senaste dagarna, så vi har idag sett 
hägringar av land och troligen Rödkallens fyr också, 
som vi har i N V  riktning. Jag har varit norrut på  
isstycket vi bor på och skju tit en säl, som for sin väg. 
Manne och Agnar har gjort en rund ostöver, där 
Manne sköt å t en säl och Agnar åt tranor i flykt. Det 
har börjat regna i kväll och vinden har friskat till.

T isdagen  den  24 maj

M ild S  vind och dimma. Det har blåst NO och regnat 
mycket nästan hela natten. Vi har idag hållit på  rensa 
upp svansarna och käkarna. Vinden har gått till N  
och dim m an har lättat. Askan har gått åt söder hela 
eftermiddagen. En båt kom igår och stannade i några 
stora isberg, som har kom m it från sydväst, de största 
vi sett i vår. Manne och Agnar ska ut på  ja k t  i natt. 
Manne har få tt en säl i natt.

O nsdagen d en  25 maj

N  vind och mulet, d im m a på morron. Manne och jag  
har varit jaga på  det isstycke vi ligger på men har inte 
få tt se en säl. Sen beslöt vi a tt börja försöka komma ut 
ur isen. Sen kom den båt med kurs på oss, som igår tog 
fast i det stora berget, som är Svalans grund och som 
står fast. Manne gick fram  till iskanten, där de lade 
till och talte med dem. Det var ett lag finnar frånVasa- 
trakten, som for ut på säljakt den 9 mars efter gråsäl. 
Men de hade endast få tt en gråsäl och blivit insatta i 
isen, så de kom till Nordströmsgrund till Påsk. De tog 
in i isen där och hade nu få tt 76 sälar. De var tre man, 
men den tredje var sjuk. Vad han hade för sjukdom  
sade de inte, men han var blek och mycket mager och 
talte tyst. De skulle ta sig ut ur isen gång på  gång men 
blev stängda. Så talte de om ett lag på  tre man, som 
varit u t och få tt gråsäl under mars och lastat vad de 
kunde och kom tillbaka genom ungisen, tills de varpå  
två km  från land. Då kom det blåst och snö, så m an  
såg dem inte mer och de förblev borta. Vi stuvade ned 
och styrde mot nordväst. Vi såg land i väster och 
kände igen Rödkallens fyr. Vi seglade så högt det gick 
efter en regelbunden vak, tills vi kom till Nordströms
grund. Sen tog vi kurs på Storrebben och d it kom vi kl 
2 på natten, eller till en grundis som ligger över en km  
från Rebben.

T orsdagen d en  26 maj

M ulet N  vind och regn. H är är ett lag alviksbor eller 
en från Ersnäs som kom m it från drivisen, som har 
få tt 17 sälar. Alviksborna har seglat till Bondökallen 
för att få  tag i land. Det är kvar landisen mot Rebben 
och inåt fjärdarna. E n seglare kommer från drivisen
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och håller kurs på  Storebben. Seglaren som kom var 
hindersöbor, Gottfrid och Sigfrid  Nilsson och John  
Ö kvistfrån Brändön. De kom från drivisen och hade 
få tt 107 sälar. De tog fast i grundisen som vi låg i. De 
hade gjort lag med Viktor Olsson, hans bror och A lfrid  
Nilsson, de förra från Alvik. De hade goda förhopp
ningar om att även de skulle ha lika mycket. Vinden 
friskar opp och vi vet inte om grundisen stoppar för en 
storm, så vi vill gärna iland till Storrebben, men vi 
slipper inte dit.

F redagen  den  27 maj

H ård N  vind och regn. Vi har efter många bekymmer 
nått Storrebben. Landisen har gått med fart förbi oss, 
så vi har få tt vara oppe hela natten och se efter om det 
skall ta grundisen. Två gånger har det tagit stycken 
från kanten, så vi har börjat följa med. Men vi har 
läm nat dem och tagit fast ånyo. E n gång hade vi vak 
till Rebben, men när vi kom dit, blev vi stängda på  
sista tvåhundra meterna och måste vända om. Grund
isen var ganska grov och där fanns två större isberg. 
Den norra delen av grundisen gick snart men murade 
upp ett större berg på västra sidan, som låg på  den 
högsta klacken, så det höll. Men det ostligare berget 
gick sönder och där murades opp ett berg, som var 
ganska stort på  en liten stund  och strax efter ännu ett 
på några minuter.

L ördagen d en  28 maj

NO vind och regn. Vi har idag beslutat oss för a tt fara  
in till Piteå och försöka sälja späck. Vi seglade från  
Rebben kl 9 på  morron och kom till Fingermanshol- 
men kl 4. Den ligger en bit från Piteå stad och m itt 
emot hospitalsbyggnaderna. Vi har tältat här och 
tänker flå  ut i natt och ställa så vi har klart till på  
måndagmorron och då i god tid  fara in till stan.

Söndag den  29 maj

Sydlig  vind med klart väder. Vi har flå tt i natt till kl 
9 på  morron. Sen gick vi och la oss. Regn och NO  vind  
ikväll. Alviksborna har kom m it upp till Piteå i kväll 
och tänker sälja späck. 1927 års säljaktgav 26 sälar.

M åndagen den  30 maj

Vi har idag varit till Piteå med 437 kg späck och få tt 
60 öre per kg. Alviksborna har också sålt. K l 4 for vi 
från Piteå östra farleden men träffade is, så vi fick 
fara ut till Vargön, innan vi fick vända mot norr. Sen 
for vi till Trundön och därifrån till Alham n. N  vind på  
förmiddan, sedan lugnt med klart väder.

T isdagen  d en  31 maj

N  vind, klart väder. Vi for sakta från A lham n mot 
Kunoön, för a tt fjärden innanför A lham n är fu ll med 
is. Ostöver är det fu llt med is. Endast en vak på östra 
sidan om Kunoön och södra sidan om Börstskär och 
Germandön, som vi har farit efter. Sen på västra 
sidan om Junkön, tillLångön. Sedan ut till Sm åskär  
och så till Uddskär.

O nsdagen den  1 ju n i

S vind och för det mesta klart. Manne har idag skjutit 
två sälar i grundisen vid Storgrynnan. Vi seglade 
norröver kl 10 och kom hem på  kvällen.

(Kopia av dagboken i Norrbottens m useum s arkiv.)
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Karl Lundmark, Norrmjöle, 
Hörnefors, berättar frän mitten 
av 1930-talet

"...å så 'n Ivar Nyback. H an var vi i lag ve flera år. E tt 
år då träffa vi 'n neri Kallviken. Vi kom hemifrån å 
skulle i väg, å dem had vyre ut nån vecka förut. Å  dem  
had få tt 68 gråkutar, å så kömme dem iland. Men då 
-  he gatt väl ha vortä sydlig eller -  he kläm t igen, så 
då for dem oppi Kallviken å såld skottpengar å kö ft bå 
nå kläa å skon å diverse, för i F inland va de ju  ont om 
'e då. Dem had skrive 'Sverige' fast det var en kom 
m un i Finland. Så dem hört te Sverige ändå, så dem  
fick hem sina skottpengar där av landsfiskalen i Löv
ånger. Så dem handle där. A  så köft dem na breibrea 
och gjort ett skibordpar till på båten. Först had dem  
ett skibordpar som var sänna högt å så köft dem en 
breibrea till å spika ovanå då igen, för dem had en 
liten båt å laste alldeles vansinnigt, för dem tog (sä- 
larna) med kropp å allt. I  alla fall, så had dem en 
kamratbåt, å han stanne kvar där, men han had inte 
kunne få  nå många just, så dem snodd om. Men 
radiomasta had ryckt ikull fotogenburken för dom, så

de had runne ut all fotogen borta den. Å  då had de där 
pojka -  Snickars-pojka - å ' n  Ivar Nyback lämne sin 
fotogen -  för dem had väl mest bara för köket, dem had  
ingen motor, inte -  20 liter, så dem var nästan utan, 
så dem ville låna å oss 5 liter. Jo, de fick dom ju . Å  då 
fick dem 5 liter fotogen så dem hade. 'Vi ska segla å 
komma oss ner på  Holmön' -d å  had dem bekanta där 
å då skulle dem låna en motorbåt där. A  då dem  
kömme dit så fick dem lån motorbåten, å så skynd de 
sej hem då, å så göra själen klar, å så såld dem kötte 
då på tor ge. Å  på  tri daga va de här klart', sa 'n. Då 
had dem gjort dem ren å sålt kötte, å så had dem bytt 
sej nå fläsk. Det var samma, det. Dem fick byt ve 
böndren där, ett kilo själkött mot ett kilo flä sk ."

Var det så uppskatta t då, sälköttet, därborta?

"Jo, det var väl på  torget iV asa .Jo ,han  sa, på tri daga 
had dem sålt 65 stycken å nog vägd dem då 20-30 kg 
stycket. He gatt ju  vara strax före påsk, för han va 
hem skt grann en själ dem had fått; stor å fet å fin  å he 
va mest bara kuten. Dem var så gla att he va alldeles 
hemskt, att de hade kunnat köpa klära å skorna å fara 
hem å överraska onga å kärringen. A  så had dem ju  
vyre bort så lite länge. Dem var väl bort bara en 14 
dar. 1 alla fall, då for vi norröver, å vi kömme oss nå 
'n bit då å då. He kläm t ju  igen ibland, å ibland så va 
he öppet vatten, så vi komme oss norröver. A  så kört vi 
på  Brändön å skulle ut åt Malören, å då fick vi si en 
karjävel som sto på  en kall å vinke å vinke. Å  ja  tänkte 
'va halen, ha han bängle så han ha vort utan båt?’ 
Men vi var ju  på väg östöver, så vi kört ju  om där å 
skulle si. Ja, då var de ju  'n Ivar Nyback som sto på  
en kall å sa: 'Ja skulle läm n tebaks fotogen!'Å då sa 
vi: 'Men hur i hålen kunde du veta att det var vi?!' 'Jo, 
ja  kände nog igen båten."

(Skellefteå museum, band 42:1. Texten något redi
gerad.)

Iv a r  N yback, Bergö, Österbotten, i sin  fä lb å t m ed  de förhöjda  
skiborden. (F olkkultursarkivet, Helsingfors.)
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Ur Selfrid Nilssons dagbok, 
Hinder sön, Neder-Luleå, 1927

"Onsdagen den 23 mars. Då började vi vår resa ut till 
Bottenhavets isar. Och utkörningen var det ett ganska  
dåligt före med nysnö och kallt. Vaken var omkring en 
m il ut från Sm åskär och den turen a tt hon var öppen, 
så vi fick börja segling strax österut. De andra lagen 
fick segla en stund förut, för att dom blev utkörda 
dagarna förut. K allt var det, för vaken ville bar a fry sa 
till, men vi kom ändå ett bra stycke, så nu 
ligger vi så vi ser Malören och i sydost från Brändö- 
skär flera mil.

T isdag 12 april

Ostlig-sydostlig vind; så gott som lugnt på  förm idda
gen och mulet. Det har blivit blåis på vaken, och nu 
går den ihop. Vi får nog ligga här någon dag. Det 
känns som bättre att ligga här än att vara där vi var 
för någon dag sen. I  kväll sydlig vind, litet snöglopp.

O nsdag 13 april

H ård västlig-nordvästlig vind på  måron, klart och 
blåser kallt. Det bryter, skruvar sönder isen. E n rän
na blev om natten under båten cirka en aln bred så vi 
fick draga fram  litet. Senare ut på dagen övergick 
vinden igen till sydväst o sydlig storm. Så  vi ha flytta  
båten igen. Det är mycket snö, så vi få  använda starka 
krafter för att få  honom fram. Vid tiotiden i kväll 
flyttade vi igen. Då hade vi båten på sidan och drog 
honom över en karm. N u  är det fu ll storm och snö syns 
det också bli. Blåser mycket kallt.



Torsdag 14 april

Storm hela natten sam t litet snö. Full storm på  
måron; blev litet svagare ut på  dagen. M ulet hela 
dagen och varmt. I  kväll svag sydväst.

F redag 15 april. L ångfredagen

Lugnt, klart, vackert väder idag. Vid middagstiden  
svag sydlig vind. Ut på  jakt. Viktor 1, Selfrid 2 sälar. 
Vi ligger i sydlig riktning från Malören någon mil. 
Lugnt i kväll.

Lördag 16 april

Nordlig vind på måron. Det blev en vak i sydväst; 
några kilometer dit. Vi drog dit. Fick tömma allt ur 
båten innan det gick att draga. Satte upp seglet; då 
gick det ganska bra, fast det gick tungt. Sen segla vi 
i sydväst ett tag, tills vi kom över till den andra isen; 
sen i sydost utm ed kanten ett stycke, tog fast för a tt 
kika: bara slättis och nybruten. Längre in fanns det 
grov is. Vi kryssa ett stycke tillbaks för a tt det var 
närmare där till grövre is. N är vi hade dragit upp blev 
det fu ll storm. Återigen tömma båten. Satte upp 
seglet, slet det i bitar. Bytte om ett nytt; drog då två

kilometer tills vi kom till den grova is vi sett. Klockan 
var tio när vi hade tältat. H ård storm, drevsnö, ruskit 
väder. I  kväll känner vi oss ganska belåtna förden här 
dagens arbete.

Söndag 17 april. P åskdagen

Nordlig vind på måron, klart och kallt. Vid m iddags
tiden nästan lugnt. Vinden vred sig till hård sydväst 
i kväll och mulet. Ut på ja k t  en stund. Selfrid 3, Viktor 
1. A  och J  har varit h it k l 4. Vi har 4 st båtar alldeles 
i närheten. Alvikarna ligger cirka 314 m il i väst. I  dag 
har vi 17 st sälar.

M åndag 18 april. A nnandagpåsk

H ård sydvästlig storm i natt och snö. Svagare vind i 
dag, klart. Ut på jakt. Viktor 4, Selfrid 3.

T isdag 19 april

Västlig-nordvästlig vind med byväder i dag; eljest 
vacket väder. Ut på  jakt. Viktor 2, Axel 1. Nästan  
lugnt i kväll, klart o kallt.
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O nsdag 20 april

H ård ostlig vind i dag med snö. I  dag har vi fyra 
veckor sedan vi for hemifrån. I  kväll hård nordostlig 
snöstorm. Nog har vi en bra båtplats och det behövs i 
sådana här hårda vindar. Men vad stoppar det om 
det kommer i k läm m a? Det är bra att få  ligga ifred når 
det blåser och driver snö så knappt man ser handen 
för ögonen. Klockan är snart åtta, så vi ska till a tt 
stampa oss en gröt.

L ördag  21 m aj

Ostlig-nordostlig vind strax på  måron. Vi stego upp 
tidigt, for ut på ja k t en stund medan det var litet 
frussit. 3 sälar fick vi S.2. G 1. Så nu kan vi i dag 
räkna etthundraen säl. hoppas att vi få  någon fler. Vi 
är mycket belåtna med den fångst vi ha. S  och J  har 
varit i farten med ju llen  dessa dagar. Så nog har vi

gnott för att få detta antal fullt. Mest lugnt har det 
varit också o så sur is. Men en flygande kråka får nå
gonting, en sittande inte. N u är det lugnt, och vi ska 
till a tt äta frukost fast klockan är strax tolv. Det är 
vårt goda sälkött som kommer a tt smaka bra!"
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Söndag 22 maj

Bönsöndagen. Svag sydlig vind i dag. N u  har vi 
härliga dagar, varm t o vackert väder. Vi ha jaga  
någon stund, det har lyckats bra S. 3. G. 1. N u  ser vi 
att isen tager skada utav den här värmen. Men nog få 
vi en jaga någon dag till, endast det är någon vind.

M åndag 23 maj

Nordostlig vind i dag, strax på  måron klart ut på  
dagen mulet. Isen håller på att vara svag. N u är vi 
utan ja k t och säl. Två sälar i dag. S . l  G.l.

T isdag 24 maj

I  natt har det regna. Lugnt på måron och dim m a hela 
dagen. I  dag har svalan låtit se sig. Fortfarande 
dim m a i kväll och regn. Hela dagen hör vi bullrande 
skott i sydväst, var femte minut. Det är nog vid någon 
fyrplats, men var det veta vi ej. A lla  slättor äro snart 
till vatten.

O nsdag 25 maj

Nordlig vind på måron och dimma. Vid m iddagsti
den börja hon lätta. Då kom tre ångbåtar från norr, 
den första var Isbrytaren. Stora vakar har blivit. Vi 
företog segling mot land för vi såg dem i vester. Börja 
segling klockan tre i nordväst o väst ett tag, sen ändra  
vi kurs i nordost och norr, nordlig vind var det, vi 
kryssa hela natten kom upp mellan Rebben. Nord- 
ström sgrund landisarna låg kvar, segla ned till 
näm nda grund, kom d it klockan 7 var även stängd  
där norrut, vi tog fast där ett tag.

T orsdag 26 maj

Kristihim melfärdsdag. N är vi hade vilat en stund, så 
börja vi segla upp mot Rebben. Kom där tillsam mans

med ett lag från Pålänge vi fick taga fast på  engrönna  
två tre kilometer från land. Nordlig vind hela dagen 
sam t regn i kväll. Hela natten har vi få tt gå vakt för 
att landisarna börja komma ut, bryter och lever om 
kringgrundet sådan tur att stenarna är opp i vatteny
tan, så det lägger upp höga berg på båda sidor. Det 
blev en vak mot land, gjorde ett försök a tt ta oss dit, 
men fick vända om till samm a plats. N u  i skrivande 
stund  hård nordlig storm och regn, fortfarande ser vi 
grönnan stoppar, fast nog är det hårda påfrestningar 
för en sådan ismassa. Mycket grov är isen, det är 
stampis. N är vi börja segling om onsdag tro jag  a tt vi 
låg ned mot Buröklubb.

F redag 27 maj

Nordlig hård storm blev det mot måron delvis med 
regn, omkring sextiden blev det återigen en sm al vak 
mot land. Vi gjorde ett försök att ta oss upp till land. 
Det gick lyckligt och väl efter ett spännande ögonblick, 
för ett sådant tillfälle kunde ha gått så till a tt vi hade 
blivit insatt i sörjan och få tt följa med ut till havs igen, 
för isarna hade en stor hastighet. N är vi kom mot land  
låg en isränna par hundra meter bred, hjälptes åt 
båda båtarna, bröt oss till land. Så  nu ligger vi vid  
själva landet lyckligt o väl. N u känns det skönt att få 
vila några tim m ar efter två dygns vakande. I  kväll 
har vi varit opp till fiskarstugorna, där var en som 
höll på att laga ryssjor, så nu skall vi till a tt fiska harr 
i natt, vi har få tt låna ett nät. Storm hela dagen och 
regn.

Lördag 28 maj

Ostlig vind. Segla upp mot Rödkallen, kom dit sön- 
dagmåron, stanna ett tag där. Fortsatte ned åtM ara- 
kallen för a tt det låg issörja mot Esparna, kom till 
Sm åskär klockan 11 i kväll, träffa H  Okvist där, de 
hade legat där i fjorton dagar. Vi låg över natten där, 
fortsatte hemåt på måron, fick bryta oss ett tag i 
issörja mellan Sm åskär o Småtsön, sen var det fritt 
vatten hem. Kom hem klockan 12 i natt den sista Maj
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lyckligt o väl med en fångst av 109 sälar. Det andra 
laget kom en vecka efter med 117 sälar. A lltså en bra 
fångst 226 st.

(Landsm ålsarkivet i Uppsala, n r 27656. FotoniN orr- 
bottens m useums bildarkiv.)

'V' ^
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Fälbåtar och fälmän
Bertil Bonns



U p p m ä tn in g sr itn in g  av 
fä lb å t frå n  R eplot 1930. 
V atten lin jen  ä r teoretiskt 
u tr ita d  fö r he lt tom  båt. I  
p ra k tiken  bör båten ligga 
m in s t 0,75 m  d jupare (se 
även s. 285).

M å ltid  om bord under se
g lin g  1942. F älkoppen var 
det oum bärliga  m a tkärle t 
i fä lan . Förr var de sva r
vade i trä, h ä r  används  
em aljerade p lå tkoppar. I  
b a k g r u n d e n  sk e p p a re n  
V ik to r  O s tm a n . U n d er  
seglats fick  in te skepparen  
lä m n a  rodret, u ta n  m a t  
och kaffe m åste bäras till 
honom. Foto: A rv id  Söder- 
holm , Bergö.

Begreppet fälbåt torde de flesta känna till som på 
sä tt eller annat haft beröring med sälj akten. Det 
gäller vare sig m an själv h a r jagat, sysslat med 
bottnisk m aritim  historia, etnologi eller av någon 
orsak är allm änt båtintresserad, för denna båt å te r
kommer i m ånga källor från m edlet av 1500-talet och 
fram åt ända till vår egen tid.

Säljaktens beskrivande ha r också lockat m ånga 
författare, alltsedan 1700-talets början, och båten 
ha r naturligtvis då sam tidigt näm nts som e tt viktigt 
inslag förknippat med fälresorna. I denna direkta 
betydelse h a r  fälbåten dessutom överlevt till för bara 
något mer än e tt par decennier sedan. Därför vore det 
rim ligt a tt  vid det hä r laget utgå ifrån a tt  den borde 
vara väl skildrad och bilden av den rä tt  entydig.

Fälbåtarnas användning i sam band med säljak- 
ten  är redan så väl beskriven av olika författare (läs 
t.ex. Per-Uno Ågren, Västerbotten 1971) a tt  det n ä r
m ast skulle kännas som en upprepning med ytterli

gare e tt försök med en deskriptiv genomgång av det. 
B ildm aterialet kan i viss m ån ta la  för sig självt ifråga 
om båtarnas vardagliga användning. I stället skall 
hä r m era tas fasta på fenomen i sam band med fälbå- 
ta rn a  och vilken betydelse de hade i det stora sam 
m anhang som rör säljakten.

Det finns trots a llt ännu ingen k lar definition av 
vad en fälbåt ä r ren t fysiskt och än m indre av vad be
greppet fälbåt innebär i e tt vidare sam m anhang. I 
m ånga fall präglas synen på fälbåten av en viss 
exotism som förknippas med säljakten, och begrepp 
som "ålderdomlig” och liknande h a r  varit och ä r å te r
kommande. På mycket få ställen i den annars så 
rikhaltiga litte ratu ren  näm ns det överhuvudtaget 
a tt  det kan röra sig om flera olika båttyper, om än 
oftast med en del gemensamma drag; och m an söker 
förgäves efter närm are uppgifter om a tt  ju s t den typ 
som vi idag m enar med en fälbåt också representerar 
e tt speciellt båtbyggnadssätt. Ekm an (1910) är väl
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Trya (elddonsask) frå n  Replot, da terad  1726, m ed  en in ris tn in g  som  föreställer en råriggad fä lbåt. Tryan är även försedd m ed  en 
runkalender. W ijkar (1707) säger följande: "Tidigare hade e tt så d a n t fä lla g  run sta va r istä lle t fö r en kalender, m en nu, sedan m ännen  lärt 
sig a tt läsa och skriva, h ar använ d n in g en  av sådana  sta va r börjat fö rak tas även hos d e m ." (F inlands Nationalm useum -.)

den författare som förefaller a tt  ha  haft den m est 
samlade bilden av olika varianter, då han dels skrev 
om en nordlig och en sydlig typ, dels då han  för 
tydlighets skull beskrev "stora fälbåtar" till skillnad 
från övriga förekommande.

Peter Gustafsson berör i sin artikel a tt  fälbåten 
h a r genomgått stora förändringar såväl i fråga om 
storlekar som i båtlagens organisering, och a tt  dessa 
förändringar uppenbarligen ha r haft e tt sam band 
med jak t efter olika a rte r av säl, m en a tt  det sam ti
digt h a r funnits en rad  y ttre  påverkande faktorer. 
Hela äm nesom rådet är för stort a tt  h ä r närm are gå in 
på detaljer, så det kan endast bli fråga om en mycket 
ytlig översikt. Lämpligen kan m an då börja med en 
resum é över vad som fram går om själva båten och 
dess utseende i äldre källor.

I skriftliga källor ha r fälbåten som ord kunnat på
visas tid igast från 1550-talet (se SAOB). F rån  sam 
m a århundrade finns också isbåtar belagda; t.ex. 
från Korsholms kungsladugårds räkenskaper och i 
sam band med klubbekriget (1590-talet). Det råder 
ändå en viss osäkerhet -  som Per-Uno Ågren ha r på
pekat -  om dessa benäm ningar direkt m otsvarar be
tydelsen de haft under senare århundraden. (Norr
bottningarna kallade österbottningarnas fälbåtar för 
isbåtar ännu efter 1900-talets mitt.)

Via de ovan näm nda fogderäkenskaperna kan 
m an även bilda sig en rä tt  god bild av de dåtida 
(närm are bestäm t 1550-talet) bå tarnas storlek u t
gående från båtlagen (eftersom räkenskaperna upp
ta r  an ta le t lo tter bör m an dra ifrån en lott per båtlag 
för båtandelen). I räkenskaperna fram går en mycket 
k lar skillnad mellan den tidigare och den senare 
fälan, då båtlagen i tidigare fälan var avsevärt större 
och fler än i den senare fälan. I senare fälan förekom 
även båtlag på ner till tre  man, försedda — liksom 
under senare tider -  endera med skötbåtar u tru s ta 
de för säljakt eller om små fälbåtar speciellt byggda 
för den senare fälans vikarejakt. Båtlagens storlek i 
tidigare fälan rörde sig på den tiden oftast om mellan 
sju och nio man.

År 1550 hade Gustav Vasa beviljat österbottning- 
a rna  full frihet a tt  jaga säl inom hela det bottniska 
området efter uppkomna meningsskiljaktigheter, med 
bl.a. hälsingarna, om jak trä tten  längs kusterna. Av 
det kan m an sannolikt u tläsa  a tt  långfärderna med 
stora bå ta r bör ha  varit rä t t  väl etablerade vid sam 
ma tid.

F rån  1600-talet finns de första entydiga beläggen 
för fälbåtens direkta sam band med säljakt, närm ast 
påvisat av Gabriel N ikander via domböcker.

Egentligen finns det också en annan viktig källa
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från  sam m a århundrade, fastän  den publicerades 
först 1701, nämligen Francesco Negris reseberättel
se från 1663, där för första gången både säljakten och 
fälbåten beskrivs närm are. Även om hans illustra
tion av en fälbåt m åste anses som något osäker (med 
nutida ögon sett), så äger den ändå de viktigaste 
kännetecknen för en sådan: den långsluttande krök
ta  förstäven och den raka  utfallande akterstäven, 
vidare syns både dragringar och vad som kan uppfat
tas  som skivbord. Rodret med sin karak teristisk t 
böjda rorkult kan även den tas  som e tt igenkänning- 
stecken. Men m an m åste komma ihåg a tt  Negri, som 
var italienare, av texten a tt  döma endast hade sett 
upp- och nedvända b å ta r sommartid. Båtstorleken 
uppger han till 25-30 fots längd (en m otsvarighet till 
de m era sentida 4-6  m ansbåtarna). Det är ingen 
uppseendeväckande storlek jäm fört med andra upp
gifter. N ikander redogör t.ex. för e tt rättsfa ll från 
1649 där det k la rt fram går a tt  det fanns nio m an i 
båtlaget.

På en trya  daterad 1726 finns in ris ta t den äldsta 
avbildning som m an tveklöst vågar påstå  är en fälbåt 
sådan som vi nu känner den. H är är profilen sakkun
nigt återgiven liksom övriga detaljer, bl.a. ser m an 
skepparens viktiga position vid rodret, om än riggen 
synbarligen h a r  återgetts för låg p.g.a. det begränsa
de utrym m et. Tryor användes för övrigt till förvaring 
av elddon på fälresor och anses nä ra  höra sam m an 
med säljägarkulturen.

De första m er ingående skildringarna av säljak
ten  härrö r även de från 1700-talet, skrivna i en mer 
eller mindre tidstypisk anda (och en del publicerade 
av vetenskapsakadem in). I dessa skildringar finns 
också bå ta rna  beskrivna, och tro ts a tt  m an svårligen 
kan u tläsa  någonting exaktare om deras utseende 
och form så får m an en rä tt  god bild av nyttjandet och 
deras storlek. Som jak ten  och bå ta rna  beskrivs h ä r 
var det otvivelaktigt fråga om gråsälsjakt i Södersjön 
med stora fälbåtar. Provinsialschäfern J.D. Cneiff 
uppger år 1757 en båtlängd på å tta  fam nar över stäv

E lia s M artins teckning av bå tar i M unkbroham nen , Stockholm , 
v id  s lu te t av 1700-talet. Den tjä ldade båten i förgrunden  kan  
to lkas vara en fä lbåt. (S tockholm s stadsm useum ).

Francesco N egris a vb ild n in g  a v e n  österbottn isk sä lja ktsb å t (ur F. 
N egri: Viaggio settentrionale fa tto  e descritto, 1701).

g j  j M B K a j a
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E n  av de a llra  m in 
s ta  fä lb å ta r  som  
h a r fö rekom m it på  
Södersjön; en tre- 
m ansbåt, ca 22 fo t 
lång, frå n  M olpe i 
K orsnäs. Skeppare  
och båtsägare var  
M a u ritz  H o lm in g  
som  tog b ild e n  i 
början av 1950-ta- 
let.

S torleksförskju tn ingen  frå n  1800-talets större fä lb å ta r fö r g råsä ls jak t (svart) 
till den  som  blev van lig  p å  1900-talet. Teckning: B ertil Bonns.

(14,6 m), vilket var mycket stora båtar, och som Peter 
Gustafsson tidigare skriver h ä r -  m an kunde nog ju s t 
inte dra en sådan båt på isen anna t än i nödfall.

En bild från slu tet av sam m a århundrade kan 
tolkas som föreställande en fälbåt. Det ä r  hä r fråga 
om Elias M artin som har tecknat en tjäldad båt 
liggande vid kaj i Stockholm. A tt båten  är tjäldad kan 
ha betydelse eftersom storbåtarna i bakgrunden i 
stället ha r akterkajutor. V iktigast i det hä r sam m an
hanget ä r  ändå a tt  han  ju s t på den båten ha r r ita t 
bordgångar som inte anslu ter till förstäven -  e tt av 
fälbåtens viktigaste kännetecken. Dessutom ligger 
det en liten båt bredvid som är tecknad på samm a 
sätt, varför m an gärna vill tro a tt  det handlar om en

fälbåt med tillhörande ju lla  (i säljakt var ju llarna  
fälbåtens oundgängliga följeslagare fram till m itten 
av 1800-talet, då de ersattes av fälekorna, i handels- 
sjöfart var de österbottningarnas vanligaste följebåt 
in på 1950-talet). M artin bör ha varit alltför skicklig 
som tecknare för a tt  m issa en sådan detalj som 
bordläggningen; senare tiders tecknare ha r hellre 
haft en tendens a tt  r ita  in alla bord som anslutande 
till förstäven tvärtem ot verkligheten.

1800-talet medför naturligtvis a tt  källorna både 
blir fler och innehållsrikare, framför allt mot seklets 
slu t då m ånga tycker sig kunna se fälresornas snara 
utdöende.

U tan a tt  gå in på de enskilda beskrivningarnas
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värde och innehåll, så skall h ä r speciellt fram hållas 
en, nämligen Onni W etterhofs beskrivning från Bergö 
av å r 1887. Den ä r av speciellt intresse eftersom den 
helt och hållet ä r  baserad på sam tida m untlig trad i
tion från sam m a ort och går tillbaka mot samm a 
sekels början. H är beskrivs ingående tillvägagångs
sä tten  vid gråsälsjakt i Södersjön med stora fälbåtar.

Vidare kan näm nas a tt  det mot 1800-talets slut 
och fortsättningsvis efter sekelskiftet, före l:a  världs
krigets u tbrott, publicerades en hel del sm ärre a rtik 
lar som på e tt m er eller m indre d rastisk t sä tt behand
lade m öjligheterna a tt  få sälen utrotad. Sådana tan k 
a r kunde uppstå då sälen vid sam m a tid  allt mer 
började betrak tas som e tt skadedjur i förhållande till 
fisket och dess ekonomiska nytta  hade gått kraftig t 
tillbaka under de föregående decennierna. Men trots 
a tt  en del a rtik la r hade rubriker i stil med : "Varför 
inte använda kulspru ta till sälens utrotande?", så 
kan m an ändå ibland i förbifarten u tläsa  viktig infor
m ation om båtarna. Till exempel uppstod en mindre 
debatt i F iskeritidskrift för F inland (1911) som var 
rubricerad: "Kunna ej fiskarena vid Finska vikens 
kust använda fälbåtar?", som innehöll argum ent för 
och emot. Samme Hugo Sjöberg från  Replot som hade 
fram fört det senare förslaget, skrev tidigare (1895) 
a tt  då hade fälbåtarna på den orten m inskat från en 
äldre och större typ av 34-36 fots längd till en mindre, 
28-30 fot lång. Andra källor bekräftar hu r denna 
förändring då var i det närm aste fullständig norr om 
Vasa och tydligt m ärkbar i byarna söder därom.

F rån  olika källor, inte m inst traditionsuppteck- 
ningar, fram går h u r det mot 1800-talets slut var 
mycket få fälbåtslag ute i ja k t jäm fört med tidigare. 
Den mycket starka  tillbakagången från  1800-talets 
m itt, som främ st berodde på m inskad lönsam het (och 
den som nyss näm ndes därav uppkom na nya synen 
på säl), ledde i sinom tid  till införandet av skottpen- 
ning vid sekelskiftet.

Skottpenningen och m auserns införande förän
drade i e tt slag föru tsättn ingarna för bedrivandet av 
organiserad säljakt. Dessa sam verkande faktorer re
sulterade snart i vad m an kunde kalla för en återupp
livad säljakt. Den skilde sig på flera vis från  det mön
ster som rådde vid 1800-talets böijan, innan den

stora tillbakagången blev tydlig. Under hela detta 
sekel gick jak ten  i form av fälresor s ta rk t tillbaka i 
fastlandsbyarna, för a tt  med vissa undantag, i det 
närm aste ha upphört framemot 1880-talet. De fåta
liga båtlag som ännu u trustades under 1800-talets 
sista decennier kom nästan  undantagslöst från skär
gårdsbyarna, sam t från några kustbyar på fastlan
det som långt fram  i tiden ha r präglats av m aritim a 
näringar, exempelvis Molpe och Sundom.

Fälresorna, som dessförinnan i stor utsträckning 
hade u tru sta ts  av fastlandets besu ttna bönder, blev 
sam tidigt alltm er en angelägenhet för kustens fisk
arbönder, fiskare eller andra  som inte i sam m a u t
sträckning kunde falla tillbaka på e tt jordbruk. 
Fastlandsböndernas m inskade intresse för fälresor
na m ärks tidigt och kan enklast förklaras med jord
brukets tilltagande betydelse. H är torde ändå flera 
faktorer ha sam verkat, men det skulle leda för långt 
a tt  gå in på dem alla. Det som definitivt fick fast- 
landsbönderna a tt  överge detta  för dem traditionella 
näringsfång (men till sin n a tu r s trapatsrika  och 
osäkera) bör ha  varit den av Peter Gustafsson relate-

S älbestånd et genom  tiderna

Det är främ st under tidigare sekler m an kan 
iak tta  radikala förändringar i sälbeståndet. Dels 
ledde klim atförsäm ringen vid medeltidens slut 
till a tt  orterna norr om Kvarken utestängdes 
från gråsälsslagen under norm ala vintrar, vil
ket får till följd a tt  det sker en förskjutning 
söedrut i fråga om förekomsten av de stora 
fälbåtslagen. Dels är det de tilltagande förore
ningarna under vårt eget sekel som ser u t a tt  på 
e tt obehagligt sä tt verkställa det som verkade 
utopiskt ännu vid senaste sekelskifte, näm li
gen sälens to ta la  utrotning. Vissa år under 
1920- och 1930-talen var ännu förekomsten av 
säl i Bottniska viken enorm tro ts en intensiv 
jakt, sedan dess har det gått utför mycket snabbt.
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rade konkurrensen utifrån som ledde till s ta rk t sjunk
ande inkom ster från fångsten. M an kan i detta  
sam m anhang inte spåra någon avgörande betydelse 
i förekomsten av säl, anna t än de naturliga fluktua
tioner som alltid förekom p.g.a olika v in trar eller 
liknande.

Den förändring som ägde rum  omkring senaste 
sekelskifte blev mycket omfattande; med dagens te r
minologi kunde m an ta la  om en genomgripande struk
turom vandling. Det m est synliga resu lta te t var 
generellt den drastiska m inskningen av båtlagens 
storlek och därm ed också båtarnas storlek. Samti-

E n sexm anbå t frå n  M olpe (Korsnäs) på  väg u t i Södersjön vå rv in 
tern 1932. P la tsen  är M ä rigrund  u tan för N ärpes, som  var ett 
vanlig t m å l fö r korsnäsbornas ra jtande v id  färder söderut. E fte r  
B irger M asalin : "I F älan" (Vasa 1933).

digt förefaller det dock ha varit fråga om hela organi
sationen omkring och under själva fälresan som de 
radikalaste förändringarna inträdde. B åtarna som 
sådana blev närm ast en betydligt förm inskad uppla
ga av sina föregångare, såväl till utform ning som till
rigg-

För a tt  kunna skissera denna skillnad m ellan ett 
"före” och e tt "efter" m åste m an an lita  en mängd olika 
källor, då uppgifterna om de äldre förhållandena är 
mycket spridda och ofta fragm entariska. Till en böijan 
kan det som sagt synas som om säljakten är sällsynt 
väl beskriven, men m an m åste då beakta a tt  de flesta 
m er ingående beskrivningarna är från sen tid. Såda
na beskrivningar gäller då förhållanden som sälj ak
ten  ha r y ttra t sig under innevarande sekel; med en 
rad påverkande y ttre  faktorer som h ar möjliggjort 
a tt  den näring som ansågs dömd till utdöende redan 
mot 1800-talets slu t h a r kunnat fortleva in i sen tid.

Denna sentida varian t av en urgam m al näring 
h a r ändå i hög grad präglat den nutida synen på 
säljakt och fälresor, med de "nya" y ttringar som upp
stod. Syftet h ä r ha r varit a tt  gå bakåt i tiden och för
hoppningsvis u tröna m er om själva fälbåtens bak
grund, men det visade sig sn a rt bli nödvändigt med 
ännu en genomgång av sam tliga kända äldre litte ra 
turuppgifter och sedan jäm föra dessa med det re la
tiv t stora uppteckningsm aterial som finns om säl
jakt.

Men det som från början enbart var avsett a tt 
u tröna m er om en m ärklig båttyps bakgrund började 
därigenom förstås växa i omfång. Ganska snart av
tecknade sig också båtlaget och dess organisation 
som en mycket betydelsefull faktor. Båten och båtla
get kan ju  verkligen förenklat sett sägas vara av- 
hängiga av varandra; och det föreföll snart inte vid
are m eningsfullt med enbart beskrivandet av en 
båttyp u tan  a tt  beakta de förändringar som jak ten  
och därigenom båtlaget ha r genomgått. Ingen av de 
h ä r näm nda faktorerna h a r  ensam t kunnat förän
dras u tan  a tt  påverka de övriga. Det slag av jak t som 
rådde vid olika tidpunkter var naturligtvis den sty
rande faktorn. Min tes ä r därför a tt  de olika slagen av 
jak t ha r sty rt båtlagens sam m ansättning och m an 
h ar valt den för handen läm pligaste slaget av båt.
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Den enda veterligen existerande uppm ä tn in g en  av en större fä lbå t. B å ten  är frå n  N orrbyn i K orsnäs. Varje större ru ta  m o tsvarar en m eter  
och storleken fra m s tå r  som  rä tt m oderat m ed  en längd av närm are 33 fot. U ppm ätn ing  av A r ttu r i H elen ius 1913, M useiverket 1090: 
113-116.

Man kan  som sagt se en tydlig skillnad m ellan den 
tidigare och den senare fälan redan på 1500-talet. I 
k lartex t betyder det två olika slag av jak t; där den 
tidigare fälan är gråsälsjakt i Bottenhavet, m edan 
den senare i regel ä r  vikarejakt i Bottenviken. Den 
förra företogs med ibland mycket stora bå ta r och den 
senare u tm ärks av sm å båtlag. Tidpunkten för avre
sa ger även den, i de fall den kan spåras, en k lar 
indikation om vart m an syftade. Förstås finns ändå 
ingen entydig gräns m ellan den ena eller den andra 
resan  då t.ex. en tidigare resa kunde u tsträckas till 
en tu r  inåt Bottenviken, men i regel var en stor ått- 
m anbåt opraktisk i Bottenviken och en trem anbåt 
direkt farlig i Bottenhavet på vårvintern.

Förändringar som ägde rum  på 1800-talet kan

därför också ses som a tt  jak tens tyngdpunkt sm å
ningom förskjuts från gråsäls- till vikarjakt. Med 
skottpenningens och m auserns införande blir denna 
förskjutning fullständig. Sam tidigt krym pte båtla
gens och båtarnas storlek överlag till den storlek som 
länge hade varit kännetecknande för vikarjakten. 
Kvar blev ändå en viss utseendem ässig skillnad 
m ellan fälbåtarna i de södra och nordliga byarna i det 
östra kvarkenom rådet, fastän  båtarnas storlek sin
semellan allt oftare blev densam m a. M an kan dessu
tom ana a tt  de m indre båtlagen var vanligare norrö
ver, vilket h a r e tt k la rt sam band med det geografiska 
läget som var läm pligare för vikarjakt. På e tt m otsva
rande sä tt bibehölls e tt an tal stora båtlag söder om 
Vasa ännu på 1930-talet, eftersom det där ännu
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F älbå t tjä ld a d  m ed  råsegel, efter H. R. A . Sjöberg, "Livet b land  
K varkens söner och döttrar" (Vasa 1925), m en texten å terfinns  
ursprungligen i F iskeritid skr ift för F in la n d  1895, varför prove
niensen tillsv idare  är osäker. B ilden  ä r uppenbart arrangerad; 
m an kan  notera dem onstra tionen  av ko kn in g  i kabbgryta  i 
förgrunden  och vedstapeln m ed  yxor till höger.

fanns andra förutsättn ingar a tt  em ellanåt nå u t till 
gråsälsslag på Bottenhavet. Antalet stora båtlag var 
ändå aldrig särdeles stort under den senare perioden 
och det är fortfarande möjligt a tt  göra en rä t t  full
ständig förteckning över dem alla utgående från 
uppteckningsm aterialet.

De senast förekommande stora fälbåtarna är ändå 
av e tt speciellt in tresse eftersom de både represente
rade en båttyp och förde vidare en del särdrag i sam 
band med gråsälsjaktens organisering. Hade de, som 
faktiskt höll på a tt  ske, försvunnit helt och hållet 
efter 1870-talet vore det nu i efterhand mycket svårt 
för oss a tt  förstå en del äldre fenomen. Också de 
spridda uppgifter som finns rörande organisationen 
i äldre skriftliga källor hade num era varit svårtolka
de om det inte hade s tå tt a tt  få direkta upplysningar 
från den äldre generationens fälm än, varav enstaka 
levde ännu i början på 1980-talet. Via deras sakkän
nedom h ar det även varit möjligt a tt  u tläsa  betydligt 
m era u r det äldre uppteckningsm aterialet.

För säkerhets skull bör m an nog ändå räkna  med 
en viss påverkan från  tiden efter nydaningen också i

fråga om de stora båtlagen, m en det går ännu a tt  se 
ram arna  om kring den om fattande, och ibland rä tt  
komplicerade organisation som låg till grund för de 
stora jaktexpeditionerna. Uppenbarligen hade sam 
m a företeelser tidigare haft en större utbredning 
åtm instone inom det östra kvarkenom rådet.

Förekomsten av stora båtlag  på den finska sidan 
ännu efter första världskriget kan begränsas till 
Korsnäs kommun, med framför andra byn Molpe, och 
till Bergö (eget kapell under Malax från 1848). I 
byarna norr om Vasa hade de allra största  båtlagen, 
med å ttm anbåtar, försvunnit redan omkring medlet 
av 1800-talet. Söder om Vasa, t .ex. i Malax efter 1873 
och i byn Sundom vid tiden för senaste sekelskiftet. 
Som redan an ty tts  ha r de orter där de stora båtlagen 
bibehölls längst också kännetecknats av e tt s ta rk t 
inslag av m aritim a näringar. De h a r dessutom legat 
strategiskt väl till för a tt  söka sig u t på Södersjön 
vintertid.

M aterialet om säljakt ä r  relativ t rikhaltig t från 
den tra k t där de stora båtlagen förekom allra längst 
i Österbotten. Bland det första m an lägger m ärke till 
är en allm än och tydlig tendens a tt  skeppare och 
jägare (pytare / skjutkarlar) gärna sökes från Bergö, 
m edan båtarna  ofta hörde hem m a på fastlandet; på 
senare tid  var detta  liktydigt med Korsnäs. Mer 
generellt se tt kan m an beskriva det som e tt ömsesi
digt nyttoförhållande m ellan skärgård och fastland, 
som företeelse h a r  synbarligen e tt liknande förhål
lande tidigare r å t t  inom hela kustom rådet.

I en snäv tolkning skulle m an då kunna u tläsa  a tt 
experterna på navigation och säljakt rekryterades 
från  skärgården, vilket ju  inte torde förvåna någon, 
m edan de övriga besättningsm edlem m arna ofta kom 
från fastlandet. H är finns skäl a tt  påpeka a tt  det var 
fråga om en tendens, för undantag  ha r funnits åtsk il
liga men utrym m et tillå ter inte en m er finfördelad 
beskrivning av strukturen. Av intresse i detta  sam 
m anhang ä r a tt  det tydligt inte enbart var hem orter
na som skilde besättningsm edlem m arna åt; de stora 
båtlagen var indelade i två lä tt urskiljbara katego
rier, som var för sig hade olika uppgifter ombord och 
vid jakten. Fortsä tter m an med en närm are gransk
ning av dessa båda huvudgruppers bakgrund och
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fram toning kan  det eventuellt kasta  nytt ljus över en 
del fenomen i sam band med säljakten.

De stora båtlagens indelning i två kategorier 
finner stöd såväl i litte ratu ren  som i traditionsupp- 
teckningar. Visserligen kan olika källor ge något 
varierande uppgifter om deras fördelning, m en ett 
förhållande fram träder helt klart: I de äldre fälbåt- 
slagen bestod besättningsm edlem m arna dels av dem 
som aktivt ägnade sig å t själva jak ten , de näm nda 
pytarna eller skjutkarlarna, dels av "serviceperso
nal" som bestod av dragare och båtsvakter. De senare 
var således en m er passiv part vad gällde själva 
jakten.

Johannes Tengström skrev i sin år 1747 fram lag
da avhandling (A. Hellboms översättning): "Av fångst
gruppens m anskap äro några överordnade. De övriga 
äro av lägre rang. I spetsen står: skepparen, styr
m annen, fogden och hjälpkarlen. Dessa kallas skjut
karlar. De övriga räknas till 'trossen', som h ar upp
sikt över bå ta rna  och äro fyra till an ta let även de. De 
hava a tt  lyda de överordnades order, om de vilja 
undvika bestraffning...”.

Andra författare från sam m a tid  svävar betydligt 
m era på m ålet då det gäller en sådan strik t titule- 
ring. Cneiff (1757) ansåg a tt  skeppare och styrm an 
var sam m a person, m edan W ijkar (1707) uppgav a tt 
skepparen kallades fogde. Dessutom näm nde Cneiff 
den i alla sjöfarts sam m anhang så viktiga kocken, och 
a tt  det i en åttam annabesättn ing  skulle finnas två 
sådana: "...då den ena skaffar vatten  och den andra 
ved...".

Traditionsuppgifterna känner heller inte helt till 
Tengströms definition av båtlaget, men väl en del 
m otsvarigheter. Helt entydigt är det dock också via 
dem hu r de tidigare stora båtlagen var indelade i de 
sam m a två huvudgrupperna; på m ånga ställen påpe
kas a tt  förr hade varje pytare en för sig avdelad 
hjälpkarl eller dragare.

Ovanstående betyder i k lartex t a tt  det på en ått- 
m anbåt var högst fyra m an som sam tidigt ägnade sig 
å t själva jak ten , utom i händelse av de eftertraktade 
gråsälsslagen. Det var en m arkan t skillnad jäm fört 
med de m indre och sentida båtlagen där samtliga, 
frånsett båtvakten, deltog aktivt. Den sistnäm nde

D ragning av fem m a n b å t p å  Södersjön 1942. B esä ttn in g  och båt 
frå n  Bergö. V id  g yn n sa m  v in d  och go tt isfore kunde  storseglet vara  
till stor hjälp. För a tt skapa  balans i v ind kra ften s tryck, hissades  
seglet som  råsegel. Foto: Söderholm .

var en u r säkerhetssynpunkt absolut nödvändighet i 
alla fälbåtslag, så helt logiskt påpekas i någon upp
teckning hu r m an föredrog e tt ojämnt an ta l medlem
m ar i laget, för då hade varje pytare sin dragare och 
det blev ändå en m an över för a tt  hålla vakt vid båten. 
H ur det rim m ar med å ttm anbåtarnas to tala  domi
nans (vid gråsälsjakt) i de flesta äldre källor m å tills 
vidare vara osagt. Som tidigare sades finns bevisli
gen e tt (och antagligen flera) fall från 1600-talet med 
nio m an i båtlaget, liksom 1500-talsräkenskaperna 
tyder på liknande förhållanden. A ttm anbåtarna ha r 
ändå alltid be trak ta ts som de största  som byggdes för 
säljakt (en förklaring kunde vara en avvikande lott- 
fördelning som inte längre kan uttydas).

För a tt  å tergå till de båda huvudkategorierna och 
h u r de rekryterades, så kan det i förstone verka som 
det strider mot det som ju st relaterades ovan. In itia
tivet till en tidigare fälresa låg nämligen m era sällan 
hos de i säljakt och sjöfart m est erfarna skärgårds- 
borna, u tan  det kom oftast från  fastlandets bönder. 
De senare, ägde nödvändigt kapital för a tt  u tru s ta  en 
stor fälbåt, men inte tillräcklig sakkännedom  för a tt
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R ajtning från Replot på  1930- eller 1940-talet (Svenska litteratursällskapet 712:141).

någorlunda betryggande gå iland med e tt så krävan
de företag som en fälresa. Drag av en sådan företeelse 
h a r funnits kvar i förhållandet m ellan Bergö och 
Molpe ännu på 1930-talet.

Till saken hör e tt inslag i de stora båtlagens sam 
m ansättn ing som hittills inte h a r uppm ärksam m ats 
i litteraturen : båtsägarna. Dessa var i regel besu ttna 
som ekonomiskt hade större förutsättn ingar a tt  lå ta  
bygga och rigga en stor fälbåt. Till vissa delar kom det 
sedan an på besättningen a tt hålla  egen utrustning, 
som varsin å ra  och käx (båtshake) plus personlig u t
rustn ing för jak ten  om m an var pytare. Relativt sett 
kan  investeringen i en fälbåt med rigg inte ha  varit 
ringa, vilket bestyrks av deras värderingar i boupp
teckningar från  slu tet av 1700-talet och fram åt. Den

påfrestande användningen gjorde dessutom a tt  bå
ta rn a  m åste förnyas jämförelsevis ofta, för som det 
hette: "Den som inte hade bra grejor fick heller ingen 
besättning." Vanligen delade två å tre  bönder på 
kostnaderna för en sex- till å ttm anbåt söderöver. 
Senare var det norm ala a tt  de mindre båtlagen ägde 
båten med dess u trustn ing  gemensamt.

O rsaken till varför båtsägarna  inte benäm ns 
redare, vilket vore norm alt i andra sjöfartssamman- 
hang, ä r den a tt  i sam band med fälbåtslag represen
te ra r en redare (reidarin) en för sig speciell kategori. 
En sådan hade intresse i, men deltog inte i själva föl- 
resan. Vanligen var de bönder, som mot en överens
kommen andel i dennes lott stod för en fälmans 
u trustn ing  (höll reidona). Ofta var det den enda möj-



lighet som stod till buds för en obesutten som ville bli 
fälman, då den enskilda utgiften för u trustn ing  och 
proviant kunde bli betydande (t.ex. kunde en lodbös
sa värderas lika med en riggad skötbåt).

Sälj aktens ursprung

Den bild som har skisserats ovan ä r helt deskriptiv 
och s ta rk t komprimerad. Den kan därför inte läm na 
en tillfredsställande förklaring till de fenomen som 
näm ns och deras eventuella bakgrund. Det hela blir 
heller inte k larare  av a tt  vi som sagt num era främ st 
känner säljakten i dess sentida form. Nedan skall ges 
e tt mycket ko rtfa tta t och hypotetiskt tolkningsför- 
slag; det finns åtskilligt med övrigt m aterial som 
borde anföras.

Bakgrunden till själva säljakten som sådan går 
inte längre a tt  nå, den ligger tusentals å r  bakåt i 
tiden. Det vi kan spekulera över ä r  dess fram trädan
de roll i historiska källor och de organiserade fälre- 
sornas eventuella ursprung.

Eftersom vi känner till a tt  de organiserade fälre- 
sorna med stora bå ta r var väl etablerade på 1500- 
ta le t blir det m otiverat a tt  söka företeelsens u r
sprung en bra b it bakåt i tiden från det. Så pass 
om fattande jaktexpeditioner med en speciell tekno
logi och organisationsform bör rimligen ha kräv t en 
längre tidsperiod för a tt  utvecklas. (Enligt vad som 
kan utläsas genomgick sedan de stora fälbåtslagen 
ingen näm nvärd förändring under närm are trehun 
dra å r  fram  till 1800-talets strukturom vandling, om 
m an bortser från klimatologiska faktorer och liknan
de som inverkade på möjligheterna för jak tens bedri
vande och omfattning.)

Med detta  resonem ang ham nar vi då en bra bit 
ner i medeltiden, så källm aterialet blir y tterst knapp
händigt och m an blir hänvisad till generella begrepp. 
Det som ä r av störst intresse i sam m anhanget ä r  den 
dåtida kustbefolkningens näringsstruktur, med drag 
som kan ha bidragit till fälresornas uppkomst. Säl- 
ja k t som företeelse, närm ast en kustbunden, bör 
redan dessförinnan ha varit en integrerad del i en 
sådan struktur.

Kustsocknarna bör vid den aktuella tiden till be
tydande del ha bestå tt av, vad egentligt jordbruk be
träffar, en mager skärgård. M aritim a näringar hade 
därför en avgörande betydelse för befolkningens 
existens och bonde i betydelse jordbrukare var här 
länge närm ast e tt kam eralt begrepp för beskattning, 
m edan fiske, säljakt, sjöfart och handel gav "rörelse
kapitalet". Boskapsskötsel på naturliga strandängar 
var den enda bondenäring som kunde bedrivas i 
någon betydande om fattning och spannm ål m åste i 
regel köpas utifrån. Dessa faktorer tillsam m ans gjor
de a tt  den mångomtalade bondeseglationen hade en 
mycket stor betydelse, då e tt eventuellt överskott av 
lokala produkter m åste bytas mot spannm ål och 
andra förnödenheter. Förekomsten av denna segla- 
tion och byteshandel bekräftas i skrift för första 
gången 1348 och vid samm a tid belädes sälfångsten 
med prästtionde.

F rågar m an sig vilken kategori bland den dåtida 
kustbosättningen som hade de största förutsättn ing
arna  a tt  både organisera, finansiera och u tru s ta  de 
stora jaktexpeditionerna och bå ta rna  förefaller det 
rim ligaste svaret bli de bondeköpmän som också 
ägnade sig å t seglation. De bör i en eller annan  form 
ha  ägt det kapital som krävdes -  en del av dem nådde 
e tt relativ t välstånd -  och deras insik ter i navigation 
och "affärsförbindelser" var sannolikt stora fördelar 
de ägde framom andra. Till saken kan vidare räknas 
den fördel det m åste ha  inneburit för en sådan båtsä
gare om en stor fälbåt även kunde användas somm ar
tid  för handelsresor, i första hand till Stockholm. Vi 
vet från senare tid  a tt  fälbåtar haft en om fattande 
användning som handelsfartyg och mycket ta la r  för 
sam m a dubbelanvändning under äldre tid. Sista 
handelsresan till Stockholm med en fälbåt utgick 
från Bergö med en tran last å r  1873. Den av Peter 
Gustafsson påpekade möjligheten till något slag av 
vinter sjöfart med fälbåtar som inte enbart handlade 
om säljakt, förefaller likaså helt sannolik. Det kan 
svårligen påvisas någon absolut gräns var en jak tre 
sa övergår till handel, eller varför inte tvärtom?

H uruvida båtsägarna i äldre tid  själva faktiskt 
deltog i fälresorna kan nu i efterhand inte besvaras 
entydigt (i de fall b å ta r noterats ha r detta  skett enligt
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Säljägarläger p å  1940-talet. I  
detta  fa ll består retet (igenkän- 
n ingsm ärket fö r jä g a rn a  ute i 
isen) av en skarpsäck (m a tvä 
ska  i sä lsk in n ). Foto: A rv id  
Söderholm .

fälskeppare och inte enligt ägare). Intill senare tid 
ha r en bonde med andel i en fälbåt kunnat sända med 
t.ex. sin dräng i s itt ställe, men efteråt kunnat kvit
te ra  u t sin lott m edan drängen under resan fo rtsätt
ningsvis tjäna t dräng. F rån  Bergö ha r bland annat 
b erä tta ts  historien om h u r en bonde skickade med sin 
enspråkigt finska dräng, som enbart kunde göra sig 
förstådd med teckenspråk gentemot resten  av båtla
get, med en del sm ått komiska effekter som följd. A 
andra sidan bör det ha  legat i båtsägarnas intresse 
a tt  delta och på plats bevaka sin andel. Så har 
båtsägarna från  Korsnäs ingått i båtlagen i modern 
tid. F lera sagesm än h a r sagt a tt  en båtsägare hade 
lä tta re  sysslor än de övriga m edlem m arna i laget. 
Också efter den stora omorganisationen av båtlagen 
om talas båtsägare som, till skillnad från  övriga 
ombord, inte hade med sig skjutvapen i fälan.

Organisationsformen, med två från varandra lä tt 
å tskiljbara kategorier inom fälbåtslagen, kan enligt

min m ening tolkas som en tydlig indikation på e tt 
möte mellan olika befolkningsgrupper i äldre tid. 
Betänker m an a tt  m edan den ena gruppen förenklat 
se tt representerar en besutten och finansierande del, 
så representerar den andra en utpräglad fångstkul
tu r  bestående av jak texperter (i detta  fall pytarna).

Accepterar m an en sådan hypotes blir det inte 
svårt a tt  föreställa sig vilka grupper som kan komma 
ifråga. N är exakt e tt sådant kulturm öte kan ha  ägt 
rum  förblir en teoretisk fråga av m indre intresse. 
Troligen uppluckrades en strik tare  rekrytering till 
båtlagen senast vid 1500-talets slut, med den rad ika
la tillbakagång som då skedde av klimatologiska och 
politiska orsaker. M an kan räkna med a tt  fler än de 
ursprungliga jägarna  småningom tillägnade sig ja k 
tens teknologi. Ändå fanns det m ånga drag kvar 
ännu i sam band med de senast förekommande stora 
båtlagen som kan avspegla e tt sådant möte, bl.a. den 
indelning som rådde vid boendet ombord där pytarna
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"Låovan" (säljägarläger). Böss-
kistornas p lacering  p å  den höga
aktern  gav  en god u tkiksp la ts.
A . "Rete"
B. Skivbord , m ast, bom och 

"gaffel"
C. G evärskistor
D. E ka  stjä lp t över kä lke  la s

ta d  m ed  skarpsäckar
E. E ka  p å  kälke
F. F älbåt m ed  tä lt (tjeld)
G. S k red stå n g
H. "Sjelsvarve" (där bytet fö r

varades i skugga av stor
båten)

I. "Troodlass" (kälke la sta d  
m ed åror, ev. brädor, etc.)

J . Isb ill och "spadhål" (va tt
enhål)

Teckning: B ertil B onns

i regel sov i bunken m edan båtsägarna höll till förö
ver, med storbettan som den gräns som inte fick över
skridas. Birger M asalin skrev i sin bok om en långfä- 
la 1932 a tt  straffet om m an överskred storbettan  var 
a tt  böta en ost till det övriga båtlaget.

H ärifrån  borde det inte längre m öta något hinder 
a tt  finna svaret på vilka befolkningsgrupper som en 
gång möttes och vilken bakgrund pytarna kan ha 
haft. Egentligen h a r svaret funnits länge, det ä r bara 
ingen som h ar stä llt frågan.

Olavi Korhonen skrev i Bottnisk K ontakt IV 
(utgiven av Skellefteå m useum  1989) om de sam iska 
ord som förekommit vid säljakt, däribland ju st pyta- 
re. H an näm ner också spridningen av ortnam n med 
sam isk bakgrund i anslutning till den färdled som 
Peter Gustafsson så träffande kallar för "säljägarnas 
E-4".

Vidare redogjorde Åke Sandström  i samm a skrift 
för sam iska indikationer på Holmöarna, vilket m åste

tillm ätas stor betydelse i sam m anhanget då orten 
h a r varit en av de allra viktigaste knu tpunkterna i 
sam band med fälresor. Dessutom ä r det härifrån  
mycket nära, både geografiskt och än m er med fäl- 
m äns ögon sett, till det östra kvarkenom rådet som 
var säljaktens verkliga kärnom råde.

Helmer Tegengren skriver i sin bok "En försvun
nen fångstkultur" om e tt påvisbart sam iskt befolk- 
ningsinslag vid den österbottniska kusten  ännu på 
1600-talet, som med tiden försvinner på okända vägar.

L istan över k lara  indikationer över a tt  sam erna 
var de ursprungliga experterna och lärom ästarna i 
fråga om säljakt kunde göras åtskilligt mycket län
gre. H är skall kort bara  näm nas en direkt parallell 
till nordnorge där i tiden en fram trängande skandi
navisk befolkning lärde sig jaga säl av sam erna. 
Tegengren å sin sida ville se e tt k la rt inflytande från 
nordost i den bottniska sälj akten, vilket inte heller 
ta la r  mot en sam isk bakgrund.
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Prästrelationerna

En mycket svårbedömd källa, men alltför viktig 
a tt  bortse ifrån, ä r  de prästrelationer om sa- 
m erna som ingavs på 1600-talet. Flera av dessa 
p räster hade själva sam iskt ursprung och de 
kunde delge den m untliga tradition som då 
ännu existerade bland sam ern a :" (... vid tiden 
för K risti födelse hände det,) a tt  några familjer 
från Finland begåvo sig från B irkarla och Rengo 
socknar till Tavastlands skogstrakter ock upp- 
slogo sina bopålar på Österbottens kust, där nu 
Nerpis ock M ustasara ligga, men där på den 
tiden ingen dödlig bodde, ock a tt  de där u tan  
något som hälst besvär av de skatter, varm ed 
fm narne plågades i s itt fosterland. I största 
lugn samlade m ånga handelsvaror ock för varje 
år bragte dem med sig därifrån ock sålde dem 
till sina landsmän..." (Olaus Niurenius, första 
delen av 1600-talet.)

En annan  och från den föregående oberoen
de relation b e rä tta r :" ty  om m an will gravt veta 
hw arest lapparne sedan igenom Sverige in i 
Finland komne hafwa hafft sitt första tillhålld 
så wet hw ar m an det förwist a tt  berä tta  a tt  de 
den tid  då ännu en stor dehl a f  Finland, så som 
Tavastland  och Savolax, Öster-, Norr- och 
Västerbotten hafwer w arit en obar och wild 
ödemark: hafwa hafft sin boning i östér bottn 
wid siökanten, hw ar u th  af några socknar och 
byar hafwa fått s itt namn, ..." (Tuderus, 1670- 
talet.)

Relationerna ä r i sig mycket längre och ger 
m ånga fler in tressan ta  synpunkter på bl.a. bir- 
karlar från  sam isk synpunkt. Av intresse här 
är a tt  de sam iska traditionerna utpekar den 
österbottniska kusten som e tt hem ställe då 
"där på den tiden ingen dödlig bodde". M an kan 
inte bortse från e tt sam m anhang m ellan dessa 
tidiga sam iska berättelser om bosättning och 
de näm nda österbo ttn iska  o rte rnas to ta la  
dominans i fråga om bottnisk säljakt.

Man kan därför an ta  a tt  det var bondeköpmännen 
(bondeseglarna, eller vad m an föredrar för benäm 
ning) som tidigt insåg de ekonomiska värdena i 
säljakten och åtm instone till en början anställde 
sam er som sakkunniga jägare. En m otsvarande före
teelse kan ses på Gustav Vasas tid, han hade ju  som 
bekant näsa för affärer, då kronan i varje fall e tt år 
(1559) lä t u tru s ta  egna bå ta r från Korsholm. Det 
finns också dokum enterat a t t  kungsladugården 
därstädes köpte in isbåtar (år 1583: 7 st, 1592: 6 st), 
okänt om det var för jak t eller handel. Sam ma kungs
ladugård höll sig förresten en kort tid  med egna ren- 
skötande sam er i Vasa skärgård.

För a tt  göra en lång historia kort kan noteras hur, 
också enligt Tegengren, sam erna som befolknings
grupp försvinner från trak ten  på 1600-talet. Men 
som han själv påpekade: då sam erna försvinner som 
urskiljbar grupp u r domböcker (hans källa) behöver 
det inte betyda a tt  det ä r individerna som försvinner 
för den skull. En troligare förklaring är hellre a tt  
m ånga assim ilerades och därm ed inte längre särskil
des som etnisk grupp. Samme författare h a r påvisat 
från  Kemi h u r snabbt en sådan process kunde äga 
rum  då de tidigare vildrensjagande sam erna blev 
bofasta på den orten. Kanske kan m ånga av våra 
skärgårdsbor och andra påräkna en härstam ning 
från  samer. En del uppgifter, tills vidare diffusa, 
tyder på det.

Sam erna var också kunniga i båtbygge, och det är 
kän t a tt  de kunde bygga större farkoster. F rån  nord- 
norge ä r det t.o.m. dokum enterat: "the byggia Jach- 
ter, them  the sällia till the som i Norige boo, hw ar 
medh the segla till andra länder." (Rheen 1671.) 
Tyvärr ä r  mycket litet k än t om utseendet på dessa 
större b å ta r -  och än m indre från Bottniska viken.

Därför ä r  det ännu omöjligt a tt  se e tt d irektare 
sam band m ellan sam iskt båtbygge och fälbåtarnas 
säregna byggnadssätt. Det kan lika gärna röra sig om 
en lokal novation, eftersom fälbåtarnas byggnads
sä tt sam tidigt återfinns hos en hel grupp bå ta r med 
v itt skilda användningar inom kvarkenom rådet.

I förbifarten skall h ä r bara  näm nas e tt eventuellt 
sam band via ordet haxe. Kan m an påvisa en samhö
righet m ellan det begreppet och sam iskt båtbygge -
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Boende om bord p å  en fem m a n 
båt under 1900-talet. Tidigare, 
m ed  de större båtlagen, var  
skepparens sovp la ts närm a st 
akterom  storbettan  och b å ts
ägarna sov i fra m b u n ken  (de 
bekväm aste p la tserna). I  regel 
delade två m a n  p å  en långulls- 
fä ll och som  h ä r  sov den till 
a n ta le t ud d a  yngste  m a n  en 
sam . F rån senare tid  berättas 
frå n  Bergö om  rangordningen i 
en dy lik  båt: "Skepparens sov
p la ts  i fä lbå ten  var fö r om  stor
bettan, fö ljande i rangordning- 
fö r om  honom , tredje ak ter om  
om storbettan och sedan ju  lägre 
rangordning  dess längre a k te r- 
u t ." T eckn ing: B e r ti l  B o n n s  
1989.

vilket ä r osäkert, eftersom det lika gärna kan vara  ning för vedfrakt och liknande. (Fälbåtarna hade som
överfört å t andra  hållet -  blir det e tt betydligt intres- sagt en kort livslängd som basfartyg i säljakten, men
santare fenomen a tt  också fälbåtarna kunde benäm- de var för den skull inte slut som flytetyg, och de hade
nas haxar. Det senare förekom då de användes som därefter en m ångsidig användning där deras stora
lastdragare. Visserligen h a r det byggts haxar i fäl- lastförm åga utnyttjades. Men det är en annan  histo-
båtsform  på upp till 50 fots längd, men benäm ningen ria.)
användes främ st vid båtarnas andrahandsanvänd-
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Vad är egentligen en fälbåt?

Vill m an definiera en fälbåt uppstår genast flera svå
righeter om m an ser till hela det bottniska området 
eftersom variationerna, framför a llt under senare 
tid, h a r varit mycket stora geografiskt sett. H åller vi 
oss strik t till det som m enas med fälbåt inom kvar- 
kenom rådet (dvs. den hittills diskuterade) ä r  bilden 
rä tt  entydig, men försöker vi täcka in hela det område 
där sam m a slags bå ta r färdades i sitt näringsfång så 
stöter vi på en del olikheter. Den öster-/västerbottni- 
ska fälbåten var i och för sig i det närm aste formful
ländad, dock var inte föru tsättn ingarna likartade i 
andra  trak te r och båtarna  uppvisade stora variatio
ner enligt h u r de var belägna i förhållande till sälisen 
och framför allt, vilket slags säl m an främ st sökte.

Ålänningar och rospiggar använde storbåtar i 
jak ten  efter gråsäl i Bottenhavet (Södersjön), och det 
finns i tillvägagångssättet en hel del likheter med 
kvarkenom rådets stora fålbåtslag. Som tumregel kan 
m an täm ligen entydigt påstå  a tt  ju  längre söderifrån 
desto större och tyngre båtar. Inom historisk tid  hade 
tydligen för kvarkenom rådet u tk ris ta llisera ts  en 
besättning på 7-9 m an och b å ta r på från 35 fot upp 
till 42 fot (ca 10,5-12,6 m) som funktionsdugligast, 
m edan m an norru t tidigt kan skönja hu r m indre 
b å ta r och besättn ingar ä r  vanligare. F rånser m an 
senmedeltidens förhållandevis varm a klimat, då stora 
fälbåtar i Österbotten u trustades m ångfalt långt 
norr om Kvarken, så kan m an från  senare tider -  med 
kallare klim at -  se Kvarken som en absolut gräns för 
de stora fälbåtarnas utbredning. Det senare gäller 
m ärkväl endast Ö sterbotten med sin vidsträckta 
skärgård. I Västerbotten möjliggjorde den återkom 
m ande havsråken stora båtlag längre norrut, vilket 
Ekm ans sta tistiska sam m anställning över de stora 
båtlagens fördelning k lart visar.

I Österbotten koncentrerades förekomsten av stora 
fälbåtar under 1800-talets förlopp alltm er till en linje 
söder om Vasa, men frånsett de nordligaste byarna i 
Närpes så hade m an därifrån  söderut "inga riktiga

F yrm a n b å t frå n  Bergön m ed  gunterrigg . Teckning: B ertil B onns



fälbåtar". Däremot använde m an från Närpes-Sideby 
på 1900-talet stora halvdäckade fiske- eller frak tbå
ta r  för sam m a slag av ja k t efter gråsäl som var 
kännetecknande för Södersjön. I Närpes förekom 
t.o.m. på 1930-talet e tt an tal vad som kallades motor- 
fälbåtar, de var stora heldäckade b å ta r där endast 
undervattensskrovet hade likheter med traditionel
la fälbåtar. U tm ärkande är a tt  dessa senare också 
användes t.ex. för vedfrakt sommartid.

Längre norru t i Vasa skärgård, eller som m an 
sade "i skärgården" (= Replot, Björkön) var bå tarna  
i de flesta fall en mindre upplaga av den förhärskan
de typen. En skillnad kan ändå spåras i a tt  b å tarna  
norru t ofta hade en högre och krum m are förstäv än 
"söderbyggarnas" (Malax—Närpes), — de bå ta rna  kal
lades också av de senare för krokotumar (kroktum-

mare) efter stävformen. Det in tressan ta  därvidlag är 
a tt  också på den svenska sidan ha r fälbåtarna haft en 
tendens till högre och krum m are förstäv ju  längre 
norru t m an kommit och det bör därför finnas milj obe
tingade faktorer som gör denna form m era ändam ål
senlig i Bottnen (Bottenviken).

I Västerbotten förefaller de stora fälbåtarna i allt 
väsentligt ha liknat de österbottniska och e tt flertal 
beskrivningar finns av sådana. Däremot ha r uppen
barligen Norrbottens fälbåtar m arkan t skilt sig från 
de sydliga. Det är inte osannolikt a tt Ekm an h ar rä t t  
då han  indelar bå ta rna  enligt ja k tsä tt  så a tt  de stora 
sydliga -  liksom i Ö sterbotten -  var byggda med 
tanke på Bottenhavet, m edan de m indre tydligen 
enbart hade geografiska förutsättn ingar för senare 
ja k t i Bottenviken.

U p p m ätn ingsritn ing  av fä lb å t frå n  R eplot 1930 (B erndt S ch a u m a n , S L S  405:11, 12). B a ten  ä r snarast e tt m e lla n tin g  m ellan  den nordliga  
och sydliga  typen. V a tten lin jen  ä r h ä r  teoretiskt u tr ita d  en lig t he lt tom  båt. I  sjä lva  verket bör båten ligga m in s t 0,75 m  djupare.
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De norrbottniska bå ta rna  uppvisade även olikhe
ter från de övriga i byggnadssätt då de, i dokum ente
rade och relativ t sentida fall, fortfarande enligt 
Ekm an, hade en jämförelsevis hög och krum  förstäv 
och en längre och "rakare" köl. Ekm ans bild av en 
gammal norrbottnisk fälbåt visar även bordläggning 
i fören där alla bordhalsar ansluter till stäven -  och 
den största  skillnaden: de norrbottniska fälbåtarna 
hade akterspegel. N är och hu r akterspegeln kommit 
in i detta  sam m anhang ä r ännu omöjligt a tt  nå full 
k larhet i, för täckningen bakåt i tiden ä r mycket dålig

T. v. m odell av svensk råriggad  fä lb å t i N ord iska  m useets sa m lin g 
ar. Foto: Peter G ustafsson.
T.h. trä sn itt efter sa m m a  modell. R iggen sk iljer sig  i flera avseen
den frå n  den m er eller m indre  rekonstruerade som  fin n s  idag. H. 
R. A . Sjöberg publicerade sa m m a  b ild  (efter Lundberg  i Svensk  
F iskeritid skrift) u tan  vidare kom m entar som  exempel p å  en öster
bo ttn isk  fä lb å t — trots a tt å tm instone  håarna  avslöjar den som  
västlig. Lägg även m ärke till a tt gravören h a ft en fö ru tfa tta d  
m ening  om  båtar och fö ljdak tligen  a n slu tit  bordhalsarna till s tä 
varna fa s t m odellen inte är u tförd  så .

vad gäller båtbyggnadstekniska detaljer och de 
uppgifter som finns ä r  från sekelskiftet 1900 och 
fram åt.

F rånsett utvikelserna ovan så hand lar det följan
de enbart om det vi num era förstår med fälbåtar i 
Ö sterbotten och -  kanske för säkerhets skull -  med 
stora fälbåtar i Västerbotten. Dessutom utesluts 
nästan  helt den mångfald av m otorbåtar som an
vänts i senare fälan efter 1910-talet.

Till formen hade fälbåtarna e tt djupt akterskepp, 
med en rak  och utfallande akterstäv, därifrån  föröver 
gjorde kölprofilen en elegant båge, för a tt  u tan  synlig 
övergång gå upp i den s ta rk t fram åtlu tande och lä tt 
böjda förstäven. Hela båtens profil blev därigenom i 
det närm aste trekantig , med en ak ter som en och 
annan  i dag tro r ä r fören då den är avsevärt högre än 
resten  av båten då den s tå r  på land. W ijkar uppgav 
a tt  om båtens största längd över stäv var 21 alnar (ca 
12,6 m), så var kölen endast 9 a lnar (ca 5,4 m) lång. 
En allm änt tilläm pad regel var a tt  en (sydlig) fälbåts- 
förstäv skulle ha en jäm n krok 9 tum  på 7 a lnar (ca 22 
cm på 4,2 m). Förskeppet gjordes s ta rk t tillp la tta t



underifrån, det avslutas med en förhållandevis bred 
och, ovanifrån sett, halvrund stam kraft, det ä r  det 
liggande krum tim m er som binder ihop sudarna  
(sidorna) med förstäven. Förskeppet var påfallande 
"skedformat", för a tt  undvika vinklar eller kan ter 
som kunde häk ta  i isen, dessutom fanns hä r påspika
de båts- eller sidrag av kluvna granstam m ar ända 
upp till sudbandet, som ytterligare jäm nade skrovet 
och skyddade nå ta rna  mot isen. På senare tid  var 
förskeppet plåtbeslaget, tidigare tjärades de i flera 
omgångar varvid sand kastades i den våta tjä ran  
varje gång. F rån  Österbotten, där i allm änhet alla 
b å ta r byggts i gran, berä ttas a tt  m an före plåtens tid 
byggde förskeppet i vindvuxen furu eftersom sådan 
ansågs stå  bä ttre  mot isens nötning än den annars 
lä tta re  granen.

Den säregna formen gav de egenskaper som be
hövdes ute i isarna, med de svåra förhållanden som 
ofta rådde där. Funktionsdugligheten var inte sällan 
direkt livsviktig. Profilen i kombination med förskep- 
pets form underlättade forceringen av ishinder: en 
fälbåt kunde segla (!) i två tum  tjock blåis, vilket var 
synnerligen mycket för en träbåt. Förstävens och 
kölens sam m anhängande och sak ta  stigande form 
gjorde det också betydligt enklare a tt  d ra upp båten 
på fastare is, eller i trängda situationer segla upp 
båten med last och allt på en isbredd. Det djupa 
akterskeppet gav stadga i sjön, sam tidigt som dess 
höjd skyddade mot överbrytande sjö vid hård  läns. 
Sam tidigt underlättade djupet och bärigheten upp
dragning (och segling) på en isbredd då det inte 
kunde sjunka för djupt, i vilket fall båten  stä llt sig på 
ända och värsta  fall tag it vatten  över aktern. Egen
skapen a tt  kunna dras upp relativ t horisontellt ä r 
kännetecknande för fälbåtarna från  Ö sterbotten och 
södra Västerbotten, till skillnad från t.ex. de norr
bottniska eller skötbåtar använda i säljakt.

Kölen var påbyggd för a tt  öka dess djup och så a tt  
skrovet inte kom a tt  bromsa då m an var tvungen a tt  
dra i snö, m en genom dess placering och form förbät
trades sam tidigt seglingsegenskaperna avsevärt, 
vilket m an nog också h a r fö rstått a tt  uppskatta. Fäl- 
båten  som bruksbåt var en jämförelsevis god seglare 
med icke föraktliga kryssegenskaper, men så påm in

de också undervattensskrovets form mycket om den 
på en del tidiga kappseglingsbåtar.

Det ä r  som vanligt y tte rst vanskligt a tt  bedöma 
båtars seglingsegenskaper och fart utgående från 
traditionsuppgifter. Två fall rörande fälbåtar kan 
ändå delges eftersom de för ovanlighetens skull ger 
exakta sifferuppgifter. Det första gäller Vilhelm 
Sj öroos som seglade hem till Molpe från M alören på 
24 tim m ar ("i storm"), en sträcka på omkring 170 
nautiska mil och alltså en m edelhastighet ru n t 7 
knop. Själv h a r jag  seglat en barlastad  fyrm ansbåt, 
a lltså ganska liten, i 7 tim m ar med en m edelhastig
het av 7,5 knop (vindstyrka ca 15 m/sek). Båda fallen 
gäller läns och/eller slör, vilket ä r  fördelaktigast för 
en fälbåt. På slör seglar en fälbåt lä tt förbi alla slag 
av m oderna b å ta r även om de senare h a r en betydligt 
längre vattenlinje. På kryss förlorar en fälbåt förstås 
något mot moderna båtar, men t.ex. jäm fört med en 
skötbåt är fälbåten m ångfalt effektivare. En fälbåt 
(med gunterrigg) vänder "på en femöring" u tan  a tt 
förlora höjd, vilket inte hör till vanligheterna med 
bruksbåtar.

Skrovet kännetecknades invändigt av fler och 
kraftigare bettar, tvärgående balkknän, än vad som 
annars var vanligt på österbottniska båtar, i övrigt 
var spantningen lä tt och elastisk. De kraftigare bett- 
arna, i synnerhet storbettan, var för a tt  motverka 
trycket vid isskruvning. I princip lyftes en falbåt av 
skrovformen uppåt i en sådan situation, m en påfrest
ningarna på skrovet blev stora.

En detalj som ytterligare bör näm nas ä r de höga 
skivbord som fästes ovanför sudarna. Deras huvud
sakliga uppgift var inte som skvättbord i egentlig 
mening, u tan  genom sin betydande höjd (två å tre  
bordgångar) ökade de avsevärt bå tarnas lastförm å
ga. "Man kunde bygga en betydligt m indre båt och 
ändå lasta  mycket. Det betydde mycket då m an 
skulle dra på isen" (sagt av en fälm an på Replot). 
Följaktligen diktades skivborden noggrant, för bå
ta rn a  lastades ofta tills vattenlinjen gick högt över 
det egentliga skrovet midskepps. Dessutom kunde 
m an stänga till för och ak ter med skilda stycken, 
svingar, som även de diktades. I princip höjdes skro
vet runtom  med m inst en fot, midskepps dubbelt så
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Som m aruppdragen  fä lb å t i R ep lo t 1930. H ä r fra m trä d er tyd lig t båttypens egenartade form . N o rm a lt var bå tarna  stjä lp ta  so m m a rtid  om  
de inte var i båthus. Foto: V alter Forsblom, S venska  littera tursä llskapet 405.

mycket. Det ha r sagts a tt  ju  djupare fälbåtarna 
lastades, desto bättre  seglare var de. Efter en lyckad 
färd var inte sällan b ara  stampiggarna, stävnockar- 
na, det enda av själva båtskrovet som kunde skönjas 
på avstånd. Kanske inte regelmässigt, men det före
kom vid e tt flertal tillfällen a tt m an vid e tt extra gott 
fångstresu ltat även spikade bräder ovantill på skiv- 
borden för a tt  öka lastförm ågan till det yttersta .

Bordläggningssättet var säreget. Påpekas kan a tt  
det hade gjort sig i det närm aste omöjligt med en kon
ventionell klinkbordläggning för en så pass extrem 
form, den hade helt enkelt inte kunnat avslutas. 
Därför var det en logisk lösning med bordhalsar som 
försvann upp i "tomma intet", istället bands bordsav

slu tningarna sam m an med kraftiga, dubbla sud- 
band. En direkt fördel gavs av a tt  det i det närm aste 
raka  bord kunde användas, så skroven blev synner
ligen starka  då träe ts  fiberriktning kunde utnyttjas 
till fullo.

Fälbåtarnas rigg

Riggen var konsekvent med e tt liksidigt råsegel fram 
till 1910-talet, då sam tliga b å ta r från Ö sterbotten på 
bara  några år bytte till den vid den tiden toppmoder
na gunterriggen (innovatören var den fram gångsrike
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E n  fa lb å t frå n  M örön  
(Norrbotten) 1932 m ed  
v a d  so m  n u m e ra  be 
n ä m n s d u bb la  loggert- 
segel. B ild en  ä r tagen av 
B ir g e r  M a s a l in  f r å n  
K orsnäs och fin n s  å ter
g iven  i dennes bok "I Fä- 
lan" (V asa 1933) m ed  
bildtexten: "Svenskarna  
segla m ed råsegel". T yd 
lig t är a tt m an  h jä lps å t 
m ed bogsering båtlagen  
em ellan, v ilket fler b ild 
er i sa m m a  serie visar. 
Foto i N orrbottens m u 
seum s arkiv.
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säljägaren Israel Stolpe från Replot som också hade 
den första motorn i en fiskebåt på orten vid i stort sett 
sam m a tid). Sannolikt fanns det e tt sam band med 
jak tens om strukturering, som innebar a tt  expeditio
nerna efter gråsäl i Södersjön m inskade i betydelse. 
Så länge m an använde råsegel nyttjades de sam tidigt 
som tält, tjield, över båtarna. En gammal fälm an 
berättade h u r råseglen då blev alldeles svarta  längs 
m itten, av pipröken och oset från kabbgrytan.

Uppgifterna om fälbåtarnas rårigg ä r annars rä t t  
sparsam m a och vaga i detaljerna. Den vanligaste 
karakteristiken  om råseglen är "stora" eller "mycket 
stora", vilket verkar troligt eftersom fälbåtarna hade 
mycket stora riggar så länge de användes i säljakt. 
Råseglens proportioner ä r svåra a tt  få fram i tradi- 
tionsuppteckningarna då de ömsom benäm ns "höga" 
och ömsom "låga och breda". Ännu h a r det heller inte 
lyckats a tt  spåra något fotografi av råriggade fälbå- 
ta r  för segel. Däremot finns e tt trä sn itt, först publi
cerat av Lundberg i Svensk Fiskeritidskrift och sena
re bl. a. av Ekm an 1910. Ekm an publicerade också två 
mycket in tressan ta  akvareller utförda av "fiskaren A 
Söderberg, Ulfön, Ångermanland". Den ena akvarel
len föreställer en fälbåt tjäldad med e tt råsegel och 
den andra sannolikt sam m a båt för segel. Tillsam
m ans utgör de en mycket viktig dokum entation då de 
förefaller självupplevda.

Det existerar också två riggade modeller från 
senare delen av 1800-talet. Bägge modellerna, i res
pektive Finland och Sverige, ha r tillhört avsomnade 
fiskerim useisam lingar och genomgått skiftande öden 
vilket inte m inst h a r  avsatt spår i deras riggar. Man 
kan därför svårligen använda dem som källa i fråga 
om rigg anna t än i proportionering och sm ärre detal
jer. Den finländska modellen, som sannolikt ä r byggd 
längre söderöver efter ritningen på s. 285, ha r riggen 
i mycket dåligt skick men uppvisar e tt m era rek tang
u lärt segel. På den svenska modellen är seglet (dock 
förefaller själva seglet nyare) relativ t högt och m ar
kan t avsm alnande upptill, vilket stäm m er rä tt  bra 
med Söderbergs bild. Det är ändå vanskligt a tt  dra 
några långtgående slu tsatser från dessa olikheter, 
men det kan ha funnits en viss skillnad i proportioner 
på östra och västra  sidan då H. R. A. Sjöbergs bild av

en tjäldad fälbåt förefaller ha råseglet lagt tvärs över 
båten  m edan Söderbergs bild tydligt visar seglet lagt 
längs med båten. Fyrm ästaren på Holmögadd, O. F. 
Sjöstedt, vars dagbok från 1887-1895 innehåller 
m ånga m arginalteckningar av olika båtar, har avbil
dat en hel rad  österbottniska fälbåtar som samtliga 
uppvisar relativ t breda segel. Teckningarna kan i all 
sin enkelhet anses ha e tt visst dokum entärt värde då 
han förefaller h a r  varit noga med a tt  bokföra olika 
båtars individuella riggar.

Angående råsegelriggen kan återges e tt par typi
ska citat med de sparsam m a uppgifter som förekom
m er i uppteckningarna:

"Ännu omkring 1915 hade en molpebåt på vilken 
lotsen Johan Erik Söderholm, 'Stjeri-Jåss', var skep
pare råsegel. Det var besvärligt a tt  kryssa i en råk  
med råsegel på båten, ty för varje slag m åste seglet 
halas ner för a tt  'åsas åm'. Det var 'tjinkot' a tt  segla 
med råsegel, ty om det 'slo bakk' i seglet, seglade m an 
lä tt  omkull. Däremot gick det bra i blåis och ovanpå 
isen med e tt råsegel på båten. /.../ Det var besvärligt 
a tt  segla med råsegel, ty vid kryss m åste m an för 
varje slag 'åsa åm' seglet. Men å andra sidan krängde 
inte båten  vid seglingen. /.../ He je betär ti segäl i 
bl åis in me råsegäl, he löftär båtin  mejr". Ju s t dessa 
citat ä r häm tade från de uppteckningar G unnar 
Rosenholm gjorde på 1950-talet med fälm än födda på 
1870-talet och ger en bra karakteristik  av vad som 
kan u tläsas i liknande m aterial. Det som i allm änhet 
påtalas m est -  och även anges som orsak till gtinter- 
riggens införande -  ä r råseglets om ständiga halande 
för a tt  vid varje slag flytta över rån  vid kryss i trånga 
vatten. Å andra sidan medges råseglen ha haft en rad 
positiva egenskaper. Framför allt a tt  de lyfte båten 
vid segling i blåis, liksom i andra källor a tt  båten 
också lyftes vid hård  läns. Dessa egenskaper kom väl 
till pass i Södersjön med större fria ytor och m era 
u tsa tth e t vid h å rt väder. I W etterhofs beskrivningar 
från  Bergö fram går på flera ställen hu r m an ofta vid 
storm  var tvungna a tt  länsa undan och helt lita  på 
båtarnas sjöegenskaper, det var som sagt stora och 
tunga bå ta r som krävde mycket stark  is för a tt  kunna 
dras upp i säkerhet då storm en slog till. Speciellt i 
berättelsen om förlisningen vid Finngrundsbankar-

290



na fram går detta  förfarande. På flera sä tt verkar 
tillvägagångssättet i Södersjön med de stora båtarna  
haft flera gem ensam m a drag med rospiggarnas, 
ålänningarnas och varför inte estländarnas säljakt 
inom sam m a område i det a tt  m an ofta seglade 
m ellan större drivisfält och m era sällan drog upp 
båtarna.

Ju s t dessa egenskaper gör det troligt med an ta 
gandet om e tt sam band m ellan vikarjaktens ökande 
betydelse med betydligt trängre farvatten  och m in
dre u tsa tth e t för vädrets m akter.

I Österbotten förefaller riggarna ha  varit r ä t t  un i
forma oavsett fälbåtarnas storlek. Då skötbåtar an
vändes nyttjades deras ordinarie rigg med två sprise- 
gel (som introducerades omkring 1800), tidigare bör 
även de ha haft rå- eller loggertsegel. På den svenska 
sidan verkar det ha  funnits en skillnad i rigg m ellan 
större och mindre fälbåtar, m en det ä r  m era osäkert 
hu r långt bakåt i tiden dessa uppgifter täcker. Enligt 
Ekm an var den tidigare beskrivna riggen med liksi- 
digt råsegel förhärskande på de stora båtarna, med
an den m indre typen norröver förde två m aster med 
e tt råsegel och e tt m indre sprisegel föröver. Även 
loggertsegel h a r näm nts i sam band med de nordliga 
bå ta rna  och så sent som 1932 fotograferade Birger

F älbåt i andraha n d sa n vä n d n in g . H ästtransport p å  B jörkön i 
början av 1960-talet. Foto: A n to n  B jörkm an, Björköby.

M asalin en möröbåt med dubbla loggertsegel. Tydli
gen förekom fler varian ter i norr åtm instone på 1900- 
ta le t och det finns dokum enterat i bild a llt från  enkelt 
sprisegel till dubbla sprisegel med piksegel på bog- 
spröt. Om dessa variationer ä r  sentida och tillkom
m it efter a tt  m otorbåtar börjat användas ä r num era 
svårt a tt  nå k larhet i, för också i Ö sterbotten började 
spririggar användas på m otorbåtar i senare fälan och 
även h ä r förekom då varianter. De senare var snarast 
skötbåtar modifierade för motordrift och under 1900- 
tale ts första hälft oftast försedda med hjälpsegel.

M aterialet i fälbåtarnas segel fram går inte u r käl
lorna. F rån  början bör m an givetvis ha använt vad
malssegel, men det förefaller åtm instone för Ö ster
bottens del som om m an rä tt  tidigt nyttjade segel av 
linne. De båtsegel som ständigt återkom m er i boupp
teckningar fram  till 1850-talet kan  ha varit råsegel i 
vadm al utgående från deras högre värderingar, för 
m an särskilde nogsamt dessa från  sprisegel. Fälbå- 
ta rn a  bokförs ändå i sam tliga kända fall som "fälbåt 
med tacklage", m aterial och utseende var givna för 
sam tiden. På 1900-talet och något tidigare blev 
bomullen det dominerande segelm aterialet, först som 
hemvävt ända till 1920-talet, senare fabrikstillver- 
kad bom ulls/är/i eller m otsvarande. Åtminstone för 
Österbottens del förefaller det som om m an m era 
sällan kostade på speciell segelduk, u tan  hellre köpte 
annan  och billigare m etervara.
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Så gamla är
Noel Broadbent & Rabbe Sjöberg
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Stenlabyrinter finns utspridda efter hela den sven
ska kusten. V ästerbottenskusten ä r e tt av de laby
rin trikaste  om rådena i landet. Labyrinterna är nä
stan  alltid konstruerade på e tt klapperstensfält och 
utförda av större svallade stenar och block som 
häm tats från platsen. I huvudsak två typer av laby
rin ter förekommer: korslabyrinter och spiraler.

M an h ar tidigare inte vetat när labyrinterna an- 
lades och varför de konstruerades. Syftet med denna 
artikel ä r  a tt  berä tta  om en dateringsmetod, som gör 
det möjligt a tt  fastställa  nä r de anlades. A tt förklara 
varför de konstruerades ä r  fortfarande svårt. Det är 
dock möjligt a tt  fortsatta  dateringar av ännu fler la 
byrinter efter norrlandskusten gör det möjligt a tt 
u tläsa  e tt m önster på kulturspridningen inom det 
bottniska om rådet och andra faktorer som rör den 
kustbundna kulturen.

A tt datera en labyrint med vedertagna arkeolo
giska metoder, som kol 14 m.m., ä r  omöjligt eftersom 
anläggningarna enbart ä r  utförda av m er eller m in
dre rundade stenar. A tt använda höjden över havet 
(strandförskjutningen) som grund för datering ger

enbart en absolut äldsta-datering, eftersom labyrin
terna  ej kan ha anlagts under vattnet. Det är ej heller 
troligt a tt  de, annat än i undantagsfall, anlagts precis 
vid strandkanten. H ur daterar m an då när en sten 
flyttats från en plats till en annan?

Lavdatering -  lichenometri

Vid universitetets Center för ark tisk  kulturforsk
ning utarbetade Noel Broadbent, för några år sedan, 
en metod som gick u t på a tt  m äta  runda exemplar av 
den vanliga, runda och gröna kartlaven Rhizocarpon 
geographicum. Denna lav tillväxer radiellt, så a tt 
den med stigande ålder får en ökad diam eter. D etta 
gör det möjligt a tt  räkna  u t åldern på laven. Metoden 
kallas lichenometri.

För a tt  räkna  u t lavens ålder krävs a tt  m an kon
struerar en tillväxtkurva. Vår genom landhöjningen 
uppstigande kust ä r  perfekt för detta, då varje nivå 
över havet beroende på strandförskjutningshastig- 
heten m otsvarar e tt bestäm t år före nu, n ä r ju s t
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denna nivå låg vid havsnivån. Genom a tt  nivå för 
nivå upp från  havsstranden m äta  diam etern på e tt 
stort antal av de största  lavarna och därefter använ
da den största  (äldsta) laven för varje nivå kan m an 
räkna u t lavens tillväxtkurva. E tt stort an tal dylika 
tillväxtkurvor har, av författarna, konstruerats från 
H ornslandet i söder till H aparanda skärgård i norr.

För västerbottenskusten ha r den tillväxtkurva, 
som uträknades av Broadbent för Bjuröklubb och 
G rundskatan i Lövånger, visat sig vara  täm ligen all
mängiltig. Denna ha r därför använts vid dateringar 
av labyrin terna efter hela vår kuststräcka. Den an
vända tillväxtkurvan följer en ekvation (Y= 147 + 
3,48 X), där X ä r den m aximala lavdiam etern och Y 
lavens ålder. Ekvationen gör det möjligt a tt  räkna  u t 
lavens ålder på 35 år när.

Laven ä r känslig för förflyttning och kan därför i 
allm änhet ej ha börjat växa på labyrinternas stenar 
före flyttningen från klapperstensfältet till sin plats 
i labyrinten. M an kan därför genom a tt  räkna  u t 
lavens ålder erhålla en yngsta möjliga ålder för laby
rinten.

Undersökta labyrinter

I Västerbotten h a r vi studerat 26 labyrinter och 6 
kompassrosor utspridda längs kustlandet från Lång
ron i söder till Skötgrunnan utanför Skelleftehamn i 
norr. Labyrinterna ligger i höjdled utspridda m ellan 
3 och 20 m över havet. På varje labyrint har diam e
tern  på den största  laven uppm ätts.

I e tt flertal fall, som på G rundskatan och Stora 
Fjäderägg, ha r dessutom blockytan med den största 
laven testa ts  med e tt instrum ent som kallas Schmidt 
testham m er. Med testham m aren m äter m an sten- 
ytans hårdhet och därm ed hur mycket stenen v ittra t 
under den tidsperiod som den legat över havsnivån. 
D etta h a r vi gjort för a tt  kontrollera om stenytan har 
den för nivån norm ala vittringsgraden. H ar den det, 
kan m an m isstänka a tt  den lav vi m ätt ä r  en så kallad

Noel B roadbent m ä ter d iam etern  p å  en lav. Foto: N ils  Ögren 1987.
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"medflyttare". Det betyder a tt det finns risk a tt  laven 
börjat växa redan n ä r stenblocket låg på sin plats i 
klapperstensfältet. Då är ju s t denna lav oanvändbar 
för lavdatering.

Vi h a r dock funnit a tt  den skyddade undersidan 
på e tt stenblock v ittra r  långsam m are än den för 
väder och vind u tsa tta  ovansidan. N är labyrinten 
anlades ham nade m ånga block med den ursprungli
ga undersidan uppåt. Vi kan alltså kontrollera om
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laven växer på en sådan vänd blockyta. Gör den det 
kan  vi använda den för a tt  datera labyrinten.

Labyrinten på G rundskatan (nr 3) u tbreder sig 
över en delvis raserad hyddbotten, som består av en 
raserad  cirkelformad blockvall. Hyddbottnar av det
ta  slag kallas för tom tningar. H är ha r vi i hyddans 
gam la härd  kunnat få fram träkol för två kol 14- 
analyser. R esultaten av dessa visar a tt  tom tningen 
är ca 500 å r äldre än labyrinten. D etta ä r  det enda fall

K arta  över västerbottenskusten  m ed de undersökta  labyrinterna. 

Rabbe Sjöberg h a m m a rtes ta r en labyrin t. Foto: N ils  Ögren 1987.

294



där vi funnit en arkeologiskt daterbar "inte äldre än 
- datering" av en labyrint. Denna hyddbotten, liksom 
de flesta tom tningarna ute på G rundskatan och 
annorstädes efter västerbottenskusten, härstam m ar 
från  en jä rn å ld e r-  vikingatida fångst av främ st vika- 
resäl och tillhör troligtvis en helt annan  och äldre 
kulturform  än den som labyrin terna tillhör.

Så gamla är labyrinterna

De genom lavdatering daterade labyrinternas ålder 
fram går av tabellen. M axdiam etern anger den stör
sta  laven på labyrinten. Å rtalet anger en yngsta 
ålder på labyrinten, enligt denna lav.

Vissa av dessa dateringar kräver närm are kom
m entarer. Sålunda är åldern på den ej färdiglagda la 
byrinten vid Svarthällsviken (nr 2) på Bjurön u träk 
nad efter en mycket lokal lavtillväxtkurva. Vad gäl
ler labyrinterna på R ataskäret, h a r Broadbent visat 
a tt  den äldre labyrinten från 1500-talet (nr 4) kan ha 
varit förlaga för den yngre (nr 5). Denna kan ha 
byggts efter det a tt  en krog anlades på skäret 1695. 
Labyrinterna på Stora Fjäderägg verkar alla vara 
anlagda under en intensiv labyrintbyggarperiod kring 
m itten av 1500-talet, m edan de på Snöan tycks höra 
ihop med olika ham nplatser, som uppgrundats suc
cessivt under 1400- och 1500-talen, med labyrinten 
vid Snöans kapell som en slutfanfar under början av 
1800-talet. Olika, nu uppgrundade, ham nplatser har 
varit orsak till a tt  labyrinter anlagts kring Rovågern, 
y tte rst på Täftelandet, under perioden från  m itten av 
1400-talet till början av 1700-talet.

Den y tte rst vällagda, stora spirallabyrinten, på 8 
m höjd över havet, m itt på Rovan är hä r in tressan t u r 
m etodisk synpunkt. På spiralen finns e tt flertal 
mycket stora lavar. De största  med en diam eter på 
16-20 cm, började växa på stenarna under m itten av 
1100-talet till slu tet av 1200-talet enligt lavtillväxt- 
formeln. Vid denna tidpunkt låg stranden precis 8 m 
lägre än nu. Dessa stora lavar h a r således överlevt 
förflyttningen från stranden upp till labyrinten, när 
denna anlades vid m itten  av 1400-talet, drygt 2 m 
över den dåvarande strandnivån. F rån  samm a tid

härstam m ar troligen vad som verkar vara de nu 
sparsam m a resterna av en andra spirallabyrint och 
e tt flertal stenrösen på sam m a berghälla.

Vid Långron i Nordmaling finns förutom labyrin
ten  från tidigt 1400-tal flera klapperblockskoncen- 
tra tioner av kulturhistoriskt intresse. H är finns flera 
tom tningar, vilka vid undersökningar på andra p lat
ser efter västerbottenskusten daterats till sen jä rn å l
der-v ik ingatid , en kompassros, e tt par mindre rösen

Tabell som  visar undersökta  labyrinter, deras hö jd  över havet, 
största  lavens d iam eter och u trä kn a t anläggningsår. M otsvaran
de d a ta  fö r kom passrosor redovisas inom  parentes.

Labyrint vid: höh max.diam anl. år |
1. Skötgrunnan 5 46 1677+35
2. Svarthällsviken, Bjurön 3 95 1638
3. Grundskatan, Bjurön 13.5 95 1507
4. Ratan 1, Båkskäret 20 85 1542
5. Ratan 2, do. 20 46 1678

(Ratan, kompassros 15 65 1617)
Stora Fjäderägg
6. VNV gamla hamnen 8 85 1542
7. NV gamla hamnen 11 80 1560
8. Ö Kyrkdiket (stor) 8 85 1560
9. Ö Kyrkdiket (mindre) 8 70 1595

(kompassros vid do. 8 50 1664)
10. SÖ sidan av ön 8 90 1525

(kompassros vid do. 8 110 1456)
11. N sidan av ön. 7 90 1525
12. Lilla Fjäderägg c.8 90 1525

(kompassros vid do. c .8 70 1596)
Täfteålandet
13. Rovågem, Täfteå c .4 40 1704
14. do. spirallabyrint c.4 60 1634
15. Rovan c .8 112 1453

do. rest av spirallabyrint c .8 102 1488
16. Västersandskär c .4 60 1634
17. Bjuren c.6 67 1610

(Lövöudden, kompassros c .8 50 1669)
18. Bredskär c. 12 59 1637

(kompassros c .12 46 1682)
Snöan
19. vid kapellet c.7 30 1816
20. S.Jämhällan c .7 100 1493
21. på södra udden c.7 65 1615
22. mittre g:a hamnen c .5 87 1538
23. c .800m N  kapellet c.7 90 1525
24. c.900 m N kapellet c.7 90 1525
25. N uddens Ö-sida c.8 130 1388
Kronören
26. Långroudden c.7 105 1433

(kompassros c.7 66 1613)
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L abyrin ten  p å  B åkskäret, R a ta n  (nr 4 i tabellen). Foto: S u n e  Jonsson, V ästerbottens m useum .

L avd a tera d  a n läggn ingstid  fö r 2 6  labyrin ter och 6 kom passrosor efter 
västerbottenskusten .labyrinter 

M kompassrosor

De laudaterade labyrin ternas å lder och hö jd  över havet
30

25

20

RS-90 RS-90

1200 1 4 0 0 1 6 0 0 18 0 0 2000 1 3 0 0 1 4 0 0 1 5 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 1 9 0 0



och en djup vallförsedd grop. Alla de sistnäm nda har 
med lavmetoden daterats till sent 1500-tal — tidigt 
1600-tal.

Det finns m ånga teorier om vad labyrin terna an
vänts till, men inga säkra källor. Mycket ta la t dock 
för a tt  de hade något med det lokala fisket a tt  göra. 
Labyrinten vid Långron (nr 20) är den nordligaste i 
den stora anhopning av labyrinter (19-24 st.) som 
finns i G rundsunda socken på sydsidan av Avafjär- 
den. Långron noteras även i källorna som det nordli
gaste gävlebofiskeläget från  första hälften av 1600- 
talet.

L abyrinterna norr om Stora Fjäderägg kan ha  e tt 
sam band med det strömmingsfiske under 1500-talet, 
som om talas av Olaus M agnus. Labyrinten på Sköt- 
grunnan (nr 1) stäm m er väl i tid  med den fiskerätt 
över ön som tilldelades pitefiskarna av drottning 
K ristina i slu tet av 1600-talet. D etta sam band fram 
går även väl av diagram m et på föregående sida, som 
visar a tt  det stora flertalet av de undersökta labyrin
terna  härstam m ar från  m itten av 1500-talet.

Diagram m et visar fördelningen av anläggningsti
derna för de labyrinter och kompassrosor som date
ra ts  med denna metod efter västerbottenskusten. Av 
detta  kan m an fram läsa a tt  m erparten  av labyrinter
na anlagts under m itten av 1500-talet, fram till 
slu tet av 1600-talet. O väntat visar sig även kom pass
rosorna vara från  sam m a tid. De h a r  ansetts vara 
yngre än labyrinterna. En jämförelse med andra 
delar av bottenhavs- och bottenvikskusten visar a tt 
daterade labyrinter i norra H älsingland och södra 
Medelpad (4 st) härrö r från 1300-1400-talen, i norra 
Ångermanland är de (11 st) anlagda under 1400- och 
1600-talen och i Norrbotten är labyrinten på Hög
berget i Jävre daterad till å r  1299. U ndersökningar
na ha r även visat a tt  både labyrinter av traditionell 
korsmodell och i spiralform ä r anlagda under samm a 
tidsperiod. H är h a r det tidigare spekulerats om a tt  
spirallabyrinterna skulle vara  en yngre, degenere
rad  form av korslabyrinten.

Med utgångspunkt från  dessa dateringar kan 
m an även visa svårigheten med a tt  endast använda 
labyrintens höjd över havet som dateringsmetod. 
D etta fram går av diagramm et, där m an kan se a tt

U tgrävningen av labyrin ten  och tom tn ingen  p å  G ru ndska tan  (nr 
3). Foto: R abbe Sjöberg 1987.

labyrinter daterade till tiden kring 1550-1650 ä r u t
spridda i höjdled m ellan 5 och 20 m över havet och a tt 
labyrinter som ligger 5-10 m över havet kan vara 
anlagda allt från sent 1300-tal till tidigt 1800-tal. 
Höjden över havet ger således enbart en absolut 
maximal ålder och lavdateringen en yngsta ålder för 
labyrinterna.

Läs m er om  labyrinter

Bottnisk Kontakt I, Skrifter från Örnsköldsviks 
m useum  nr 1,1982, sidorna 90—112. (Två utför
liga artik lar om labyrinter av John Kraft och Bo 
Stjernström.)
Boberg, K, Labyrinterna efter V ästerbottensku
sten. N orrlänningar förr och nu. N r 3 i serien 
Skrifter utgivna av Johan Nordlandersällska- 
pet, sidorna 35—43. Umeå 1980.
Westerdahl, C, Förhistoria Nolaskogs. Ömskölds- 
viks kommuns skriftserie n r 6 1985, sidorna 
176-184.
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Sälfiskartur år 1916

A ssar Lövgren i Lövöby skänkte  
n yligen  en  s.k. tjä ldstån g  till  
V ästerb ottens m useum . En tje ld 
stån g  använd es i fä lbåtar för att 
hålla  upp bom m en över v ilk en  
tjä llet v ilad e (se b ild er  sid. 276 
och  281). J u st den  här tjäld- 
stån gen  är försedd  m ed in r ista 
de årtal, från  1914 t il l  och m ed  
1919, sam t skåror och  prickar  
som  v isar  fån gsten  v a ije  år. Till 
tjä ldstån gen  hör även  dagboks
an teck n in gar som  fördes und er  
en  fä lresa  på Södersjön 1916 då  
fem m annalaget m ed fälbåt och  
allt fraktade s ig  på järn väg  från  
Lövön, v ia  Um eå, n ed  till H ärnö
sand  för att därifrån rajta ut.

"Måndagen den 6-3-16 reste under
tecknade på  sälfiske: B. Jonsson, N. 
Hansson, H. Andersson, O. Lindberg 
och G usta f Burm an. Vi reste från  
Lövön till Umeå den 6-3. Från Umeå 
till Härnösand den 7-3. A llt på jern- 
väg. Och från  H ärnösand till s.k. 
Gånsviken körde vi med hästar den 8- 
3. L-vägen var smal och lång sam t 
föret dåligt men det gick ändå trots 
allt rätt bra och på kvällen kallade vi 
för första gången. Kustlandskapet här  
är mycket bergigt. Vi sitter nu med 
båten i Gånsviken mellan 2 stora nä
stan kala berg. Idag den 9-3 har vi tre 
dagar varit ute på isen för att se oss om 
efter någon säl. Vi finge också mycket 
riktigt se två sälar på  isen och 2 sälar 
som döko upp ur vattnet. Vädret var

icke det bästa ty det snögade lite sm ått och var följd- 
aktligen en mulen dag, sålunda ingen fångstdag.

10-3 nordostlig vind och snöyra, ingen utsikt till 
fångst på något sätt. 11-3 samm a väder och vind som 
föregående dag. Det var bara s.k. liggdagar, äta, ligga 
och sova. Söndagen den 12-3 nordostlig vind men 
halvklart väder och kallt. Måndagen den 13-3 samma  
vind och väder som föregående dag. Tisdagen den 14- 
3 samm a väder och vind som föregående dagar. Den 
15-3 stark nordostlig snöstorm, mycket snö föll den 
dagen. Den 16 och 17 mulet och kulet och nordostlig 
vind. Vi hålla nu på att bliva så a tt säga övervänt på  
västlig vind, ty for'n vi får vind från vestkanten så 
kommer vi ej härifrån och här blir tiden nog så 
långsam. Den 18-3 på morgonen då flytta vi oss från  
s.k. Stugudden tillK lubberget omkring 11 /2  kilome
ter för att där hava närmare till öppet vatten, ty 
vinden är idag på sydostkanten fast allt för moj för att 
vi kunnat få sjöfart. / . . . /

Den 20-21 och 22 mars var här stark köld och hård  
nordostlig vind varför vi fortfarande får ligga här 
overksam och vänta och längta efter västlig vind så 
att vi får sjöfart och kunna komma oss härifrån. Den 
23 samm a vind och samm a kyla som föregående 
dagar under denna vecka och vi måste ännu ligga här 
och vänta på att få  sjöfart. Tiden går ändå trots allt 
tämligen raskt, ty det har som blivit en viss vana for 
oss a tt ligga på detta viset. Den 24-3 var vinden sydlig 
och blåste ju  rätt tappert, men som det ej blev vestlig 
vind så fick vi lov att fortfarande stanna där vid 
Klubberget. Den 25-3 var nordostlig vind sam t starkt 
snöfall. Vi har idag varit uppe i hamnen sam t skrivit 
hem till våra anhöriga och vi tror oss gott få ligga här 
tills vi får svar från våra gummor. Idag har vi ätit 
m iddag oss fiskaren Ernst Edlund, en mycket gäst
vänlig fam ilj och för övrigt är här mycket präktigt och 
vänligt folk.

T jä ldstången  är tillverkad  av fu ru  och ä r 133 cm  lång. Varje 
streck m o tsvarar e tt "decker" (av la tine ts decem) =  10 st. G enom 
strecken och pricka rn a  kan  m a n  u tläsa  h u r  stor fångsten  var: 
1914 -  109 sälar, 1915 - 70, 1916 -  64, 1917 -  44, 1918 -1 6 8 , och 
1919 -  99 sälar. Teckning: M elvin  Olsson.
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Den 26-3 var det nordostlig vind. Den 27 var 
vinden sydlig och snöyra. Det blåste hårt så det 
började att, som vi kallar det, tynga i isen så a tt vi 
måste flytta  oss en bit då på kvällen. Då brassa vestlig 
vind i och då tog det på landsidan om oss, men som det 
var mörkt, så tog vi och flytta  oss över på landsidan  
tills på morgonen den 28 då hade vi äntligen få tt 
sjöfart. Vi rev då kallet och lastade in våra grejor sam t 
hissade segel och lade ut till sjöss. Vinden var då 
sydlig och blåste hårt så vi måste ta in båda reven på  
storseglet men det gick ändå en bra bit. Vi kom oss 
emellertid ej längre från land än omkring två m il och 
där måste vi ta upp båten för att invänta tills bättre 
sjöfart skulle bliva. På morgon den 29 då hade vi 
snötjocka och nordostlig vind så det tycks ej ställa sig 
så synnerligen lämpligt nu heller men vi få  väl hoppas 
på bättre tider. På dagen gick vinden på  sydkanten  
men någon sjöfart åt lämpligt [håll] fick [vi] ej. Den 30 
var vinden vestlig men snötjocka och vi får nog vår 
[vana] trogen ligga och vänta på någon gynnsam  
förändring ty får vi ej sjöfart så komma vi ej någon 
väg, ty att draga oss någon bit går ej, ty det är alltför 
mycket snö. Längre fram  på dagen klarnade det och 
blev vackert väder. Vi voro ute ett slag och vi lyckades 
få  första sälen. Dagen efter den 31 mars voro vi också 
ut på isen men vi fick ej ens se någon säl då. Vi önskar 
oss nu lämpligt vred så a tt vi kan komm a oss några 
m il ostvart hän, ty vi tänka oss a tt det skall vara 
bättre om säl längre ut till sjöss. Den 1 april fick vi ett 
vred en bit så vi kom oss på ett grund som heter "Vänta 
lite". Vi togo iland på detta grund ty vi hade ej sjöfart 
längre. H är har vi nog fu llt med drivis men isen är så 
söndermalat så det är ingen säl här. Vi måste nu ligga 
här och vänta tills vi får komm a oss i något vred som 
ligger i ostlig riktning ty vi tänka oss a tt vi har bättre 
is och säl längre ut till sjöss. Vi fick ligga på "Vänta 
lite grund" från den 1 april och till den 10 april. 
Drivisen gick förbi här både under nordlig och sydlig 
vind, men det var mest bara issörja så vi hade icke 
utsikt a tt komm a härifrån. Vi fick endast två sälar 
medan vi låg här. Men så den 10 april, så hade vi få tt 
så pass is att vi kunde taga oss till a tt draga rätt ut till 
sjöss. Vi hade dåligt före från början och måste karta  
flera gånger. Men innan kl. 6 e.m. hade vi ändå

kom m it oss en god bit i ostlig riktning. Det torde väl 
vara omkring en m il ifrån Vänta lite grund. Här har 
vi rätt bra is, men idag har vi ej sett någon säl trots att 
vädret har varit det allra bästa, men vi får väl nu som 
förr hoppas på bättre tider. Ä n  har vi både hopp och 
mod kvar och nog av tider för sälfiske också. Den 20 
april då var vi iland Helmer och jag  till Bremön för 
att sända hem meddelanden till våra anhöriga.

Vi hava nu legat i isen sen den 10 april och vi hava 
nu få tt några stycken sälar 32 st, fast det varit mest 
mulet och kulet. Idag långfredag har det regnat mest 
hela dagen, så det har varit en riktig liggdag. N u  på  
kvällssidan börjar det bli något fastare moln på  
himlen och det har slutat regna. Idag påsklördag är 
det intensiv tjocka och inget jaktväder. Vi ligga bara 
i båten och pratar om ditt och datt. Så bäst som vi 
sitter där så kantrar båten för oss och då måste vi fort 
ut och ställa allt till rätta igen, vilket är klart om 
några minuter. Så in igen och koka oss lite kaffe och 
så är det bra. Bara vi nu får oss vackert väder så att 
vi får ut och jaga efter säl, ty i tjocka kan m an ej gå 
någon väg, men vi får väl nu som förr hoppas på bättre 
tider och bättre väder så kunna vi möjligen hinna få  
oss lite säl till, för nu har vi bara 35 st. Sedan påsk har 
det varit mest tjocka och otjänligt väder så a tt vår 
sälfångst blivit dålig. Vi hava nu 63 st. sälar och nu 
hava vi legat och väntat på a tt få komm a oss i land ur 
isen och kunna få  fara hem, ty maten håller på att 
tryta. Vi hava försökt a tt proviantera på 2 st. ångare, 
en tysk och en finsk sam t nu sist i går voro Andersson 
och Lindberg i land här, det heter Långvind, och dem  
hade tur nog a tt få köpa 30 kg bröd, så att nu har vi 
ju  m at fär 14 dagar än och vi längtar och hoppas att 
vår herre skall så styra åt oss a tt vi får komma ifrån 
isen, ty får vi ej vatten så a tt vi kan komma härifrån, 
så får vi ligga här och svälta. Ty isen är sådan a tt det 
är absolut omöjligt att kunna taga oss i land med våra 
grejer ovanpå isen fast vi ej hava längre iland än 
omkring 1 1 / 2  mil. Vi hava i dag den 14 maj, så att 
det borde ju  bliva sjöfart här vid denna tid, vilket 
emellertid icke är fallet för närvarande. Men om vi nu 
får vind från sydvest eller nordvest, så kan vi ju  efter 
våra beräkningar få  sjöfart och komma i land och 
sedan få  börja hemfärden, ty vi har långt hem, om
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kring 50 mil, så a tt vi hava icke så synnerligen ljusa 
utsikter, men vi måste ändå trots allt ligga och vänta 
på  att få  komm a oss i land. Ty vi hava ont for a tt gå 
i land och lämna v år båt och sälar. Ty det är ju  ganska  
värdefullt, omkring 2000 kronor och det är ju  ont att 
lämna vind för våg. Ty vi hava ju  arbetat med det här 
sedan den 6 mars - 1 0  veckor sedan vi for hem ifrån."

D eltagarna i sälfisketuren på Södersjön 1916 var: 
Bruno Jonsson (1877-1957), fiskare och sm åbrukare 
från Lövö by, känd som en av Norrlands skickligaste 
fångstmän.
Petter N iklas Hansson (1878—1960), jordbrukare och 
fiskare från Hertsånger.
Anders G ustaf Burm an  (1885-1937) från Lövö by, 
stabbläggare vid Sandviks såg.
Olof Lindberg  (1880-1961), jordbrukare och fiskare 
från Innertavle.
Helmer Andersson (1886-1963), jordbrukare och känd 
säljägare från  Innertavle.

I anteckningsboken från  fälan, när jak tlaget passe
rade H ärnösand, finns e tt snapsglas inritat. Bruno 
Jonsson h a r b e rä tta t en historia som kan förklara 
detta: "Vi beslöto att besöka Stadshotellet i Härnö
sand innan vi skulle fara ut i Bottenhavet. Vi var 
klädda i sälskor, storväst och i övrigt våra jaktkläder. 
Då vaktmästaren såg detta sa han: Stopp gubbar, här 
kommer ni inte in! Vad säger du?, vi ska in, sa G ustaf 
Burm an och slog sam tidigt knytnäven i väggen så att 
bruket yrde ur pu tsen ." V aktm ästaren ordnade ett 
eget rum  å t säljägarna och alla blev nöjda.
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Sälskrämmor
U nder den senaste tiden h a r de skador som sälarna 
åstadkom m er på fasta och rörliga fiskeredskap ökat. 
F lera in tressenter vill m inska denna konfrontation, 
dels natu rvårdarna  som vill å terstä lla  sälpopulatio- 
nerna och dels yrkesfiskarna vars fiske inom vissa 
områden störs allvarligt.

Med användande av modern teknik h a r m an u t
vecklat s.k. sälskräm m or för a tt  skydda sig eller 
skräm m a bort sä lar från  området. Sälskräm m orna 
består av en appara tu r som sänder u t e tt högfrekvent 
ljud (8-10 kHz) från  en sonar som nedsänks i vattnet. 
Ljudet gör a tt  det blir omöjligt för en säl a tt  vara nära  
sändaren som finns applicerad på exempelvis en 
laxfälla eller vid en laxodling. E rfarenheterna hittills 
antyder a tt  våra  sälar, främ st gråsälen, ä r något 
m indre lättskräm da än de som finns i A tlanten. 
Orsaken kan vara a tt jak t inte förekommit på mycket 
lång tid och följdaktligen h a r sälen blivit m indre 
vaksam  och m er van vid folk och redskap där mid
dagsbordet dukas vid varje u tsättning.

Fisken tycks inte påverkas av ljudet. Laxfisk hör 
i regel inte höga frekvenser (över 2-3 kHz) vilket 
därem ot däggdjur, t.ex. säl, gör (upp till ca 20 kHz). 
Ovanför vattenytan  hörs e tt svagt diffust ljud från 
sälskräm m an, ungefär som en syrsas gnisslande. 
Det finns inget som tyder på a tt  fisken skulle påver
kas av apparaturen, ändå anser vi det nödvändigt a tt 
närm are studera effekten av sälskräm m or på sälar- 
nas beteende, fångsten i fällorna och redskapsskador 
för a tt  kunna rekom m endera användandet av dessa. 
Därför p lanerar vi a tt  utföra försök med sälskräm 
mor under sommaren 1991. Undersökningarna skall 
utföras i Gävleborgs och Västerbottens län. Vår för
hoppning ä r a tt  metoden skall visa sig användbar så 
a tt  konfrontationen m ellan yrkesutövare och sälar 
kan m inska eftersom de ändå till syvende och sist 
m åste fördra varandra.

Torgny Mossing
Institutionen för Miljö och Hälsoskydd  
Umeå universitet



Vinterns utställningar
17 .11-20 .1  D JU R I  DJURPARKER

Teckningar och grafik av Dan Lekberg.

1 8 .1 1 -3 .2  L IV  OCH VATTEN -  PÅ N A TU RE N S VILLKOR
Om två kulturers förhållande till den omgivande ekologiska miljön. Bushm ännen i Kalahari och 
Chocö indianerna i Colombia visar sin förmåga att överleva i öken och regnskog.
Prod: Folkens museum  / Göteborgs Etnografiska museum  / R iksutställningar  / SIDA.

15.12 -  "JAG M ÅLAR SÅ N T  SO M  GÖTEBORGSKOLORISTERNA ALDRIG SÅG"
A l f  Lindbergs (1905-1989) sista storslagna måleri.

N y  bok
Västerbottens museum har i samarbete med Väster
bottens hembygdsförbund givit ut en kulturhistorisk  
bilderbok med text och bilder av konstnären Anna- 
Lisa Grundström, med titeln Uppväxtåren i lapp
marken under 20- och 30-talen. Anna-Lisas berät
tande akvareller åtföljs av personligt beskrivande 
texter och de skildrar hennes minnen från uppväxtå
ren i Avaträsk någon mil nordväst om Dorotea. 
Bilderna följer jordbruksåret och belyser det på ett 
mycket lättillgängligt sätt.

Boken säljs på Västerbottens museum, Skellefteå 
museum och i bokhandeln.

Nästa nummer
Vårens num m er handlar om fotografen Bertil Ek- 
holtz som under mer än 50 år har verkat i och utanför 
Västerbotten. Han har främ st verkat som industrifo
tograf och varit med då de stora industriföretagen 
och kraftverken byggdes upp i norra Sverige, men 
han har också anlitats av skogsindustrin, dagspres
sen, småföretag, länsmuseet m.fl. för dokumenta- 
tionsuppdrag och reportage. Bertil Ekholtz stora 
produktion och intressanta bilder kommer att pre
senteras i ett dubbelnummer som utkommer i mars.
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Tidskriften utkommer med fyra nummer per år. 
Redaktionens adress:
Västerbottens museum, 902 34 Umeå.
Tei 090/11 86 35.

Prenumeration: årets häften
häften i en bok 
häften och bok 
lösnummer

100
160

Västerbotten •
Tidskriften produceras av Västerbottens museum för Västerbottens läns hembygdsförbund


