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I  detta n
De naturliga ängsm arkerna, grunden för våra förfä
ders försörjning under lång tid, ä r  tem at för årets 
första häfte, som blivit e tt dubbelnummer på grund 
av det rika m aterialet.

Stefan Grundström , nu ekolog vid miljökontoret i 
Timrå kommun, h a r på uppdrag av länsstyrelsen i 
Västerbottens län inventerat ängs- och betesm arker. 
Han beskriver tio p latser där traditionell s lå tte r och 
bete fortfarande bedrivs och e tt genuint ku lturland
skap alltså ännu bevaras.

Nils Häggström, kom m unalråd i Umeå, har e tt 
förflutet som kulturgeograf vid Umeå universitet. 
Hans undersökning från 1960, som beskriver ängs- 
bevattningsm etoder under 1800-talet, återges här i 
bearbetad form.

Sune Jonsson, fältetnolog och fotograf vid läns
m useet och nyligen utsedd till H asselbladsstipendiat 
1993, dokum enterade 1969 försvinnande ängsslåt- 
terlandskap på några p latser i länet. M ånga av dessa 
är nu helt igenväxta. Bilderna b e rä tta r om en tid då 
ängen var e tt väsentligt underlag för bondenäringen.

Uppteckningsm aterial från Dialekt- och folkmin- 
nesarkivet i Uppsala ger en personlig röst å t slåt-

terfolkets långa arbete på ängarna -  från Saradagen 
till Mikaeli.

Om dialektala uttryck skriver M argareta Swahn 
och Staffan Wiklund, som båda arbetar vid Institu 
tionen för nordiska språk, Umeå universitet.

Jan  Elveland, Ekologisk botanik, Umeå universi
tet, presenterar några viktiga slåtterväxter.

Ängsladornas finurliga konstruktion beskrivs av 
Rolf Sixtensson, länsm useet.

Allan Beijmo, Lycksele, berä tta r getarm innen, 
d.v.s. när han som barn vallade kor och kalvar på 
skogsbete. Det gällde då a tt  hålla dem från ängarna 
där det viktiga vinterfordret växte.

Ja n  Sundström, b itr länsantikvarie i V ästerbott
ens län, ger besked om landskapsvårdsm edel och 
H åkan Rombe, byålderm an i Långsjöby, b e rä tta r om 
byalagets arbete med a tt  å teruppta ängsskötseln vid 
Volvobäcken.

Kem pestiftelserna, länsstyrelsens kulturm iljö
enhet, Västerbottens Lantm än, Norrmejerier och 
LRF, Lantbrukarnas länsförbund, har gett bidrag 
till färgtrycket i detta  num mer, vilket vi tackar för.
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FöreMålet

Lien, e tt förr så självklart och nödvändigt redskap -  
idag en urm odighet som bara några få kan hantera.
I stället -  slåtterm askiner och gräsklippare.

Lien på väg a tt  bli överflödig. Därför ham nar den 
i museum  så a tt ingen ska kunna glömma bort hur 
den såg ut. Men kunskapen a tt  slå gräset? Sätte t 
a tt  vårda en lie? 

i K änslan a tt  arbeta sig fram över ängen. Den 
I kan vi aldrig ställa u t i museet. Vi kan ordna 

kurser i lieslåtter, lievård och inspirera till slåt- 
H  terdagar.
hh Nostalgi, fnyser många. Vi kan ju  inte åter- 
WK, vända till det gamla, förflutna, överspelade! 
Y», Kanske inte. Men vi kan ta  tillvara

mycket genom a tt  behålla kunskapen -  ar- 
betsglädje i kroppen, närhet till naturen, dof
terna, stillheten. Nu när vi inte m åste leva av 

det hölass vi kör hem. Och kanske säljer som biody- 
nam iskt foder till någon ridhästägare.

För hundra å r  sedan bildades fornminnesfören
ingar eller m useisällskap i alla svenska landskap. 
De kom till som en reaktion på en genomgripande 
samhällsförändring. Det traditionella jordbruks
sam hället höll sakta och säkert på a tt  omformas, 
industrier växte upp, ungdomen flyttade till s täder
na lockade av kontantförtjänsten, tätortens möjlig
heter och anonymitet. Industrialism en hade gjort 
s itt definitiva genombrott.

Våra äldsta medlevande, födda i början av seklet, 
h a r alla upplevt denna förändring. F rån  a tt alla i byn 
i deras uppväxt arbetade i slå tte rn  med liar och 
räfsor, ser de nu hu r en person k lara r hela höskörden 
med trak to rn  och dess tillbehör på några få dagar. 
F rån  a tt  ha  tagit till vara  vartenda g rässtrå  på 
m yrar, raningar, sjöbottnar, dikesrenar och oländi- 
ga m arkytor räcker det nu, m er än väl, med a tt  slå 
hövallarna. En teknikutveckling på gott och ont. 
Bonden ha r få tt det fysiskt lättsam m are till priset av

kem ikaliestinna jordar och ensidiga grödor som på 
sikt visar sig förödande för miljön.

Det h ä r häfte t vill berä tta  om ängsbruket, den 
äldsta formen av höfångst, som tilläm pats sedan 
jägar- och fiskarfamiljen alltm er övergick till bo
skapsskötsel och enkelt jordbruk under å rhund ra
den omkring å r 0. Vikingatidens bonde var inte 
enbart eller ens huvudsakligen krigare. H an käm pa
de varje år med a tt  få ihop tillräckligt med vinterhö 
å t sina djur på det sä tt som fram till nutiden varit 
vanligt i övre Norrland. Den naturliga gräsväxten på 
stränder och våtm arker var eftertraktade platser för 
den traditionelle boskapsskötaren. D är samlades 
höet i gem ensam t arbete och där diskuterades kan 
ske om äldste sonen kunde följa med på handelsfär
den österut, i fiskefärden västerut, på skogsavverk
ningen, tim m erflottningen eller sågverksarbete — 
alla de ”binäringar” som generation efter generation 
kännetecknat norrlandsbyarna.

Vi behöver e tt h istoriskt perspektiv för a tt  tänka 
klarare. Nuets kris ä r  allvarlig och tillnyktrande 
jäm förd med 1980-talets övertro på a tt  pengar växte 
på bankens träd  och alla klipp och finansvalpaffärer 
som följde därav. Jäm fört med situationen för nybyg- 
garfam iljerna i lappm arken på 1800-talet lever vi 
ändå i e tt otroligt lyxsamhälle. Den tid och den 
obeskrivliga möda de lade ner på a tt  sam la vinterfo
der till sina kreatur, vilket var grunden för 
försörjningen, h a r vi svårt a tt  nu förstå. De enda 
spår som fortfarande finns kvar ä r  helt eller halvt 
igenvuxna ängsm arker, förfallande lador och häss- 
jor, undanställda redskap, platsnam n och berätte l
ser. V årt häfte vill erinra om all den kunskap och 
erfarenhet som överlevnaden krävde och väcka en 
eftertanke om innebörden i den omvälvande föränd
ringen i m änniskans livsvillkor.

Britta M  Lundgren
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Slätten äng 
betesmarker
Stefan Grundström

J a g  v ill ta er m ed på en  resa  där vi ska besöka  
flera byar a lltifrån  de gam la k u stb y g d em a  till 
de sen t k o lon iserad e fjälldalarna. D et ska  
handla om  foderm arker i det äldre od lin gs
landskapet, slå tterän gar och  betesm arker. För 
att v isa  på m ångfalden  av de o lika  typer som  
finn s e ller  har fu n n its ska ja g  ge tio  exem pel 
från  olika delar av länet.

N aturen i dessa kulturlandskap h a r form ats av bo
skapsskötseln och vi rör oss här i e tt spännande 
gränsom råde mellan n a tu r och kultur. M arkens 
växttäcke, ytformer och även jordm ånen bär spår av 
olika hävdformer och b e rä tta r också om livsvillkoren 
i en tid då m arkens produktionsförmåga var livsav
görande.

Äng betyder egentligen vinterfoderm ark men or
det används ofta slarvigt idag och vilka öppna m ar
ker som helst kallas för äng, t.o.m. gräsm attor eller 
åkrar. För a tt  krångla till det ytterligare finns också 
e tt anna t ängsbegrepp. Växtbiologer ha r gett ordet 
en innebörd där m an avser e tt speciellt växtsam häl
le som domineras av örter och saftrika gräs. Begrepp 
som torräng, friskäng och fuktäng används ofta och 
syftar på en speciell typ av vegetation som egentli
gen inte behöver vara en fodermark.

Sten Larsson, Klimpfjäll, slår sin fjälläng på gam m alt vis, ju li 
1990. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum.
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Ord och term er i artikeln

Naturlig  fodermark eller naturlig gräsmark: 
själw uxen icke odlad eller kultiverad m ark 
som nyttjas till s lå tte r eller bete.

Kultiverad fodermark: foderm ark som u tsa tts  
för vissa produktionshöjande ingrepp, t.ex. 
gödsling eller insådd.

Torr, frisk, fuktig  respektive våt mark: vederta
gen indelningsgrund för m arkfuktighet.

Hårdvallsäng: s lå tteräng  på fastm ark.

Sidvall, starrvall eller sankvall: slåtteräng  på 
fuktig till blöt mark.

Raning: röjd slåtter- (eller betesm ark) på s trän 
der till sjöar eller vattendrag, även de natu rlig t 
öppna strandom rådena brukar om fattas av be
greppet.

Inägomark: alla inhägnade m arker vid gården, 
både uppodlade och självvuxna.

Utmark: den icke inhägnade skogs- och m yr
m arken utanför byns gärdsgårdar.

Kärlväxter: Fröväxter och ormbunkar.

Förna: icke förm ultnat löv och gräs från tidiga
re år.

Ängsbruket i dess traditionella betydelse har i 
princip upphört i Västerbottens län. Redan nä r kul
turgeografen John Frödin reste ru n t i länet på 1940- 
talet, och dokum enterade slåtter- och betesm arker, 
beskrev han situationen på följande sätt: ”av de 
naturliga slå tterm arkerna å te rs tå r  det endast frag
m ent idag”. Vad som å te rs tå r  idag, 1993, kan då 
kanske beskrivas som sm å rester av fragment. Men 
Frödin skriver vidare a tt  ju  längre norru t och ju  
längre mot fjällen m an kommer, desto m er h itta r  
m an av levande ängskultur. D etta stäm m er delvis 
än  i dag. I t.ex. vissa delar av Norrbottens län  pågår

m yrslåtter fortfarande och i Västerbottensfjällen 
h itta r  m an flera exempel på hävdade självvuxna 
hårdvallar och även en del exempel på hävdade 
raningar. Skogsbetet som i traditionell form upphört 
i kustlandet är  fortfarande en ganska allm än förete
else i vissa fjällnära byar.

Flera av de ängar och beteshagar jag  beskriver 
h a r en a rtrik  flora och hyser växter som ä r knutna 
till ju s t denna naturtyp. Man bör dock komma ihåg 
a tt  boskapsskötaren och ängsbonden inte eftersträ
vade artrikedom  eller a tt  ha ”ra ra ” blommor på sin 
fodermark. Bonden ville i första hand ha en så varak
tig produktion som möjligt i sina m arker. Ofta kan 
det dock vara så a tt  de m est utm agrade foderm ar
kerna med lång kontinuitet i hävden hyser flest 
sällsynta växtarter. D etta var m arker som bonden 
tyckte illa om eftersom de gav lite foder och var 
svårbärgade men det ä r en paradox bland andra i 
sam m anhanget.

Syftet med artikeln  ä r  a tt  ge olika exempel på de 
typer av äldre foderm arker, främ st naturliga slåtter- 
och betesm arker, som funnits. Med naturliga  menas 
då m arker som ej bearbetats, gödslats eller så tts  in. 
Sett u r ängsflorans synpunkt är dessa exempel inte 
heltäckande. Det m esta vi har kvar av ängsflora, 
både vad gäller vanliga a rte r och m er sällsynta, 
återfinns troligen på gamla slå ttervallar (lägdor), 
vägkanter, gårdstun och liknande.

De exempel jag  valt a tt  beskriva h ä r kan inte 
heller ge hela bilden av olika foderm arkstyper i e tt 
så geografiskt mångformigt område som Västerbot
tens län. H avsstrandängar var t.ex. en synnerligen 
viktig ängsm ark för kustbönderna och vanliga slåt- 
term yrar var ofta de viktigaste ängarna för nybyg
garna i lappm arken. Av andra h ä r icke beskrivna 
ängstyper finns bl.a. ran ingar vid m indre åar och 
bäckar och även de produktiva ravinsidorna i nedre 
delen av de stora älvdalarna.

S låtterängar, hagm arker, betesskogar och andra 
m arktyper från självhushållningsepoken försum
mas ofta i kulturhistoriska och m useala sam m an
hang. Byggnader, hägnader och redskap uppm ärk
samm as m er och delvis beror detta  kanske på bris
tande resurser för m arkvård men delvis också på
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bristande kunskap. Ängar och betesm arker h a r inte 
bara e tt värde för naturvården  u tan  också e tt stort 
kulturh istorisk t bevarandevärde, eftersom de utgör 
de sista resterna av e tt tidigare dominerande inslag 
i kulturlandskapet.

För a tt  behålla värdena i dessa kulturm arker 
krävs en så h istoriskt riktig  skötsel som möjligt men 
därm ed inte sagt a tt  hävden m åste ske med ålder
domliga metoder. Det gäller a tt  utform a moderna

A m m a r n ä s

V. STORUMAN

Stalon

^Risträsk

VILHELMINA \  LYCKSELE

Tensjö

ASELE

skötselmetoder som utifrån  m arkens och dess växt- 
och djurlivs perspektiv liknar den äldre hävden. I 
vissa fall då ängarna ä r små och intresserade perso
ner finns, kan lieslåtter, hässjning och liknande vara 
möjligt. Problemet med betesm arkerna ä r och kom
m er i fram tiden ännu m er a tt  vara bristen på betes
djur. Med dagens syn på jordbruket finns snart inga 
djur kvar a tt  hålla för natur- och kulturm innesvår
den viktiga m arker öppna.

Idag finns vissa möjligheter a tt e rsä tta  brukare 
av värdefull ängs- eller betesm ark för s lå tter eller 
bete genom landskapsvårdsm edel. I vissa fall kan 
också engångsbelopp för upprustning av ekonomi
byggnader som lador och röjningar eller stängsel 
utgå. D etta beskrivs närm are i Ja n  Sundström s a rti
kel.

BJURHOLM VAN NAS >
•  \  UMEÅ

Ä

De tio platser som beskrivs i artikeln. 
K artan ritad av Daniela D Angelo.
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Brännlandsbackarna mot sydost, m aj 1989. Foto Stefan Grund
ström.

B rä n n la n d
Vi besöker först B rännland, strax väster om Umeå. 
B rännland ä r belägen i e tt s.k. älvterrasslandskap. 
H är ä r Umeälven djupt nedskuren i e tt tjockt sedi
m entlager och själva byn med åk rarna  ligger ca 30 
m eter ovanför älven uppe på terrassen. Nedanför 
byn ligger den bitvis mycket b ran ta  älvbrinken expo
nerad mot söder.
Hela detta  område var faktiskt havsbotten efter den 
senaste istiden. N är den jungfruliga m arken började 
höja sig över vattenytan  för ca 5400 år sedan, så skar 
sig vattendragen gradvis ner i sedim entlagren som 
avsatts under vattenytan. För ca 3000 å r sedan var 
dagens terrasslandskap med älvbrinkar och raviner 
i stora drag färdigutbildat.

B rännland h a r liksom flera andra  byar i kustom 
rådet en lång historia som jordbruksbygd. H är fanns 
troligen en fast jordbrukande befolkning redan un
der bronsåldern och vid en jäm förelse med de byar 
jag  senare kommer a tt  beskriva ä r skillnaden i ålder 
avsevärd. Bynam net syftar förmodligen på någon 
typ av svedjeland, d.v.s. m arker som brändes i syfte 
a tt  odla säd eller a tt  förbättra betet.

Det m esta av de höga älvbrinkarna i byarna vid 
Umeälvens nedre del ä r  idag igenväxta med lövskog

som med tiden alltm er övergår i granskog. Backarna 
nedanför åk rarna  i B rännland är dock ett undantag. 
H är finner vi e tt av få områden i Västerbottens 
kustland med hävdad naturlig  gräsm ark.

Snett nedanför soldattorpen, helt väster om 
kraftledningen, ligger den finaste delen. Denna älv- 
brink är öppen med undantag av e tt stråk  i m itten 
med lite ta lla r och enbuskar. H är b rukar 7-8 ungnöt 
gå och beta i en inhägnad som även om fattar den 
plana, tidigare uppodlade m arken nedanför. Vegeta
tionen ä r i stora delar påverkad av näringsläckage 
från åkerm arken och under högsommaren domine
ra r  främ st högvuxna växtarter som hundkäx, älgört 
och åkerfräken. Fläckvis finns torrängsartade parti
er med en in tressan t kulturm arksflora. Backen blir 
fort snöfri på våren och redan i början av maj kan 
m an gå och botanisera bland vårväxterna. H är finns 
bl.a. vårveronika, vårförgätmigej och backtrav, alla 
små oansenliga vårannueller som är beroende av 
fortsatt hävd i denna miljö. Senare på våren och 
försommaren blommar ängsnejlikan och e tt flertal 
olika fibblearter som ä r karakteristiska för dessa 
betade backar. Låsbräken och släktingen nordlig 
låsbräken kan också återfinnas efter e tt idogt letan
de. Liknande växtsam hällen förekommer fortfaran
de på flera ställen längs Ångermanälvens nipland- 
skap men ä r i stort se tt borta i Västerbotten.

Om rådet vid Brännland-Klabböle är väl doku
m enterat med avseende på vegetationshistorien och 
m arkanvändningen. Professor Olle Zackrisson på 
Skogshögskolan ha r i en studie från 1970-talet visat 
på en stor dynamik i kulturlandskapet i historisk 
tid. För de flesta typer av m arker var det inte möjligt 
a tt  lokalisera en y ta som kallades för äng under 
någon lång period. Bara på de bästa platserna, t. ex. 
älvbackarna i sydlägen och vissa typer av strandäng
ar kunde kontinuerlig höskörd under en lång tid  ha 
varit möjlig. F rån  1600-talet och fram till slu tet av 
1800-talet finns belägg på a tt  de bästa typerna av 
slåtterängar, t.ex. på älvbrinkarna, nyttjades konti
nuerligt u tan  avbrott. Ä ngarna i älvsluttningen var 
inte lika känsliga för näringsutarm ning som andra 
typer av fastm arksängar. För de senare återfinns på 
flera karto r olika steg m ellan vad som kallas skog
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Ängsnejlika. Foto: Sune Jonsson.

Brännlandsbackarna mot nordväst, våren 
1990. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens 
museum.

och äng. Dessa m ellansteg då ängen trädades för a tt 
å te r bli produktiv kunde innehålla även en betespe
riod innan slå tterbruket återupptogs. B ränder eller 
svedjor var e tt vanligt inslag i kulturm arksdynam i- 
ken för a tt  å te r öppna upp m arken efter en skogsträ
da och även för a tt  få e tt bra bete under en period.

Under det senaste århundradet då älvbrinken 
m est ny ttjats som betesm ark ha r vårbränning varit 
e tt vanligt inslag för a tt  få en bättre  och tidigare 
gräsväxt. V årbränningen ta r  snabbt bort gam m alt 
gräs och vedväxter och ger e tt snabbt näringstill
skott till betesväxterna.

Öster om kraftledningen finns e tt stort öppet 
parti som också betas num era. Det h a r öppnats upp 
för några å r  sedan efter a tt  ha varit lövskog i e tt par 
decennier. På den här typen av snabbt ljusöppnad 
och dessutom näringsrik  m ark kommer kvävegyn- 
nade skogsväxter som hallon och mjölkört a tt  domi
nera under en lång tid. De triv ialaste a rte rna  i 
ängsfloran kommer in om hävden fortgår, men det är

inte så troligt a tt  de exklusivare inslagen i kultur- 
m arksfloran koloniserar under överskådlig tid. Vik
tiga inslag i den äldre hävden, framför allt slåtter, 
saknas för a tt  detta  ska vara möjligt. E tt öppethål
lande te r  sig ändå mycket viktigt för landskapsbil
den.

V äster om den botaniskt finaste delen vidtar e tt 
nyligen igenväxt område där i första hand gråalen 
mycket snabbt skjuter i höjden. Ytterligare en bit 
västeru t öppnar landskapet upp sig igen och backar
na p lanar ut. H är har stora delar av backen plöjts 
upp och brukats som traditionella slåtter- och betes
vallar.

Sam m antaget utgör B rännlandsbackarna e tt av 
de m est värdefulla kulturlandskapen i um etrakten. 
För a tt  bevara detta  både kulturh istorisk t och biolo
giskt in tressan ta  område vore det önskvärt a tt  förut
om fortsatt bete även återupp ta  delar av den äldre 
hävden. S låtter på m indre partier och betesbränning 
vore det m est in tressan ta  i så fall.
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Vy över hagmarken i Åbyn, sommaren 1990. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum.



o

A byn
Den andra anhalten  på resan blir Abyn strax  norr 
om B urträsk. H ur gammal denna bygd är h a r jag 
inte fått någon exakt uppgift om, men åtm instone 
sedan 1500-talet har det funnits jordbruk med bo
skapsskötsel. En anekdot i sam m anhanget är  a tt  en 
soldat vid nam n Östen Johansson Dufva bodde i 
Abyn i början av 1700-talet. H an var farfarsfar till 
Nils Johansson Grundström  som vi träffar på i det 
sista av ängsexemplen.

I den del av byn som kallas norra Abyn finns en 
stenig hagm ark som utgör e tt bra exempel på denna 
typ av kulturm ark. Hagm arken hör till Ågrens gård 
och ligger i en sydsluttning ovanför byvägen.

Från  Abyn finns flera äldre kartor från lantm äte- 
riförrättn ingar och dessa säger en del om äldre tiders 
m arkanvändning. Så genomfördes t.ex. storskifte på 
inägom arken 1771-1772. En del av dagens ca 3 ha 
stora hagm ark anges då som hård- och starrvall på 
sand- och lite lerjord inom gårdsgärdet. Det var 
alltså slå tterm arker av både fastare typ och av lite 
fuktigare typ. 1869 genomfördes laga skifte och då 
anges större delen av dagens beteshägn som stenigt 
bete men mindre partier, främ st i nedre delen bestod 
då även av slåtterm ark. Det förefaller alltså som om 
större delen ha r en ganska lång beteskontinuitet. 
Den ställvis utpräglade tuvigheten v ittnar också om 
detta.

De flesta hagm arker, d.v.s. inhägnade betesm ar
ker, som finns kvar idag h a r en liknande historia och 
ha r tidigare varit slåtterm arker. En typisk utveck
ling för en naturlig  fodermark inom gärdet är först 
en period med slå tter och efterbete på hösten. N är 
sedan vallodlingen slog igenom blev dessa na tu räng
a r betesm arker i e tt halvsekel för a tt  slutligen över
ges och återgå till skogsmark. I detta  fallet har 
betesperioden varit betydligt längre och a tt  den fort
farande ä r så pass bra hävdad är unikt.

Den välbetade grässvålen h a r i stora delar rikliga 
förekomster av låga s ta rra rte r  som g råstarr, blek
s ta rr  och s tjä rn sta rr och detta  ä r  antagligen det som 
tidigare angavs som starr-vall. Floran är ganska 
a rtrik  och svagt påverkad av en rikare berggrund. 
Fuktängsörter som blodrot, ormrot och åkerbär är

vanliga och m er enstaka återfinns orkidéen grönkul
la. Tätört, dvärglum m er och slåtterblom m a hör till 
den grupp av rikm yrsarter som trivs i fuktig slåtter- 
eller betesm ark på lite bä ttre  underlag. Fläckvis 
dom inerar skogsris som ljung och odon. På tuvor 
h itta r  m an enstaka vanlig låsbräken bland stagg och 
smultron. Allm änt spridda i betesm arken är även en 
gödselgynnad växt som vitklöver och detta  ä r  också 
en effekt som får tillskrivas långvarig beteshävd.

Elva mjölkkor sam t kvigor betar i hagm arken 
num era och betestrycket ä r  täm ligen gott även om 
hägnet väster om gårdsvägen fått en del slyuppslag, 
framför allt med asp. L ä tta r m an på hävdtrycket 
några år är igenväxningen e tt faktum  på denna typ 
av ganska produktiv mark. Den östra delen ä r mer 
välbetad och detta  beror delvis på a tt  h ä r går kor 
även nattetid .

M akarna Ågren ha r båda arbeten vid sidan av 
jordbruket men har inga direkta planer på a tt  sluta, 
även om det känns lite motigt i dessa tider.

Åbyn, sommaren 1990. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens m u
seum.
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Lagnäset, Öreälven, ju n i 1990. Foto Stefan Grundström.

L a g n ä set
Lagnäset ä r  e tt av de s.k. slå tternäsen  vid Öreälven. 
Det är lä tt  a tt  h itta  dit, vi åker vägen från Bjurholm 
mot Agnäs och strax  söder om sam hället finns en väg 
ner mot älven. Vi åker då från odlingsm arkerna 
uppe på älvterrassen ner till den djupt nerskurna 
Öreälven. För a tt  komma u t på näset m åste vi också 
gå över en svajande hängbro. Till skillnad från an
dra liknande slå tternäs hävdas Lagnäset ännu. 
Länsstyrelsen anslår medel till skötseln, men arbe
te t utförs genom skogsvårdsstyrelsen.

På försommaren är Lagnäset mycket vackert 
med de gula smörbollarna blommande i tusental och 
björkarna s tå r  i sin skiraste grönska. Till den vackra 
miljön hör också e tt par lador som restau rerats  och 
några  hässjor som brukar sättas upp i sam band med 
slåttern. N äset översvämmas årligen även om det 
ofta bara  ä r  för en kort period. Lagnäset ä r  således 
en sk. raning även om utseendet skiljer sig en del 
från  andra raningsm arker.

S låtternäset tillhör byn Nyby som insynades 
1772. I syneprotokollen räknas då upp e tt antal
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Slåtternäs vid Öreälven 1941. Foto Ella Odstedt.

utm arksängar och möjligen finns Lagnäset med 
bland dessa fast under e tt annat namn. Enligt min 
sagesm an E rnst Lundgren i Bjurholm har Lagnäset 
hävdats som äng m inst lika länge som byn funnits 
till.

Vid lagaskifte 1867-1870 skulle byns gemensam 
ma m arker delas upp. Då trodde m an a tt  detta 
slå tternäs inte hade så lång tid kvar som ängsm ark 
då vårfloden spolade bort delar av näset varje år. 
Ingen av byborna ville ha näset och de beslöt därför 
a tt  göra en samfällighet av det. På grund därav 
kallades det därefter för Lagnäset. Det blev dock inte 
som byborna befarade. Älven skar sig djupare ner i 
underlaget och vissa förstärkningsarbeten gjordes 
också i sam band med flottningen. Erosionen m ins
kade och Lagnäset avbärgades rika höskördar ända 
in på 1950-talet då ängsslåttern  övergavs av andra 
skäl. A tt erosionen ändå ha r fortskridit kan m an 
tydligt se om m an tit ta r  på lagaskifteskartan. N äset 
ä r  något m indre och h a r en annan form idag. Helt 
nyligen h a r stenförstärkningar av stranden gjorts 
för a tt in te näset sak ta  skall försvinna med vårflo
den.

Det fanns andra svårigheter med denna typ av 
äng. Så gott som årligen pålagras sediment, d.v.s. 
sand och grus på delar av näset. D etta medförde a tt

slå tte rarbete t försvårades och i vissa partier kunde 
växtligheten helt utebli vissa år.

Efter upphörd hävd planterades lärk träd  (!) på 
näset, men efter några år  insåg m an sitt m isstag och 
lärkarna  röjdes bort. E tt skötselarbete initierades 
och sedan slu tet av 1960-talet brukas Lagnäset å ter 
som slå tteräng  fast med andra mål och metoder än 
Nyby-böndernas. S låttern  sker num era sent på som
m aren, på de öppnaste ytorna används trak to r och 
slåtterm askin  men på vissa ytor också en handstyrd 
slåtterbalk. Lien och räfsan m åste dock tas  till n ä r
m ast träden  och längs kanterna. Större delen av 
näset slås num era varje år, m en vissa delar sköts 
mer sporadiskt.

Lagnäset ä r  in tressan t inte bara på grund av dess 
historia med det samfällda ägandet u tan  även a tt 
det ä r  e tt av de få exempel som finns på en trädbe- 
vuxen slå tteräng  i norra Sverige. H ur vanligt detta 
var under ängsbruksepoken vet vi ganska lite om. 
Enligt E rnst Lundgren såg Lagnäset u t på e tt lik
nande sä tt som det gör idag med björkar utspridda 
på ängen även under den period det hävdades mer 
intensivt. Björkarna var kanske mer lågvuxna och 
stod lite glesare och mer hägg fanns med i trädskik
te t tidigare, säger E rnst Lundgren. Tyvärr ger inte 
lagaskifteskartan någon information om e tt eventu
ellt trädskik ts utseende.

E tt liknande slå tternäs finns i natu rreservatet 
Hummelholms ängar några mil söderut längs Oreäl- 
ven. Skillnaden ä r a tt  i Hummelholm bildar i huvud
sak gråal och hägg trädskikt. Vissa källor påstår a tt 
det fanns lövträdsängar även vid Vindelälven, a tt 
m an på s.k. forsraningar skulle ha läm nat björkar. 
F rån  norra F inland finns flera källor som beskriver 
gråal- och björkbevuxna slå tterängar både på fast
m ark och vid vattendrag. S.k. lövängar av sydsvensk 
typ, d.v.s. rena fastm arksängar med glest stående 
lövträd finns det inga direkt belägg för från norra 
Sverige men möjligen har det förekommit i vissa 
trak ter.

Vad var då syftet med a tt  läm na träd  i slåtteräng- 
en på näset? E rnst Lundgren känner inte till a tt det 
skulle ha funnits något speciellt syfte. Man röjde helt 
enkelt bort träd  och buskar från  slå ttery tan  tills det
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blev tillräckligt ljusöppet och spridda träd  fick stå  
kvar. I det sydsvenska ängesbruket b rukar främ st 
produktionsaspekten hållas fram. Ängar med träd  
anses ha en högre och m er uthållig foderproduktion 
än öppna ängar p.g.a. a tt  träden  häm tar näring från 
djupare m arklager som sedan tillförs slåtterväxter- 
na via lövförnan. På Lagnäset och på liknande ra- 
ningsm arker fungerar en del av träden  som e tt ero- 
sionsskydd, även det en viktig aspekt. En fördel med 
en viss trädskuggning var a tt  daggen låg kvar i 
gräset längre in på dagen och m an kunde härigenom 
slå en stund längre varje dag. A tt m an skulle ha 
ham lat, d.v.s. ha topphuggit och skördat löv från 
träd  i nordsvenska ängar är inte känt. Lövtäkten 
utfördes såvitt jag  vet inte genom ham ling och var 
inte knuten  till slåtterängarna.

Oavsett det tidigare syftet med de glest stående 
lövträden så ä r  dagens Lagnäs mycket tilltalande 
tro ts e tt lite för tä t t  trädsk ik t i vissa delar. N är m an 
vandrar in bland björkarna finner m an en ymnig ört- 
och gräsflora. Av örterna förekommer förutom smör
bollarna bl. a. m idsommarblomster, kråkvicker, 
norrlandsviol och brudborste. I vissa delar ä r  älgör
ten  riklig och av de viktiga slåttergräsen m ärks 
främ st rödven, rödsvingel och tuvtåtel. I de partier 
där träden  s tå r  för tä t t  h a r ängsvegetationen dege
nerera t och liljekonvalj och andra skogsväxter bre
der u t sig. Ä ngsbrukaren torde knappast ha  tillå tit 
a tt  en gles skogsvegetation tagit över slåtterm arken 
men Lagnäset sköts ju  med andra mål idag. Skön- 
hetsvärdena och de rekreativa värdena h a r högsta 
prioritet.

Längre ner på näset övergår ängen i en vide- och 
lövskogsdjungel. H är för slåtterväxterna en tynande 
tillvaro men de flesta av dem finns säkert kvar i 
begränsad omfattning. Mycket få, om ens någon av 
arte rna  i Lagnäsets slåtterflora ä r  direkt beroende 
av hävd för sin existens. Trots denna frånvaro av 
starka  biologiska bevarandevärden och en i viss mån 
ohistorisk skötsel ä r  Lagnäset ändå en av de finaste 
slå tterängarna i norra Sverige enligt min mening. 
Det är tro ts allt e tt av de få exempel som finns kvar 
av denna mycket speciella typ av kulturm ark.

Ramlet, Vormsele, september 1988. Foto Stefan Grundström.

R am let
N är m an åker längs Vindelådalen ser m an få öppna 
stränder med u tsik t över älven. Videsnår, lövskog 
och tallskog ha r vuxit upp på de gamla raningsm ar- 
kerna och helt förändrat landskapsbilden på e tt par 
decennier.

S tränderna längs den oreglerade Vindelälven är 
en av de biologiskt m est rika miljöer vi ha r i landet. 
H är finns utrym m e för en mängd olika livsformer 
som alla ha r anpassat sig till den natu rlig t fluktue
rande strandmiljön. Längs större delen av älven kan
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m an säga a tt  m änniskans mer intensiva ranings- 
hävd endast h a r pågått under en mycket kort period 
sett u r älvens perspektiv. Det är väl endast i de nedre 
delarna som tidigare låg under havsnivån som ängs- 
hävd kontinuerligt h a r form at delar av strandvege
tationen under hela älvens levnad. Vissa a rte r gyn
nades av ran ingsslå ttern  och flyttade fram sina posi
tioner m edan andra missgynnades och m inskade i 
omfattning. De torrare delarna av raningsängarna, 
de s.k. hårdraningarna var under hävd mycket a rtr i
ka miljöer och här kunde även växter från andra 
miljöer än de strandnära  kolonisera. De få hävdade 
hårdraningsytorna som finns kvar längs älven v itt
n a r om denna artrikedom.

I byarna Vormsele, Björksele och Vindelgransele 
finns det ännu en handfull m indre ran ingar som 
hävdas genom bete eller har hävdats i sen tid. S trax 
ovanför Strycksfors, inom Vormseles bygräns, kan 
m an bakom en gles tallskog skymta en liten ranings- 
m ark som kallas Ramlet. Vid högvatten syns endast 
den högst belägna m anken som en liten ö. På man- 
ken eller hårdraningen s tå r  en tim m erlada med 
plåttak. Vid lågvatten bildas en liten ava mellan den 
svagt kulliga m anken och tallslu ttn ingen ovanför.

Ram let-raningen slåtterhävdades in på 1970-talet 
och h a r sedan dess hållits öppen med tidvisa röjning
ar b e rä tta r Stig Stenlund i Vormheden. H an var med 
och slog här och även på Ström ängena på andra 
sidan älven. Ström ängena utgörs idag av högvuxen 
lövskog men Ram let har behållit sin k a rak tä r av 
öppen ängsmark.

Ramlet-ängen ä r zonerad på e tt för ran ingar ty
piskt sä tt med växtsam hällen på alltifrån blöt-frisk 
mark. H ögstarrarter och fräken bildar bestånd i de 
blötaste delarna och i de sidlänta partierna upp mot 
hårdraningen växer högvuxna gräs som grenrör och 
rörflen tillsam m ans med den tuvbildande styltstar- 
ren. Videsnåren har tag it över i vissa delar och 
kryper sakta upp emot den fortfarande vedväxtfria 
manken.

Denna hyser e tt ö rtrik t växtsam hälle som domi
neras av liljekonvalj. Liljekonvaljen fanns i m indre 
om fattning även under slåtterepoken men har brett 
u t sig sedan hävden upphört. Andra igenväxningsar- 
te r  såsom älgört, smörblomma och vänderot är också 
rikliga idag. Även tuvtåte ln  trivs på den ohävdade 
men ännu öppna marken. Däremot för slåttergynna- 
de a rte r som tidigare uppträdde rikligt en mer ty 

nande tillvaro i den kvävande gräsför- 
nan. Så återfinns t.ex. smörbollar, 
ormrot och det väldoftande myskgrä- 
set m er sparsam t idag.

Trots förändringarna i vegetatio
nen efter flera års ohävd så fram står 
ändå Ramlet som ett mycket bra ex
empel på en slåtterran ing  längs den 
oreglerade Vindelälven. Läget ä r vac
kert nära  turistvägen och de flesta 
andra ran ingar längs älven är i betyd
ligt säm re skick.

R aningsm arken Ram let vid Vindelälven, 
ju n i 1989. Foto Stefan Grundström.
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Betesmark i Tensjö, augusti 1989. Foto Stefan Grundström.

T ensjö
Strax utanför Asele, efter vägen mot Vilhelmina, 
finns avtagsvägen mot Tensjö. En smal och backig 
grusväg för oss till byn som ligger i e tt lidläge med tre 
gårdar. Vid en första anblick liknar Tensjö de flesta 
andra byar i in landet med igenväxande odlingsm ar
ker och e tt jordbruk som för länge sen m ist sin 
betydelse som försörjningskälla. Det som ä r mest 
in tressan t med byn ä r de i sen tid  hävdade hagm ar- 
ker som finns vid M arkussons gård, längst upp i byn. 
Gårdens m arker ha r e tt lite säreget utseende med de 
steniga och enbevuxna betesm arkerna som ligger 
tillsam m ans med små slåttervallar. Dessutom finns 
h ä r några enorma odlingsrösen som v ittnar om od- 
larm ödan i den stenbem ängda marken.

M arkerna på gården h a r brukats sedan början av 
1800-talet och ha r således en kort hävdhistoria jäm 
fört med kustlandets gräsm arker. På flygbilder från 
slu tet av 1970-talet ser m an a tt  rä tt  stora ytor i byn 
tidigare bestod av liknande öppna och stenbundna 
hedm arker. Dessa ä r  idag bevuxna med tallungskog 
och av de tidigare vittom fattande naturliga gräs
m arkerna i Tensjö å te rs tå r  idag några tunnland vid 
M arkussons gård.

De steniga betesm arkerna domineras av kortvux
na gräs och skogsris. Fårsvingel, rödven, vårbrodd 
och stagg ä r de viktigaste gräsen i den m agra gräs- 
svålen och betesgynnade växter som kattfot, blå
klocka, rölleka, späd ögontröst och fjälltimotej är 
allm änt spridda. I de finaste delarna där beteshäv
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den i sen tid varit bra, återfinns lite ovanligare 
torrm arksväxter såsom vårfingerört, gråbinka, 
topplåsbräken och höstlåsbräken. De två senare är 
små orm bunksväxter som är hotade därför a tt  såda
na här m arker växer igen. Tidigare lieslogs större 
delen av det som betas idag, men slå ttern  upphörde 
på 1940-talet ungefär sam tidigt som m yrslåttern  
upphörde på gården. A tt gå och lieslå hä r kan te sig 
orimligt idag p.g.a stenbundenheten och den m agra 
växtligheten. Den tidigare m arkägaren Lennart 
M arkusson kallade själv den här typen av slå tter för 
skrapslåtter, e tt begrepp som finns på flera håll i 
länet som synonym till den mer utbredda beteck
ningen skrabbslåtter. Skrapslåtter ä r  för övrigt e tt 
begrepp som används i vissa delar av Norge för 
samm a typ av svårslagen mark.

Långvarig s lå tter medför en kontinuerlig nä- 
ringsutarm ning på sådana här säm re hårdvallar och

detta  kan delvis förklara den dåliga växtligheten. 
G räset stagg, eller ”hä ran” som det också kallas, är 
en k a rak tä rsa rt för utm agrade slå tterängar och 
m agra beten och ä r också en av dom inanterna i 
hagm arken i Tensjö. Staggen ä r svårslagen då den 
är liten och lä tt viker sig för lien. Stagghöet var 
heller inte något eftertrak ta t foder.

N ötkreatursbete bedrevs sedan en tid efter a tt 
slå tte rn  lades ner men på senare år var det endast 
fårbete. L ennart M arkusson var en av de få m ark
ägare som inte lä t de gamla foderm arkena växa igen 
u tan  med envishet höll dem i hävd. H är kan vi ännu 
se en glimt av förkrigstidens kulturlandskap med 
växtarter som för övrigt ä r h å rt trängda. Under 1991 
röjde han bort enbuskar och sly i betesm arkerna och 
han tänk te  också göra en ny hage för a tt  kunna 
fortsätta  med djuren. Tyvärr gick han bort under 
1992.

Höstlåsbräken, ju li 1987. Foto Stefan Grundström. Stagg, ju li 1987. Foto Stefan Grundström.

15



Den sänkta sjön Risträsket. 
Foto Susanne Rundlöf.

R isträ sk
Vi h ar nu kommit till R isträsk  i Vilhelmina socken, 
en av de m ånga lidbyarna på Stöttingfjället. Byns 
läge på 600 m. ö. h. gör a tt  den räknas som en av 
landets högst belägna jordbruksbyar. F rån  byn ha r 
m an en vidsträckt u tsik t över omgivande våtm arker 
och granskogar. Sydost om byn ligger det sänkta 
R isträsket och S låtterm yran vid Slåtterbäcken.

1815 ansökte nybyggarna om a tt  lägga under sig 
s.k. lägenheter, sam m anlagt 21 slåtterm yrar och 
bäckraningar. Sam ma å r ansökte de också om a tt 
gräva u t R isträsket för a tt  vinna slå tterm ark  och 
anlägga en s.k. sjöbottenäng. Sjön ha r sedan dess 
sänkts fem gånger fram  till den senaste sänkningen 
på 1940-talet. D etta s tå r  a tt  läsa i O.P. Petterssons 
”Gamla byar i Vilhelmina”. Byns historia är för öv
rigt väl dokum enterad genom bybon John Lindgrens 
efterforskningar. John visar gärna upp sitt m useum 
och berä tta r om m änniskor och händelser i byn. 
M useet ligger vid genomfartsvägen m itt i byn och 
John bor strax  intill.

O.P. Pettersson beskriver hu r de första risträsk- 
bönderna årligen kunde avbärga hundratals lass

lä ttä te t och kraftig t foder från sin sjöbottenäng. Men 
ängen var inte lättbärgad  då den fortfarande var 
mycket blöt. M an fick använda vida trygor eller 
skidor på fotterna och hässjebänkarna fick läggas 
högt i hässjorna. Enligt Pettersson kunde en av de 
första risträskbönderna Anders Eriksson med hus
trun  Karen uppföda e tt stort antal k rea tu r tack vare 
den rika fodertillgången. Familjen blev förmögen 
med den tidens m ått m ätt och kunde t.o.m. ha tjäns
tefolk. U nder senvintern hände det a tt  fattigfolk 
från sm åbyarna ru n t om kom till R isträsk. De bar 
med sig skinnsäckar i vilka de hoppades få något 
ä tb a rt och de gick inte tom hänta från Erikssons 
gård.

Kulturgeografen John Frödin besökte R isträsk 
1949 och R isträsket beskrivs av honom som e tt av de 
vackraste exemplen i landet på sänkta  sjöar. 
R isträsket sköttes då som en traditionell damm äng 
med vinterdäm ning. Vid snösm ältningen tömdes en 
del av sjön för a tt  isgången inte skulle sopa bort 
hässjorna. Därpå fylldes sjön åter till full höjd fram 
till m idsommartid. Sjön tappades sedan försiktigt så 
a tt  bottenslam m et ej sköljdes bort. Vid m ånadsskif
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te t juni-juli stod starrens toppar över vattenytan och 
nä r värm en kom drevs växterna i höjden. I m itten av 
juli tappades hela sjön långsam t och sedan m arken 
torkat påbörjades slåttern.

Enligt Frödin bestod Risträskets botten i huvud
sak av högstarrarter som sty ltstarr, flaskstarr och 
norrlandsstarr men också sjöfräken bildade bestånd. 
Trygor behövdes ej längre då bottnen blev ganska 
fast i augusti efter den sista utgrävningen. Denna 
gjordes i slu tet av 1930-talet och blev mycket lyckad. 
Sjöbottenängen gav då 300 skrindor hö å 400 kg, en 
avkastning som om räknat i hek tar är fullt jäm förbar 
med m oderna slåttervallar. Sänkningen blev dock 
dyr. Den beräknas ha kostat 27 000 kronor inberäk
n a t damm bordet från 1943, en ansenlig summa med 
tanke på a tt  ängen övergavs bara  några decennier 
senare. Redan på 1950-talet började flera av delägar
na dra sig u r samfälligheten. S låttern  upphörde helt 
i början på 1960-talet men dämningen sköttes y tte r
ligare några år.

Få lantbruksföretag under självhushållningsepo- 
ken ha r väl om danat landskapet så mycket som 
dessa sjösänkningar. O.P. Pettersson uppger 18 sjö
sänkningar i Vilhelmina socken som nyttjades för 
slå tte r och möjligen fanns ytterligare några. Många 
av de sänk ta  sjöarna har å te rfå tt något slags n a tu r
tillstånd  sedan dam m ar tagits bort och diken upp
hört a tt  fungera. R isträsket ser dock fortfarande u t 
som en våtm arksäng med högstarr- och fräkenvege- 
tation även om viden och björk har koloniserat to rra 
re partier längs kanterna. E ndast små restvatten- 
ytor framför allt i den södra delen å te rs tå r  av den 
forna sjön. R isträsket ligger där idag som e tt ku ltu r
historiskt dokum ent över nybyggarnas idoga arbete 
och byns forna välstånd. Det finns vissa planer från 
länsstyrelsen a tt  bygga en ny damm och återuppta 
vinterdäm ningen och möjligen också a tt  å teruppta 
s lå tter på en m indre representativ  yta.

På Slåtterm yran vid Slåtterbäcken strax väster 
om R isträsket anlades översilningsdiken. D etta sil- 
ängsbruk som var vanligt i hela lappm arken syftade 
till a tt öka avkastningen på slåtterm yrar. Däm- 
ningsteknik och skötsel skilde sig en del mellan olika 
trak te r men vanligast var a tt  m an översilade myren

hela vintern. Översilningen skedde m edelst sinnrikt 
anordnade diken och små damm ar. Vinteröversil- 
ningen var bra för a tt  hålla vedväxter borta och få en 
jäm n slåtteryta. Myren översilades sedan en period 
på försommaren och m an anser a tt  det främ st var 
syretillskottet från vattne t som medförde en bättre  
näringsom sättning. I sin tu r gav den bättre  tillväxt. 
M yrar som tidigare bara kunde slås v artannat eller 
vart tredje å r  kunde efter översilning slås varje år. 
Nils Häggström beskriver i sin artikel ingående de 
olika övervattningsm etoderna .

Slåtterm yren hävdades in på 1940-talet och ännu 
idag kan m an se spår av sildiken och även raserade 
lador. U nder slåtterhävd dominerades troligen sil- 
ängen av e tt växtligt ört- och starrsam hälle  medan 
vitmossor och ris hölls tillbaka. Idag bildar mossor 
e tt slu tet bottenskikt, tuvbildande gräs- och s ta rra r
te r  dom inerar den tidigare slä ta  s lå ttery tan  och i 
dikesrester ha r viden och björk vuxit upp. Mycket 
långsam t å tergår S låtterm yran till e tt n a tu rtill
stånd. Vid källor i om rådet h itta r  m an den vackert 
gula m yrbräckan och den m er oansenliga sumpar- 
ven. Båda tillhör a rte rna  som gynnades av slåtter- 
hävden och kunde breda u t sig utanför de källpåver- 
kade områdena.

Kombinationen av olika typer av våtslåtterm ar- 
ker i risträskom rådet är in tressant. H är h itta r  man 
på en täm ligen begränsad y ta alla former -  från 
sjöbottenäng, silängar, bäckraningar till vanliga ex- 
tensivt skötta slåtterm yrar.

På inägom arken i byn fanns enligt O.P. P e tte rs
son både åker och s.k. höland. Vad som avses med det 
senare ä r  lite oklart men troligen är det fråga om 
hårdvallsängar som gödslades regelbundet, jäm för 
t.ex. med nutida hårdvallsängar i fjällområdet. En 
stor del av byns inägor hävdas fortfarande och domi
neras idag av ordinära uppodlade slåtterlägdor. 
Fläckvis i byns övre del finns öppna-halvöppna ste
niga gräsm arker som betats i sen tid. Dessa steniga 
staggrika backar kan vara rester av dessa s.k. hö
land inom åkerhagen som O.P. Pettersson uppger 
från Risträsk. Genom länsstyrelsen u tgår land- 
skapsvårdsmedel till brukandet av inägomarken.
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Bredselbodarna, ju li  1990. Foto Stefan Grundström.

B red se lb o d a rn a
Fäbodvallen Bredselbodarna vid Långseleån hör till 
Ormsjö by i Dorotea socken. Fäboden togs ursprung
ligen upp som e tt nybygge på 1700-talet men någon 
gång under förra seklet övergick nybygget till a tt  bli 
en fäbodvall, en m otsatt utveckling jäm fört med vad 
som var vanligt på andra håll. U nder större delen av 
den tid fäboden varit i drift har mjölken frak tats hem 
till byn varje dag. Denna typ av fäbod kallas för 
halvfäbod i etnologisk litte ra tu r och verkar ha varit 
en vanlig fäbodtyp i lappm arken.

Familjen Henriksson från V ästra Ormsjö har 
b rukat fäboden de senaste decennierna men har 
tyvärr s lu ta t helt nyligen. 1990 blev den sista sä
songen på Bredselbodarna och korna är nu sålda.

N är jag  besökte Bredselbodarna för första gången 
1989 var det en oväntad och lite sällsam  upplevelse.

Tänk a tt  få se en levande fäbod i dessa trakter! 
Korna betade fritt på den f.d. slåttervallen run t 
stugorna, i den omgivande skogen och på strandäng
en vid ån.

Strandängen (raningen) slogs med lie in på 1950- 
ta le t och har sedan dess nyttjats som betesm ark. De 
tidigare viktiga slåtterväxterna på raningen, flask- 
s ta rr  och norrlandsstarr, betas ogärna av moderna 
kor m en fläckvis kunde m an faktiskt h itta  välbetade 
starrtuvor. En tu  vbildande a r t  som tuvåteln  har 
gynnats under betesepoken och dom inerar e tt parti 
av raningen. Hävdgynnade små örter som åkerbär 
och kärrviol uppträder här rikligt men kommer a tt 
m inska kraftigt när hävden upphört. D etta gäller 
även t.ex. fjäll ru ta  och dvärglum mer som växer på 
en a rtrik  liten hårdraningszon närm ast vallen. Hög
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mellan Storum an och Vilhelmina. JanLarsbodarna 
hör till Skarvsjöby och där kan m an ännu få uppleva 
en levande fäbodmiljö med grå stugor och betande 
djur.

Fäboddriften i Dorotea har för övrigt legat nere 
sedan 1960-talet, men m ånga av fäbodställena ny tt
jas som fritidshus. De gamla slå tterängarna längs 
bäckar och åa r och på m yrar ha r sedan länge övergi
vits, men en del av hårdvallarna run t husen hålls 
hjälpligt öppna. På östra sidan Långseleån, snett 
m ittem ot Bredselbodarna ligger fäboden Nybodarna 
alldeles invid Borgafjällsvägen. Nybodarna hör ock
så till V. Ormsjö och h ä r finns kvar en liten stuga och 
e tt fähus. Trots a tt  Nybodarna ej b rukats sedan 
1960-talet ä r det en av de botaniskt in tressantaste  
fäbodvallarna i länet. Den öppna hårdvallsängen 
öster om vägen ä r förvånansvärt fri från vedväxter 
och hyser en a rtrik  flora med flera sydliga ängsväx
ter. H är finns t.ex. rödkäm par, ängsnejlika, ludd
havre och vitsippa vid sidan av smörbollar, ormrot, 
fjällskära och andra mer typiska ängsväxter i områ
det.

Åkerbärsblomma. Foto Sune  
Jonsson.

Strandängen med norrlandsstarr 
och flaskstarr vid Bredselbodarna 
1990. Foto Stefan Grundström.

örter och viden kommer istället a tt  ta  över. I u tkan 
ten av den uppodlade vallen finns små naturbetes- 
partier på to rr m ager m ark. H är återfinner vi den 
ra ra  ormbunksväxten höstlåsbräken igen i en a rtfa t
tig grässvål.

Den omgivande skogen har bara  fläckvis få tt en 
viss betesprägel p.g.a. den extensiva hävden. Betes
skogen vid Bredselbodarna gav ändå en bra bild av 
hu r en betesskog kan ha sett u t vid fäbodvallarna i 
lappm arken.

De senaste åren  hade Henrikssons moderna kor 
av SRB-typ. Enligt Eva Henriksson var dessa kor 
betydligt säm re på a tt  komma hem till kvällsmjölk- 
ningen än vad de gamla fjäll korna var. SRB-korna 
kunde dra iväg över en mil från vallen och det hände 
a tt  de inte kom hem till kvällen. Fjällkorna däremot, 
kom troget hem varje kväll trots a tt  även de kunde 
gå långa sträckor under dagen.

Sedan driften vid Bredselbodarna nu upphört så 
å te rs tå r  såvitt jag  vet endast en fäbodvall i lappm ar
ken där e tt något så n ä r traditionellt brukningssätt 
ännu fortgår. Det ä r JanLarsbodarna nära  väg 88
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S ta lo n
I Stalon vid Malgomajs övre ände ä r vi inne i för- 
fjällsområdet. I väster syns det väldiga Marsfjälls- 
m assivet som har snöklädda toppar även på somma
ren. Byn ha r troligen fått sitt nam n efter det storväx
ta  Stalo-folket. Enligt sägnen var det e tt jägarfolk 
som levde på ren jak t i dessa trak ter.

Den äldsta jordbruksbebyggelsen i Stalon togs 
upp nere vid Kultsjön. I ”Gamla byar i Vilhelmina” 
finns en lång berättelse om hur detta  gick till. Solda
ten  Johan Rask med familj från Stöde i Medelpad 
slog sig ner på Stalonnäset våren 1832. H an ansåg 
a tt  det fanns tillräckligt av slåtterm yrar och rödj- 
ningsland på platsen för a tt  anlägga e tt krononybyg- 
ge. Synemännen som förrättade anläggningssyn 
åre t efter ansåg dock a tt  platsen var oduglig som 
åkerodlingsland. De utsynade därför gårdsställe och

Skogsbete i Stalon, ju n i 1989. Foto Stefan Grundström.

åkerodlingsland på backarna och backplanen nedan
för Stora Stalonberget. Dit flyttade också familjen 
efter några å r  och där ligger byn än idag. M arken på 
det nya stället var ganska stenig men bestod av fin 
röd bergjord. Till nybygget utsynades också flera 
slåtter- sam t rödjningsland vid Storån. Gott mulbete 
var enligt syneprotokollen a tt  finna i Stora och Lilla 
Stalonbergen.

Den första sommaren började nybyggarna med 
m yrslåttern  öster om Stora Stalonberget. På hemväg 
en kväll upptäckte de en vidsträckt bränna på en 
bergshöjd. Det var en nybränna där elden ru sa t fram 
för endast 5-6 å r  sedan. På brännan  växte rikligt 
med sia (krusåtel) och i själva verket var det en enda 
stor höbärande äng. I flera dagar slog de det tjocka 
gräset på b rännan  och hässjade på platsen. S låtter 
av brännor finns beskriven även i andra källor och
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detta  speglar väl a tt  även slå tterbruket kunde vara 
extensivt till sin k a rak tä r och inte knu tet till speciel
la m arker. Troligen kunde m an inte slå en bränna så 
m ånga å r innan produktionen blev för svag.

Stalonbyn består idag av tre  gårdar men bara  e tt 
jordbruk finns kvar. H är finns några av de få yngre 
m änniskor som valt a tt  driva jordbruk i en tra k t där 
återväxten bland mjölkbönder är i det närm sta  obe
fintlig. Syskonen Gudrun och Göran W allmark har 
tag it över gården som h ar en djurbesättning på 6-7 
mjölkkor och e tt tiotal getter. K ulturlandskapet vid 
deras gård ä r mycket tilltalande med välhävdade 
slåtterlägdor och betesm arker i backarna upp mot 
skogen.

Det som ä r speciellt med gården i Stalon idag är 
främ st dess betesm arker som h ar en ålderdomlig 
karak tär. Betet utgörs av öppna backar ovanför la
dugården sam t den omgivande granskogen. Kombi
nationen av betesdjur med både kor och getter är 
ovanligt idag och ger en god bild av hu r e tt välhävdat 
gårdsnära bete såg u t i äldre tid.

Större delen av den betesm ark som hävdas idag 
ha r en lång kontinuitet som bete då den ligger på 
tidigare utm ark, d.v.s. utanför byns gärsgårdar. På 
gränsen mot skogsbetet låg tidigare som m arladu
gårdarna och utanför dessa utvecklades öppna/halv

öppna gräshedar, s.k. lötar, och gården i Stalonbyn 
ä r e tt av de få ställen där vi kan se denna typ av 
kulturm ark  i välhävdat skick.

Vegetationen i betesm arken liknar mycket den 
som finns i Tensjö. M arken är torr-frisk och hedartad  
med låga örter och gräs och h ä r finns helt naturlig t 
e tt visst inslag av fjällarter. Fjällviol och fjällgröe är 
vanliga i Stalons kulturm arker och av exklusivare 
fjällväxter kan m an bl.a. h itta  fjällveronika. V äxter
na ä r  dock h å rt nedbetade och floran te r  sig nog 
fattigare än vad den i själva verket är.

En bit in i granskogen finns en liten kärry ta  som 
brukats som åker en kort period. Denna liksom an
dra öppna småytor i skogen betas gärna av k rea tu 
ren och ger den gårdsnära skogen en vacker be
tesprägel.

På kan ter och to rra  backkrön i slåtterlägdorna 
finns en in tressan t torrängsflora med bl. a. torr- 
m arkstypen av raningsgräset myskbrodd, en sydlig 
inkomling som styvmors viol, men också m er karak 
teristiska fjällhårdvallsarter som vårfingerört och 
låsbräken.

Vi läm nar den vackra och ålderdomliga miljön i 
Stalonbyn. H ärifrån  far vi vidare västeru t till K ult
sjödalen och m er frodiga typer av fodermarker.

Betande getter i Stalon, ju li 1990. 
Foto Stellan Wengelin.
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Klimpfjäll, ju li 1990. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

K lim pfjä ll
N är vi kommit till Klimpfjäll, längst in i Kultsjöda
len, ä r vi ovanför barrskogsgränsen. S luttn ingarna 
ovanför byn ä r täck ta av en frodig, örtrik fjällbjörk
skog. Till Klimpfjäll kom nybyggare i m itten av 
1800-talet. Utom de myr- och raningsängar som 
fanns a tt  tillgå röjdes ängar fram även u r fjällbjörk- 
skogen. Dessa s.k. hårdvallar blev p.g.a. den kalk
rika jordarten  och sydläget ganska produktiva och

efter stenbrytning blev de också täm ligen lättbärga- 
de.

Den s.k. Norgefarargården ligger på ovansidan 
vägen i byns västra del. Gården var en rastp lats för 
de sam er och nybyggare som begav sig till Norge på 
handelsfärder.

V äster om Norgefar argår den, i liden upp mot 
björkskogen finns en sådan hä r öppen fjälläng som
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Sten Larsson räfsar ihop vinterfodret, ju li  1990. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

röjts fram ur björkskogen. De flesta liknande ängar 
har idag övergivits och vuxit igen eller plöjts upp till 
vanliga slåttervallar. S låtterm arken vid Norgefar- 
argården brukas av Sten Larsson som bor strax  intill 
och har e tt jordbruk med 30-50 får sommartid. På 
ängen s tå r  några grantim m erlador med torvtak och 
fasta hässjor av sedvanlig fjälltyp. M arken ä r bitvis 
torr-frisk och m era typisk hårdvall men m estadels är 
den fuktig och t.o.m. våt i vissa stråk. De senare 
partierna ä r  väl mer a tt  be trak ta  som sidvallsäng 
men detta  begrepp förefaller a tt  ha använts ganska 
lite i norra Sverige. N är det använts h a r det varit 
fråga om m er utpräglade våtslå tterm arker som my
ra r  o. dyl.

O.P. Pettersson beskriver en hårdvallsäng från 
grannbyn Lövberg: ”det vallhö som frodas på byns 
inägom arker består till övervägande del av rik t och 
blommande fjällörter”. N är m an vandrar u t bland 
blommorna på Klimpfjällsängen slås m an av den

stora artrikedomen. Genom den skiftande m arkfuk
tigheten finns h ä r både torrm arksväxter och våt- 
m arksväxter. Sydliga ängsväxter möter här växter 
från fjäll och fjäll björk skog. De a rte r som dom inerar 
växttäcket och ger det m esta av fodret ä r karak teris
tiska slå tterängsarter som smörbollar, m idsom mar
blomster, brudborste, storbladiga daggkåpor, orm
rot, slidstarr och norrlandsstarr. Slåtterblom m a och 
ängsull hör till de hävdgynnade våtm arksarterna. 
Av fjällväxter h itta r  m an t.ex. fjällskära och fjällför
gätmigej. H är finns också h å rs ta rr  och smalfräken, 
små oansenliga a rte r som endast växer på kalkrik 
m ark. De stråk  som består av ren våtm arksvegeta- 
tion i form av främ st norrlandsstarr och kabbleka 
antyder a tt  dessa delar tidigare var öppna sm åkärr 
insprängda i fjällbjörkskogen. De torrare partierna 
ä r  något artfattigare  med främ st de viktiga ängsgrä
sen rödven och vårbrodd, men även här finns ymniga 
förekomster av smörbollar och ormrot.
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Sten Larsson slår sin äng tillsam m ans med övri
ga slå tterm arker i slu tet av juli. S lå ttern  sker hu 
vudsakligen med trak to r och slåtterm askin, men 
vissa steniga partier slås ännu med lie. Fåren går på 
bete i fjällbjörkskogen och på fjället. På höstkanten 
släpps de in  för a tt  beta av återväxten på vallarna. 
Även den självvuxna fjällängen gödslas vissa år med 
naturgödsel, e tt enkelt och bra sä tt a tt  bibehålla 
ängens produktivitet. A tt gödsla hårdvallen var för
u t e tt norm alt b rukningssätt i fjällområdet och sä
kert också i klim atiskt kärva inlandsbyar. Stora 
kreatu rsbesättn ingar och lång stallningsperiod av
kastade gott om gödsel. Åkerbruket var också m argi
nellt och begränsades inte av gödseltillgången u tan  
av ren t klim atiska faktorer. Korn lär aldrig eller 
mycket sällan ha m ognat i Klimpfjäll eller Lövberg. 
Sådana h ä r övergångsformer m ellan äng och vall är 
vanligt i dessa trak te r och Sten Larsson be trak ta r 
själv sin m ark som e tt m ellanting. Bra exempel på 
traditionellt hävdade och artrika  hårdvallsängar 
finns för övrigt i bl. a. M atsdal, Laisholm och på 
fjällägenheten Biellojaure.

Nu när boskapsskötseln i stort se tt upphört i 
Kultsjödalen syns eller hörs nästan  inga betesdjur i 
den tidigare h å rt u tnyttjade björkskogen. I g rann
byn Lövberg finns dock e tt fint exempel på en vack
ert betad fjällbjörkskog. I skogskanten går e tt 20-tal 
får och betar i en öppen backe och ibland gör de 
avstickare in i skogen och betar av den rika växtlig
heten. Små öppna och halvöppna björkhagsliknande

partier ger e tt trevligt in
tryck. Även här ä r  floran 
mycket rik och i den öppna 
backen i skogskanten väx
er ängsgentianian, en av 
ängsflorans verkliga ra r i
teter. Ängsgentianian ä r i 
stor utsträckning knuten 
till hävdade kalkpåverka- 
de grässvålar och ä r idag 
tillbakaträngd i hela lan 
det.
Ängsgentiana, ju li 1987. Foto 
Stefan Grundström.

A m m arn äs
Det känns natu rlig t för mig a tt  slutligen ham na i 
Am m arnäs på vår ängsresa. H är ha r förfäder till mig 
b ru tit m ark och hä r finns fortfarande m ånga som 
heter Grundström  efter den förste nybyggaren. På 
1820-talet kom Nils Johansson Grundström  till Am
m arnäs från  Grundfors i Stensele socken. H an börja
de med a tt  röja upp näsen på det vidsträckta deltat 
där Tjulån rinner ihop med Vindelälven. Med yxan 
tog han bort vide och björk från näs efter näs och 
utvidgade på detta  sä tt sina slåtterm arker. Han 
förblev en ängsbrukare i hela sitt liv och helst ville 
han slå ”nyradd”, d.v.s. nyröjd m ark varje år.

Andra nybyggare kom till och med ättlingar efter 
Nils Grundström  fanns det flera fjällbönder i Am
m arnäs i slu tet av seklet. På avvittringskartan  från 
1896 anges m arkerna i deltat som hårdvallsäng, 
sidvallsäng, rödjningsland och åker (1/10). Med 
hårdvallsäng avsågs då hårdraningarna eller m an
karna  som delvis lär ha varit natu rlig t öppna ängar. 
Med sidvallsäng avsågs de blöta högstarr- och frä- 
kenraningarna och rödjningsland var troligen be
teckningen på de om råden som ännu inte blivit röj
da, d.v.s. potentiell ängsmark.

Etnologen Äke Campbell beskriver i sin bok 
”Från  vildm ark till bygd” hu r bröderna Janne och 
Ludvig Grundström  levde i Am m arnäs i början av 
1940-talet. Deras sä tt a tt  leva liknade de första 
nybyggarnas med e tt stort inslag av självhushåll. 
Bröderna visade hu r de röjde och slog sina ängsm ar
ker nere på raningarna. Ibland övergödslades hög- 
län tare  delar av ran ingarna och ganska tidigt börja
de de också plöja upp dessa hårdraningar. Idag är 
nästan  all hårdraning  i deltat uppodlad och insådd. 
Enligt en Ammarnäsbonde som Campbell intervjua
de började slå ttern  när ”Pers-m äss blomman” (älgör
ten) blommade. S låttern  inleddes vid 5-tiden på mor
gonen för a tt  u tny ttja  morgondaggen och höll på till 
9-tiden då gräset blev för ”hårdbett”. H an beskriver 
också hu r vårfloden vissa å r  blev våldsam  och för
störde både lägre liggande åk rar i byn och la på så 
mycket sand och gyttja på slåttesnäsen a tt  det blev 
lite foder. Sedan kunde det ta  flera å r innan det på 
ny tt blev bra gräsväxt på dessa platser. S.k. strand-
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Janne Grundström hjälper J  A  Karlberg och hans systerson med 
ett däm me i en bäck, vars vatten ska ledas ut över Ruou- 
tatjraningen strax väster om Amm arnäs. Foto Åke Campbell 1943.

skoningar av g ranar och stenblock anlades för a tt  
skydda den värdefulla ängsm arken från  sådana ka
tastrofer. För a tt  ytterligare skydda ängarna läm 
nades ofta vide och björk kvar i kan terna  mot v a tt
net.

Campbell beskriver också hu r am m arnäsborna 
kunde förbättra betet i skogen genom a tt  b ränna 
bråna. E fter a tt  elden gått fram på vårsom m aren 
kom det upp en myckenhet av ”sia” och ”mjölkvall” 
(skogskovall). Vidare skriver han om hur korna geta- 
des i skogen och det var vanligt med betesom råden 
på ca 1/2 mil hemifrån. N ågra fäbodställen i egentlig 
m ening fanns ej i Am m arnäs men det förekom a tt 
m an tog med sig korna nä r m an for på skogsslåtter 
eller på ran ingsslå tter längre upp efter älven.

Bo G rundström  ä r en av de nutida amm arnäsbön- 
derna som brukar m arker nere på deltat. H an slår 
och ha r fårbete på ungefär 27 ha. S låttern  utförs 
num era med trak to r och slåtterm askin  och i huvud
sak ä r det de uppodlade m arkerna som slås. Torrare 
delar av den naturliga starraningen brukar också 
kunna slås och på en sådan rem sa kan m an se hur 
vegetationen tedde sig över större ytor nä r så gott 
som hela deltat slåtterhävdades. Kabbleka, rev
smörblomma, vattenm åra och andra örter uppträder 
h ä r i riklig mängd tillsam m ans med norrlandsstar- 
ren.

Vy över A m m arnäs omkring 1920. Foto Robert Lundgren, Väster
bottens museum.

De delar som ä r för blöta för a tt  slås, betas av får 
eller läm nas orörda. Ibland används en rotorslåtter- 
m askin för a tt  få bukt med videt och t.o.m. plöjning 
kan tas till för a tt  hålla slyet borta, b e rä tta r  Bo 
Grundström. H an ha r ersättn ing  från länsstyrelsen 
för hävden av ran ingarna och ersättn ingen h a r nyli
gen höjts. Nu ä r det en m era rimlig nivå på den 
ekonomiska ersättningen för a tt  sköta dessa svår- 
brukade m arker, tycker Bo. H an har skällor på flera 
av tackorna och säger a tt  han är stolt över a tt se 
fåren ute på näset på som m arkvällarna. De äldre i 
byn tycker också det ä r  roligt a tt  ran ingarna hävdas 
och a tt  få höra fårskällornas klingande. E tt  flertal 
lador h a r restaurerats, ca 50 st, och tillsam m ans 
med den hävdade m arken utgör A m m arnäsdeltat en 
mycket tilltalande syn.

Förutom det sta rka  kulturhistoriska värdet och 
skönhetsvärdet i a tt  bevara de öppna slåtterraning- 
arna finns också biologiska värden. Fågellivet ä r 
mycket rikt, på våren kan m an se de flesta av ljällets 
flyttfåglar nere på deltat med bl.a. stora spel av 
brushane och dubbelbeckasin. Även u r detta  per
spektiv ter sig e tt öppethållande angeläget. Men 
fram tiden för ängarna i Am m arnäs är oviss liksom 
den är för andra liknande områden i länet. Idag finns 
bara en nötkreatursbesättn ing kvar i byn och flera 
av fårägarna ha r m inskat på d jurantalet och en del
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Vy över A m m arnäs från Potatisbacken, ju li 1990. Foto Stefan 
Grundström.

har t.o.m. slutat. Det stora deltat ä r  mycket skötsel- 
krävande och fårbete ä r  kanske inte heller det allra 
läm pligaste för denna typ av mark.

Vår resa ä r  nu slut. Vi ha r besökt tio p latser med 
mycket olika förutsättn ingar i fråga om geologiskt 
underlag, vattentillgång och hävdhistoria. H ur 
m ånga av dem kommer a tt  vara i hävd vid sekelskif
tet? K nappast alla, men förhoppningsvis kan några 
av dem bevaras som exempel på äldre typer av 
fodermarker.

• Genom länsstyrelsens försorg och med peng
ar från naturvårdsverket och skogsvårdsstyrel- 
sen har en inventering av ängs- och hagmarker 
gjorts i länet. Syftet har varit att finna exempel 
på de olika typerna av naturliga slåtter- och 
betesmarker som funnits i länet. Med naturliga 
avses i detta sam m anhang marker som ej plöjts, 
gödslats eller såtts in. E n hel del kultiverade 
slåttermarker har dock plockats med i invente
ringen och med detta avses då t.ex. gödslade 
hårdvallar i fjällområdet och marker som plöjts 
enstaka gånger.



Bondens odlingslandskap
-  miljöresurs nu och i framtiden
Jan Sundström
I vårt län finns det odlingsbygder som varit i bruk inte bara av åker och äng, u tan  också av odlingsrö-
under e tt årtusende, men också m arker som uppod- sen, hägnader, gränser, vägar och byar med sina
lats under detta  sekel. Odlingslandskapet består byggnader. D etta varierade landskap ä r e tt histo-

Bröderna Mattssons skifte i Matsdal, Vilhelm ina 1990. Foto: Jan  Sundström
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risk t dokument, i vilket m an kan avläsa äldre tiders 
m arkutnyttjande och byggnadsskick. H är finns vär
defull n a tu r av olika slag, allt från växter och djur 
som gynnats av slå tte r och betesdrift, till landska
pets storform er där odlingsm arken tydligt fram hä
ver geologiska bildningar. Värdefulla ä r  också de 
småytor som slås och betas run t åkrar, gårdar, bäck
a r och sjökanter. Odlingslandskapet h a r känneteck
nats av livskraft och lokal anpassning, vilket gett e tt 
varierat landskap med höga natur- och kulturm iljö
värden.

Sedan 1 juli 1990 förs en ny livsmedelspolitik. 
Jordbrukets överskott ska reduceras och näringen 
avregleras. Bonden får tillfälligtvis bidrag för a tt  ta  
m ark u r produktion för livsmedel och ”ställa om” till 
t.ex. solrosor, energigräs eller skog. Tanken ä r m ark
nadsanpassning, billigare livsmedel och m inskat 
skattetryck på svenska folket. Livsmedlen mjölk, 
kött och bröd ska bli billigare i en konkurrens som 
kanske hårdnar vid närm ande till EG. Bakom beslu
te t ligger den svenska riksdagen.

I det ekonomiska m iljardpaket som livsmedelspo- 
litikens förskjutning innebär finns en liten del som 
kallas landskapsvård. Politikerna såg a tt den nya 
livsmedelspolitiken hotade odlingslandskap med 
höga kultur- och naturm iljövärden, framför allt i 
skogs- och mellanbygd. I och för sig h a r det öppna 
landskapet blivit m er ensartat, förslyats och besko- 
gats under en 30-årsperiod, men nu skulle u tarm 
ningen ta  fart på nytt. För a tt  m otverka hoten mot 
kultur- och naturvärden  i särskilt värdefulla om rå
den beslutades därför om e tt litet, men perm anent, 
anslag om 250 miljoner kronor per å r  till ersättn ing  
för landskapsvårdande åtgärder inom områden av 
nationellt intresse.

Under e tt övergångsskede finns det bidrag både 
för nedläggning och vidm akthållande av odlings
m arker. Om m an analyserar syftet finns emellertid 
ingen m otsättning i detta. Tjänsten landskapsvård 
finns nu på en m arknad som i övrigt hand lar med 
vegetabilier och anim alier. Oljan i m askineriet och 
garanten för a tt  r ä t t  produkt köps till e tt rim ligt pris 
ä r den byråkratiska handläggningen vid landets 
länsstyrelser.

Även om landskapsvårdsersättningen i första 
hand ska utgå till aktiva jordbrukare ä r  det inte 
något ovillkorligt krav. Även andra kan komma ifrå
ga inom prioriterade områden om m ålet landskaps
vård uppfylls. För lite mer exklusiva odlingsland
skap, vars vård är närm ast av m useal karak tär, har 
länsstyrelsen också andra anslag, som de s.k. KOLA- 
och NOLA-medlen. (KOLA = kulturvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet. NOLA = natu rvårdsåtgärder i 
odlingslandskapet).

Föreningar, byalag och liknande kan alltså upp
bära  ersättn ing  för a tt  bruka värdefulla odlingsmil- 
jöer. En hembygdsförening kan å ta  sig a tt  bedriva 
s lå tter på e tt område under fem år och på så vis få e tt 
tillskott till föreningskassan sam tidigt som m an har 
en trevlig aktiv itet för medlemm arna. E tt exempel 
på detta  är Långsjöby byalag som vårdar en liten 
damm äng vid Volvobäcken i Storum ans kommun.

För landskapsvård ha r närm are 10 milj kronor 
avsatts till Västerbottens län. Det innebär a tt  under 
1993 kommer ru n t 1.000 avtal med olika brukare a tt 
ha tecknats. Dessa berör ca 9.000 ha. I denna areal 
finns flera hundra ha naturbeten. Till detta  kommer 
ca 80 avtal för NOLA-medel om fattande 200 ha 
naturbete sam t en del na turslå tterm arker. Na- 
tu rs lå tte r  e rsä tts  också med KOLA-medel.

Landskapsvårdsersättningen varierar norm alt 
mellan 400 och 1.500 kronor/ha, allt efter fö ru tsätt
ningar. I länets bevarandeprogram  för odlingsland
skapet upptas ru n t 20.000 ha. En prioritering även 
inom och m ellan de områden som bedömts vara av 
nationellt in tresse m åste således göras. E rsättn ing  
med NOLA- eller KOLA-medel ligger p.g.a. arbetets 
k a rak tä r oftast betydligt högre.

P la n e r in g  o ch  p rogram
Varje länsstyrelse ska precisera vilka områden i 
länen som kan komma ifråga för landskapsvårdser- 
sättning, d.v.s. innehåller de höga kultur- och n a tu r
miljövärden som efterfrågas av det allm änna, sam t 
se till a tt  ersättn ingen så fort som möjligt kommer 
b rukarna till godo.

E tt bevarandeprogram  för odlingslandskapet i 
V ästerbottens län ha r därför u tarbetats. Kunskapen
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h ar häm tats i inventeringar som delvis haft e tt an 
na t syfte, som byggnadsinventeringar, ängs- och 
hagm arksinventeringar, kom munala kulturm iljö
vårdsprogram  och riksintressebeskrivningar. Dessa 
h a r kom pletterats med avsyningar i fält.

I Västerbottens län har vi identifierat drygt 200 
områden med höga natur- och kulturvärden även i 
e tt nationellt perspektiv. Spridningen geografiskt är 
god, varför program met innehåller olika typer av 
odlingsmiljöer, i olika naturgeografiska zoner, från 
fjäll till kust. Odlingsmiljöernas ålder och historiska 
ursprung avspeglar också e tt för länet representa
tiv t tvärsnitt.

Kommunerna i länet h a r också engagerats i frå
gan om odlingslandskapets framtid. I flera h a r man 
u ta rb e ta t egna landskapsvårdsprogram  och angett 
vilka områden som ä r av betydelse i e tt kom m unalt 
perspektiv. Länsstyrelsen har haft ny tta  av kommu
nernas syn i länsprogram arbetet och vid fördelning

av medel, men viktigast ä r  a tt  det kom munala pro
gram arbetet förhoppningsvis innebär a tt  kommu
nerna själva aktiv t funderar över vad som kan göras 
för e tt fram tida levande odlingslandskap.

E p ilo g  e lle r  prolog?
Kanske är det m inskade behovet av odlad jord en 
tillfällighet. Cykliska förlopp ä r inte ovanliga och 
kontinentens kemikalie- och tungmetallförgiftade 
jordar kan komma a tt innebära en ökad efterfrågan 
på ”ren” jord och de produkter som odlas där. I så fall 
h a r landskapsvårdsersättningen bidragit till a tt  vi i 
norr h a r e tt an tal hek tar som på nytt kan sä ttas  i 
m atnyttig  produktion u tan  a tt  besvärande skogs
plantering eller röj ning behöver hindra. Förutom det 
positiva miljövärdet idag h a r vi därigenom förvaltat 
en tillgång, som förfäderna skapat, inför en oviss 
framtid.

Övergivna slåtterängar vid ån, Matsdal, Vilhelmina 1990. Foto: Jan  Sundström.
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Overvattnings- 
metoder i 
Västerbottens 
1830-1879
Nils Häggström

A rtikeln  är en  b earb etn in g  av u n d ersök n in gen  
”Ö vervattn ingsm etodernas geografiska  u t
b red n in g  i V ästerb ottens län  1830-1879 m ed  
sp ec ie ll h än syn  till L ycksele sock en ”. D en  
fram lades 1960 v id  geografiska  in stitu tio n en  
vid  U ppsala  u n iversitet.

N ils H äggström  har gått igenom  an sök n in g
ar om  n ybyggesan läggn ingar, in syn in gar  för  
v a tten led n in gsföretag  och  sjösänkningar  
sam t syneprotokoll, och  därvid  gjort en  kart
läggn in g  av a lla  än gsb evattn in gsföretag  i lä 
n et und er perioden .

Boskapsskötseln utgjorde under åren 1830-1879 en 
av de viktigaste näringsgrenarna i Västerbottens 
län. Den största delen av kreaturens vinterfoder 
häm tades från  de naturliga ängsm arkerna, framför 
allt m yrar och bäckängar (raningar). Dessa m inska
de em ellertid i avkastning genom den årligen å te r
kommande slåttern. A tt detta  ä r en realite t fram går 
bla av Landshövdingeberättelsen för Västerbottens 
län 1840. Där säger m an a tt  de naturliga ängarnas 
växtlighet under senare tid  m inskat, ja  i vissa fall

Klim pfjälls deltaland på  1890-talet. Nybyggarna såg effekterna 
av och utnyttjade de naturliga översvämningarna i ängsbruket. 
Foto: Lars Dahlstedt, Västerbottens museum.

31



helt upphört. Man blev därför in tresserad av a tt 
förbättra de naturliga ängsm arkerna, liksom a tt  för
vandla de onyttiga m yrm arkerna vid sina hem m an 
till foderbärande slåtterm arker. Orsaken till den 
försämrade avkastningen stå r a tt  finna i den all
m änna utvecklingstendensen hos m yrarna. Genom 
torvbildning övergick dessa från biologiska djupvat- 
tens- till grundvattenssam hällen. Som slutstadium  
följde sedan invandring av vitmossor och ris. H ur 
skulle m an nu göra för a tt  bem ästra problemet med 
vitmossornas invandring? Ja , ute i n a tu ren  kunde 
nybyggarna få vissa tips, t.ex. den naturliga över
svämningen i deltalanden och i bäckängarna. Kul
turgeografen John Frödin påpekar också bäverdam 
m arnas betydelse. H är kunde m an se den gynnsam 
m a effekt uppdäm ning hade på foderavkastningen.

T vå h u v u d m eto d er  
-  ö v e r s iln in g  o ch  ö v erd ä m n in g
V attnet var alltså en grundläggande faktor för a tt 
stim ulera växtligheten. Två huvudm etoder kom till

användning för a tt  u tnyttja  den: översilning och 
överdämning.

Översilningen innebar, u r  teknisk synpunkt, a tt 
m an över inte alltför s ta rk t sluttande m yrm arker 
ledde vatten  från bäckar eller sjöar. V attnet, som 
leddes i grävda diken, s.k. vattenledningar, fick sak
ta  sila fram över m arken. För a tt  få va ttne t likfor
migt fördelat upptogs tvärs över terrängens lutning 
bevattningsrännor, till vilka vattne t leddes genom 
en tilloppskanal från den högst belägna delen av 
ängen. I den lägst belägna delen upptogs e tt avlopps
dike, genom vilket det använda liksom det överflödi
ga vattne t avleddes. Genom översilningen befräm ja
des de till foder eftertraktade kärrväx terna i deras 
konkurrens med de icke foderdugliga växterna.

Det ä r  två drag i översilningstekniken som är 
värda a tt  observeras, nämligen vinterbevattningen 
och som m arbevattningen. Genom den förra bildades 
ovanpå myren e tt istäcke, svallis, som kom a tt  tjäna 
som isolering och följaktligen förhindrade a tt  växter
nas rö tter frös sönder. Istäcket motverkade också 
tjälbildningen i m arken. Därigenom erhölls en för

En stock tvingar vattnet a tt sprida sig vida
re ut över ängen. Am m arnäs 1943. Foto 
Äke Campbell.

Översilad äng i A m m arnäs 1943. Foto Åke 
Campbell.
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”Fehusvallsbäcken” med grävda grävda fåror för att leda vattnet Svansele dam m ängar i ju n i 1972. Foto Sune Zackrisson, Väster
ut över slåttermarken. Hemnäset, Bjurholm  1936. Foto E lla bottens museum.
Odstedt.

längning av vegetationsperioden. Dessutom frös 
uppskjutande ris och videsnår fast i isen och rycktes 
loss vid isgången på våren. Istäcket tryckte vidare 
ihop myren, varigenom den blev jäm nare och följ- 
daktligen lä tta re  a tt  slå.

Den verkan som översilningsvattnet utövar är 
omtvistad. En del m enar a tt  det gödslar ängarna 
genom slam ackum ulation. Andra å te r  anser a tt  det 
ä r  vattnets transport av syre som ä r det väsentliga. 
Därigenom underlä ttas torvens sönderdelning. Någ
ra  in ta r en mellan de båda m eningsriktningarna 
m edlande hållning och m enar a tt  både slam ackum u
lation och vattnets genomluftande effekt ä r  av bety
delse.

Den andra huvudtypen av ängarnas omvandling var 
överdämning, som i denna fram ställning indelats i 
enkla dam m ängar  och sjösänkning.

Enkla dam m ängar erhölls genom a tt  en damm 
byggdes i bäckar eller åar. Därigenom skapades 
slå tterm ark  ovanför dammen. Men m an kunde ock
så, genom a tt  däm m a vid avloppet från en sjö, få 
dennas vattenyta a tt  höjas. Då erhölls ru n t sjön e tt 
bälte av slåtterm ark.

Man använde sig av såväl vinter- som sommar- 
dämning. Metodens huvudsyfte var, 1. a tt  förhindra 
skadlig vegetation a tt  utbreda sig, 2. a tt  dränka de 
lågvuxna starrm yrarna  på högre nivåer och därige
nom läm na plats å t de värdefullare högvuxna k ä rr
arterna, 3. a tt  genom somm ardäm ningen gödsla de 
översvämmade m arkerna, 4. a tt  genom anpassad 
uppdäm ning tvinga värdefulla, högvuxna s ta rra rte r  
i höjden och därigenom öka deras m assa.

Sjösänkning är, kan m an säga, endast en varian t 
av den förra metoden. Vid sänkning av en vattenyta 
utvidgas genom erövrad sjöbotten arealen  för de 
läm pliga starrsorterna. Sjösänkningsföretagen 
kombinerades oftast med dam m anläggningar. Detta 
beroende på a tt  de innebar en sänkning av den 
allm änna vattennivån och därigenom förorsakade 
uttorkning av den högre belägna slåtterm arken.

En stor fördel med översilningsängarna var, a tt  
m an kunde slå dem varje år. Det var i regel omöjligt, 
nä r det gällde m ark, som översväm mats vid däm- 
ning. Gödslingen blev här inte tillräckligt effektiv. I 
början gav em ellertid dam m ängarna rikligt med hö, 
och m an kunde slå dem varje år. Sedan fick m an 
återgå till a tt  slå dem vartannat å r  eller halva area
len varje år.
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Kartorna visar ängsbevattningsföretag i länet under de olika perioderna. Häggström har särskilt undersökt Lycksele socken.

Ö v erv a ttn in g sfö re ta g  i lä n e t
Under hela perioden 1830-1879 tas  1.324 initiativ  
till övervattningsföretag i länet. Sam m anräkningen 
av varje tioårsperiod för sig visar, a tt  an ta let ansök
ningar ä r störst under de två första årtiondena med 
433 respektive 549. De tre återstående perioderna 
visar en stadigt m inskad frekvens. A ntalet ansök
ningar är h ä r 227, 81 och 34. Med andra ord, under 
de två första tioårsperioderna tas 3/4 av alla initiativ  
till övervattningsprojekt under hela undersöknings
perioden.

Redan på 1860-talet avslogs en del nybyggesan- 
sökningar i Lycksele socken, därför a tt  tillgången på 
ängsm ark var för knapp. I detta  sam m anhang kan 
fram hållas de resu lta t professor E rik Bylund kom 
till beträffande ängsm arkernas utnyttjande i Arvid
sjaur och Arjeplog socknar. Med den ökade kolonisa
tionen ökade konkurrensen om den tillgängliga 
ängsm arken. Därigenom fram tvingades i vissa om
råden användningen av bevattningsm etoder. I den 
m era tätbebyggda Arvidsjaur socken inträngde 
övervattningsm etoderna på e tt tidigare stadium  än i 
det m era glesbefolkade Arjeplog socken. De fick ock

så en betydligt större om fattning i Arvidsjaur. Det 
h ä r återgivna kartm ateria le t visar också, a tt  exem
pelvis den tä ta re  befolkade Lycksele socken har be
tydligt högre frekvens övervattningsinitiativ än 
ijällsocknarna.

N aturligtvis kan det m inskade in tresset för över
vattningsprojekt sättas i sam band med övergång till 
för jordbruket m era rationella metoder. U r lands- 
hövdingeberättelsen 1866-70 framkommer sålunda, 
a tt  in tresset för myrodling under senare tid kraftigt 
ökat. Man använde sig av dikning, flåhackning och 
bränning. Därigenom erhölls vidgad areal för sädes
odling och riskerna för de för skörden så farliga 
nattfrosterna minskade. Vid nybyggesinsyningarna 
i Lycksele socken uppträder för första gången denna 
form av myrodling under 1860-talet.

In stru k tö rer  o ch  s ta t lig t  u n d erstö d
H elt naturlig t, n ä r det gäller spridningen och be
främ jandet av nya brukningsm etoder, har staten 
och de statliga institu tionerna spelat en avgörande 
roll. Under vissa perioder åren 1830—50 h ar sålunda 
H ushållningssällskapet i länet instruktörer i ängs-



1850-59 1870-79

vattn ing anställda, då speciellt för a tt  sprida översil- 
ningstekniken bland allmogen. D etta m åste u tan  
tvekan ha bidragit till anhopningen av ansökningar 
under de näm nda tioårsperioderna liksom till fluk
tuationerna inom dem. Tilläggas bör, a tt  sällskapet 
utdelade prem ier och beviljade lån till duktiga nyod- 
lare. Som exempel på sällskapets intresse kan näm 
nas, a tt  det hos Kungl. Maj:t 1837 anhöll om anslag 
för a tt  kunna anställa  den engelske lantbruksingen- 
jören George Stephens, för a tt  meddela undervisning 
i ängsvattnm g. Denne avled emellertid, innan något 
anslag h ann  beviljas.

U nder 1840-talets senare del försvårades H us
hållningssällskapets arbete, bl.a. av splittringsten- 
denser inom sällskapet. U nder 1850-talet upphörde 
dess utlåningsverksam het. Det blev m er och mer 
staten, som fick träda  emellan som finansiär för 
agronomer och instruktörer.

S taten  hade också helt andra medel till s itt förfo
gande med vilka jordbrukets utveckling kunde på
verkas. Genom ständernas beslut 1840 ställdes en 
fond till Kungl. Maj:ts förfogande, varur understöd 
till vattenavtappning i de nordliga länen skulle ges.

G am la m å tt i te x te n
Tunnland = 4936,6 m2
fam n = 1,78 m
fot = 296, 9 mm
aln -  59,38 cm
Skrinda  eller lass används som m ått på den 
beräknade avkastningen. En normal skrinda 
håller ungefär 3 1/2 m3. Om den är väl tram 
pad, torde den innehålla 300 kg hö. Relationen 
skrinda-lass är ungefär 1:2, alltså två lass på 
en skrinda.

Denna åtgärd  dikterades av de svåra m issväxtåren 
under 1830-talet, vilka till stor del förorsakades av 
nattfrost. Denna under stödsform m åste ha gjort det 
m era lockande a tt  göra utdikningar av m yrm arker
na än  a tt  genomföra övervattningsföretag. Med det 
förra alternativet erhöll m an den dubbla fördelen, 
a tt  både m inska frostriskerna för hem m anets åker
jord och vinna ny odlingsmark. Jordbruket blev ock
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så på detta  sä tt m indre beroende av ängsm arken, en 
utveckling, som sta ten  säkerligen avsåg med a tt 
in rä tta  fonden. I landshövdingeberättelsen 1866-70 
fram hålls i sam m a anda a tt  för mycket arbete nedla- 
des för a tt  uppsöka m yrslåttern, eftersom det inne
bar stor förlust i både tid  och arbete. Större omsorg 
borde ägnas den redan upptagna jorden och nyod
lingar. M an kan alltså säga, a tt  det m inskade an ta 
let övervattningsprojekt under undersökningsperio
dens senare del kan ses mot bakgrund av sta tsm ak
ternas propaganda för rationellare jordbruksm eto
der. Det dröjde em ellertid till 1860-talet, innan ny
odlingarna fick någon allm ännare utbredning i Väs
terbottens län. Av visst intresse kan det vara a tt  se, 
hu r de u r fonden beviljade anslagen användes. Det 
framkommer då, a tt  Västerbotten ä r det län, som 
flitigast använder sig av den. U nder perioden 1841- 
1914 beviljas bidrag till 1.527 vattenavtappningsfö- 
retag inom länet. Den vattenbefriade arealen uppges 
till 138.160 ha. M otsvarande siffror för hela N orr

Tjärtunnetillverkning i Leksudden, 
Sorsele socken 1917. Foto H  Öster
berg, Västerbottens museum.

land är 2.936 företag och den erhållna arealen 
331.921 ha. Med andra ord: Västerbottens län sva
ra r  for över hälften av alla de foretag i Norrland, 
vilka finansierades med statsmedel.

M issv ä x ter  o ch  b in ä r in g a r
De stora variationerna i an ta le t ansökningar kan 
m an få en förklaring till, om m an studerar jord
bruksnäringens ekonomiska ställning under de här 
berörda åren. Stora delar av 1830-talet utgjordes av 
svåra m issväxtår. D etta gäller speciellt åren 1834— 
38. U nder 1840-talet skönjer m an en ljusning för det 
västerbottniska jordbruket, och åren 1840-48 erhål- 
les goda skördar. Aren 1848—52 blev å te r dåliga, då 
särskilt i Lappm arken. Jordbrukets försämrade läge 
förstärktes av den allm änna deflationen ute i Europa 
i sam band med den oro, i det ekonomiska livet, som 
orsakades av februarirevolutionen i Frankrike 1848.

Aren 1854—55 innebar y tte rst goda konjunkturer 
för jordbruket, m edan därem ot åren 1856-57 var
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svåra m issväxtår. Men vad har nu variationerna 
inom jordbruket i länet for sam band med växlingar
na i an ta le t ansökningar om övervattningsföretag? 
Som vi ser, sam m anfaller i stort se tt å r  av m issväxt 
och dålig skörd med år med få ansökningar. D etta är 
säkert ingen tillfällighet. Bönderna sökte sig näm li
gen under m issväxtåren till b inäringar, som gav 
reda pengar, med vilka de kunde betala sina skatter, 
köpa utsäde o dyl. D etta skym tar i H ushållningssäll
skapets berättelse till Lantbruksakadem in å r 1836. 
Där sägs, a tt  ”då jorden under en följd av å r icke 
lem nar någon ersättn ing  for all den möda och om
sorg som på henne uppoffras, dess bearbetande av de 
m äst vanlottade sätts  i andra rum m et, blifwer en 
naturlig  följd.” I landshövdingeberättelsen 1834-38 
fram hålles också, a tt  invånarna under m issväxtåren 
m er än vanligt sysselsatte sig med binäringarna. E tt 
exempel på böndernas beredvillighet a tt  ta  dagsver
ken vid sidan av jordbruket, finner vi i e tt socken- 
stämmoprotokoll från Lycksele 1839. Bybor h a r u t
fört 120 dagsverken älvrensning i Ume- och Vindel- 
älvarna, för a tt  möjliggöra transport av det ”icke 
obetydliga parti tjära, som num era tillvärkas i sock
nen.” Det fram går också, a tt  byborna ä r villiga a tt 
offra ännu m era tid på dylikt arbete. I c itatet skym
ta r  ännu en bidragande orsak till både den minskade 
och skiftande frekvensen ansökningar under senare 
delen av undersökningsperioden, nämligen konkur
rensen från  näringar, som ligger jordbruket nära, 
tex tjärbränning, salpetersjudning, pottasketill- 
verkning och skogsavverkning. Tjärtillverkningen 
var av stor betydelse i kustlandet fram  till 1830- 
talet. Då började där em ellertid råda brist på läm p
ligt tjärbränningsm aterial. I Lappm arken däremot 
fanns rikligt av den varan, men tillverkningen för
svårades av långa och dyra transporter, innan tjä ran  
nådde lämplig utskeppningsham n. I och med för
bättrade transportm öjligheter genom älvrensning 
och byggande av vägar tog denna näringsgren fart. 
Därigenom erhöll befolkningen, speciellt under 
m issväxtår, e tt betydande ekonomiskt tillskott. Men 
tjärtill verkningen var också en allvarlig konkurrent 
om arbetskraften  för jordbruket. F rån  1850-talet 
ökade slutligen skogsavverkningen kraftigt, vilket

naturligtvis m åste medföra, a tt  bönderna fick m in
dre tid över för de arbetskrävande övervattningsan- 
läggningarna.

S jö sä n k n in g
U nder perioden 1830—79 planeras 500 sjösänknings- 
företag i Västerbottens län. Fördelningen på tioårs
perioder är 159, 197, 100, 26 och 18. U nder åren 
1830-49 planeras alltså i länet 2/3 av alla sjösänk- 
ningsföretag. D etta förhållande ä r förvånansvärt. 
John Frödin, som ägnat ängskulturen ingående stu 
dier, fram håller, a tt  sjösänkningsföretag visserligen 
förekommer för vinnande av s tarrängar i Lappland 
redan under 1700-talet, men a tt  de först under 1800- 
tale ts senare del blir allm änna i norra Sverige. Till 
stöd för denna uppfattning anför han arealsuppgif
ter, som erhållits u r e tt betänkande 1863 angående 
Sveriges ekonomiska och finansiella utveckling åren 
1834-60. H är finner man, a tt  i Västerbottens län 
under perioden 6.820 tunnland  skulle ha  vunnits 
genom vattenavtappning. M otsvarande siffra för 
översilad m ark ä r 20.929 tunnland. Siffrorna hade 
insam lats av länets hushållningssällskap genom 
dess sockenavdelningar. Med kännedom  om hur illa 
sockenavdelningarna fungerade, m åste m an ställa 
sig mycket skeptisk till sifferuppgifternas tillförlit
lighet. H istorikern Bo Enander h a r visat, a tt  sam ar
betet inom H ushållningssällskapet m ellan de två 
centrala jordbruksbygderna Umeå och Skellefteå, 
var mycket dåligt. D etta avspeglas bl. a. i e tt y tterst 
lågt m edlemstal från  Västerbottens norra delar, 
m edan Lappm arken och landskapets södra delar är 
väl representerade. Nu visar det sig a tt  i länets norra 
delar an talet planerade sjösänkningsföretag är 
störst, m edan Lappm arken h a r de flesta planerade 
översilningslägenheterna. Därtill kommer, a tt  H us
hållningssällskapets instruktörer deltog i lägenhe
ternas u tstakande. Sjösänkningsföretagen därem ot 
sköttes i huvudsak av lantm äteriet. Med andra ord 
hade H ushållningssällskapet större förutsättn ingar 
a tt  säkert bedöma den areal som tillkom mit genom 
översilning än genom sjösänkning.
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Ö v e r s iln in g sfö re ta g  i L y ck se le  so ck en
Redan under senare delen av 1820-talet slår översil- 
ningstekniken igenom i Lycksele socken. D etta 
fram komm er bl.a. av landshövdingeberättelsen 
1827-31, där det sägs, a tt  i Lycksele lappm ark 
u tstaka ts  inte mindre än  7.000 tunnland  m ark till 
översilning. Någon allm ännare utbredning i sock
nen torde metoden inte ha haft före 1820-talet.

D et s to r s la g n a  ö v e r s iln in g s fö r e ta g e t  
V a tte n le d n in g  t il l  S torm yran
I en av de första synerna under vår undersöknings
period stöter vi på e tt av de m est storslagna översil- 
ningsföretagen från Lycksele socken. Ansökan kom
m er från  Jon Jonsson i Brattfors. Vid syneförrätt- 
ningen ä r även Vägsele byamän med för a tt  bevaka 
sina intressen. Företaget går u t på a tt  leda vatten  
från G ranån u t på den s.k. Storm yran. ”...en avgjord 
sak a tt  Storm yran kan med G ranåns vatten  över
svämmas, lika väl med det förbehåll a tt  som m yran 
ligger i en liten jem n lutning, från  dess sydvestra 
s id a ,...”. Myren är dessutom ”fast och stadig”. E fter
som m yren ä r stor fordras nästan  allt vatten  som 
finns i Granån. För a tt  förverkliga företaget fordras 
en damm i Granån, för a tt  va ttne t ska kunna stiga 
upp i vattenledningsdikena. Det sägs, a tt  dam m 
byggnaden bör vara av största varaktighet och för
sedd med ”isbrytare”. Vidare skulle huvuddiket ha 
en bredd av 8 a lnar och en längd av 3/8 mil. Storm y
ran  m åste dessutom omges av en gärdesgård. Sam 
m anlagda kostnaderna för alla dessa åtgärder upp
skattades till 583 Riksdaler Banco.

Det fram går av protokollet, a tt  man be trak ta r 
denna insyning som e tt lönande företag, bl.a. därför 
a tt  G ranån hade ”rikligt och frodigt vatten”. Med 
”frodigt” vatten  torde avses, a tt  G ranån var rikligt 
slamförande, vilket ansågs av stor betydelse för 
gödslingen av den tilltänk ta  ängsmarken.

Vi ha r här skym tat fyra väsentliga förutsättn ing
ar för en bra översilningslägenhet: 1. Lagom lutning 
på myren. 2. Myren fast och stadig. 3. Riklig tillgång 
på vatten. 4. V attendraget rik t slamförande. 
Storm yran hade en längd av 6.000 alnar och en

Bevattningskanal, Svansele, Norsjö socken 1959. Foto Skellefteå 
museum.

bredd av 2.000 alnar. Arealen var med andra ord 
hela 857 tunnland. Den av H ushållningssällskapet 
anställde instruktören i ängs vattning, jäm tlänning
en Olof Brännholm , var med vid syneförrättningen. 
H an försäkrade, a tt  denna lägenhet skulle ge om
kring två skrindor per tunnland  i avkastning. Det 
rör sig alltså hä r om en avkastning på m ellan 1.700 
och 2.000 skrindor. Det ä r  följaktligen e tt mycket 
stort vattenledningsprojekt. Som jäm förelse kan 
näm nas, a tt  vid insyningen av e tt nybygge fordrades 
till ängsm ark e tt område, som i genom snitt avkasta
de m inst 30 skrindor hö. Vid syneförrättningen u t
sågs också vattenledningstillfällen under Vägsele 
by. Dessa kan hä r läm nas åsido, emedan de var 
relativ t små. Av visst intresse ä r  em ellertid syneför- 
rä tta rn as  omdöme om vattenledningsföretagens ge
nomförbarhet. De fram håller, a tt  Jon Jonsson i 
B rattfors och Johan Johansson i Vägsele kommer a tt 
utföra de delar av företagen, som kommer på deras 
lott. ”Båda dessa karlar hafva genom u tm ärk t drift 
b ragt sina Hem m an derhän, a tt  de nu underhålla
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hw ar sine 18 stycken kor och äro de således bland de 
få som under nu  varande Allmänna nöden äga till
räcklig m at och således tillfälle a tt  lå ta  fattiga och 
nödlidande förtjena sig bröd på sådana odlingsföre- 
tag  som de ifrågavarande, men öfriga Vägsele bya
m än äro fattiga och för närvarande m er än tillräck
ligt sysselsatte a tt  underhålla livet”. H är skym tar 
alltså något av det ekonomiska läge som jordbruket 
hade a tt  brottas med under 1830-talet i Västerbot
ten.

M an frågar sig kanske nu, hu r det gick med detta  
storartade odlingsföretag. Tio å r  senare, 1843, utför
des syn av de arbeten som utförts på Storm yran. H är 
framkommer, a tt  e tt huvuddike av 267 fam nars (475 
m) längd utförts. Diket hade m an varit tvungen a tt  
b ryta genom en mycket stenig tra k t av myren. Kost
naden beräknades ha uppgått till 534 Riksdaler 
Banco. E tt liknande dike av 1.940 fam nars (3.453 m) 
längd hade upptagits till en kostnad av 646,32 Riks
daler Banco. Därtill hade m indre diken till en längd 
av 2.279 fam nar (4.056 m) grävts. Den sam m anlagda 
kostnaden av det utförda arbetet hade uppgått till 
1.465,26 Riksdaler Banco. Man konstaterar dessut
om, a tt det utförda arbetet var betydligt, men a tt 
m era m åste göras. Det visade sig nämligen, a tt 
dammbyggnaden vid islossningen inte stoppade, 
varvid huvuddiket m åste göras så djupt ”a tt  däm- 
ningen kan uppbäras,hvilket ju s t inte synas något 
lekverk”. M an ä r nu inte längre så optim istisk be
träffande avkastningen. Det sägs försiktigt, a tt  den 
inte kan bestäm m as, men a tt  m an åren  1840 och 
1841 få tt vardera 100 skrindor hö.

H är fram komm er alltså, a tt  företagets genomför
ande hade blivit både besvärligare och kostsam m are 
än m an beräknat. Den verkliga kostnaden blev tre  
gånger större än den planerade. Avkastningen hade 
också, på grund av svårigheterna med dammbygg
naden, s tanna t vid blygsamma 100 skrindor, mot 
planerade 1.700 å 2.000. U r H ushållningssällska
pets årsberättelse till Lantbruksakadem ien å r 1846 
fram komm er dock, a tt  Storm yran i B rattfors under 
1845 avkastat 200 lass hö. Troligt ä r också, a tt  den 
gett ännu större avkastning, när hela företaget slu t
förts.

U nder 1834 u tstakas en vattenledningslägenhet 
vid Vajbäcken, där vi h a r en möjlighet a tt  se hur 
mycket arbete, som utfördes under de efterföljande 
tio åren. Det ä r  Per och Jacob Andersson från Nyby, 
som s tå r  för ansökan. V attenledningsdiken u tstakas 
från  båda sidorna av en fors i Vajbäcken. Genom 
dessa diken kan 50 tunnland bättre  beskaffade ”my
ror och m oraser” översilas. Lägenheten betecknas 
som god, bla därför a tt  Vajbäcken h a r ”frodigt” va t
ten. Den erhållna avkastningen uppskattades till 50 
skrindor hö, eller med andra ord en skrinda per 
tunnland. Ar 1845 verkställs ånyo syn, varav fram 
kommer a tt sökanden utfört ungefär hälften av det 
erforderliga arbetet. Det fram hålls a tt  översilningen 
ännu ej n å tt avsedd verkan, men a tt  m an nu med 
större säkerhet än 1834 kan säga, a tt  avkastningen 
kommer a tt  bli 50 skrindor.

Som tidigare fram hållits ä r  1840-talet det årtion
de, då ansökningsfrekvensen ä r störst under hela 
perioden i Lycksele socken. Av de drygt 120 ansök
ningarna från socknen under åren 1840-49 utgörs 5/ 
6 av översilningsinitiativ.

Ar 1843 dyker en in tressan t syn upp. Den kom
m er från Samuel Samuelsson i K attisavan. Synein- 
s trum entet innehåller bla en besiktning av Sam uels
sons tidigare 1835 insynade nio vattenledningslä- 
genheter. Av dem hade 1843 endast fyra påbörjats 
eller verkställts, nämligen de förm ånligaste lägen
heterna. Som orsak till a tt  arbetet på de övriga fem 
översilningstillfällena ej utförts, anförs brist på a r
betskraft. Avkastningen från det största av de fyra 
påbörjade företagen var 1843 sex lass hö. Man vän ta
de dock, a tt den skulle stiga till 20 å 30 lass.

H är ser vi återigen, a tt  översilningsföretagen 
stötte på svårigheter. Denna gång gällde det arbets- 
kraftstillgången. Det kan då vara på sin plats a tt 
påm inna om, a tt  det under senare delen av 1830- 
ta le t inträffade mycket kännbara m issväxtår, då 
bönderna i större utsträckning än annars ägnade sig 
å t binäringarna. D etta kan vara förklaringen till a tt  
flera av de planerade företagen ej kom till utförande.

Den förut om näm nda G ranån har fram stå tt som 
synnerligen lämplig a tt använda sig av vid översil- 
ning. Den var vattenrik  och s ta rk t slamförande.
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D etta understryks vid en synefÖrrättning under 
Kroksjö by 1844, där m an ansökt om sex stycken 
olika översilningsföretag. Det förm ånligaste anses 
vara det, som u tgår från Granåns norra gren. Vatten 
ska ledas från en fors i ån och översila ”onyttiga” 
m yrar på dess norra sida. Den översilade vidden blir 
stor, och m an påräknar en höavkastning av m inst 50 
skrindor, till en kostnad av 50 Riksdaler Banco.

U nder 1845, e tt av de år som har största  an ta let 
ansökningar, finns en del in tressan ta  uppgifter från 
en synefÖrrättning under Johan Perssons hem m an i 
Norrbäck. Denne insynade 1825 Bäckmyran till äng 
och rödjningsland. Den gav fyra skrindor hö. Sökan
den förbättrade den genom översilning, varvid han 
erhöll 20 skrindor. Genom översilningen femdubbla- 
des alltså avkastningen. Han ansöker nu om y tterli
gare vattenledningar på sina gamla ängsm arker. 
H är skym tar en annan  sida av översilningsmekanis-

m ens betydelse. De tidigare refererade insyningarna 
h a r visserligen gällt redan för länge sedan anlagda 
hemman, men de h a r varit avsedda a tt  tillvarataga 
onyttiga, tidigare ej utnyttjade m yrm arker. Den sist
näm nda ansökningen syftar emellertid inte till u t
vidgande av ängsarealen, u tan  fastm er till en för
bättring  av redan insynade och nyttjade naturliga 
ängsm arker. Orsaken ä r lä tt a tt  förstå. Genom upp
repad slå tter sögs ängsm arkerna ut, vilket resu lte
rade i m inskad avkastning och därm ed svårigheter 
a tt  få erforderligt vinterfoder. Ansökningar om över
silning av gamla naturliga ängsm arker förekommer 
relativ t ofta, särskilt under 1840- och 1850-talen.

M indre fö r e ta g  v a n lig a st
I de ovan berörda synerna h a r relativ t stora företag 
behandlats. D etta får på in te t sä tt föranleda någon 
a tt  tro, a tt översilningsföretagen rörde sig om stora, 
gigantiska projekt. De flesta var i själva verket av 
betydligt m indre omfattning. Ofta rörde det sig om 
företag, som endast gav 1 å 4 skrindors avkastning, 
ja, exempel finns, då m an bara  fick 1/8 skrinda 
genom översilning. Det förefaller oss som e tt m agert 
resu lta t, men det betydde säkerligen e tt värdefullt 
tillskott till den m ånga gånger knappa fodertillgång
en.

Som exempel på dessa små vattenledningsföre- 
tag  kan vi ta  en insyning under Tu v träsk  1845 och 
Arvliden 1846.1 det förstnäm nda fallet rör det sig om 
sju små vattenledningsföretag, vilkas utförande pla
neras kosta 173 Riksdaler Banco. Alla dessa ska ha 
sin början från forsar i m indre bäckar, som flyter 
nä ra  Tuvträsk by. Översilningen gäller gamla ängs
m arker och onyttiga m yrm arker, däribland en ”röd
mossa m yra”. I det andra fallet gäller det inte m indre 
än nio vattenledningstillfällen, till en samm anlagd 
kostnad av 94 Riksdaler Banco. Sam tliga dessa lig
ger i närheten  av mindre bäckar.

V a tten led n in g a r  från  sjöar och  
tjärn ar
H ittills har jag  endast behandlat vattenledningstill
fällen från åa r och bäckar, därför a tt de ä r  den u tan  
jäm förelse vanligast förekommande typen.

Vattnet silar över Ruoutatjraningen i A m m arnäs 1943. Foto Åke 
Campbell.
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R ast i myrslåttern på 1920-talet. 
Gräsbäcken, Sorsele. Foto H arald  
Österberg, Västerbottens museum.

Ibland väljer m an emellertid en sjö eller en tjä rn  
till u tgångspunkt för vattenledningsdiken. Fahl- 
träsks byam än ansöker exempelvis om, a tt  medelst 
vattenledning från Fah lträsket bevattna den sk 
Storm yran. Genom avvägning fann man, a tt träsket 
låg 1 1/2 aln högre än en tjä rn  vid Storm yrans södra 
sida. ”Således är  det avgjort och bevist det omförmäl- 
te Storm yran kan med Fahlträsksjöns vatten  över
ljutas (!) så rikligen m an någonsin önskar, ty  innan 
sjön skulle sänkas b lått en tum , m åste m yran en 
längre tid  hafva blivit tillräckligt va ttnad”.

Arbetets utförande beräknades kosta 20 Riksda
ler Banco. Avkastningen betecknades dock som osä
ker. Ytterligare exempel på dylika planerade företag 
finner vi i en ansökan från  Pehr Olof Jonsson i 
Tannfors. Denne begär a tt  få intaga vattenledningar 
under sitt hem m an från  en tjärn , Trootjärn. Den 
ligger en mil från sökandens bostad. V atten ska 
ledas på ängsm ark, som redan tillhör hem m anet, 
men också på onyttiga ”myror och m oraser”.

M ånga gånger ha r det i m in redovisning fram 
kommit, a tt  synem ännen bedömt vattenledningslä- 
genhetens lönsam het dels efter vattentillgången, 
dels efter vattendragets slamföring, ”frodighet”. V at

tentillgångens betydelse ä r naturligtvis stor, genom 
a tt  ju  större denna är, desto större m yrareal kan 
översilas. M era förvånande ä r det emellertid, a tt  
m an träffar på syneprotokoll, där synem ännen fram 
håller, a tt  trots a tt  vattentillgången ä r riklig, över- 
silningsföretaget kommer a tt  ge dålig avkastning, 
emedan bäckens vatten  ä r ”m agert”; dvs den för med 
sig obetydligt med slam, som kan verka gödslande. 
Paul Hellström  och John Frödin h a r understrukit, 
a tt  det ä r  vattnets förmåga a tt  transportera  syre, 
som varit det betydelsefulla i översilningens verkan. 
Av de ovan berörda syneprotokollen fram går, a tt 
m an inte helt hade detta  k lart för sig. M an lade 
följaktligen största  vikten vid den gödslande effek
ten. Kanske ä r det därför jag  inte träffat på en enda 
uppgift om, a tt  m an använt vatten  från kallkällor till 
översilning, emedan det i regel är k la rt och slam fritt. 
Som jämförelse kan näm nas, a tt  E rik  Bylund funnit 
exempel på översilning med kallkällvatten i Pite 
Lappmark.

Översilningstekniken hade också stor betydelse 
n ä r nybyggena anlades.

I undersökningen h a r endast ansökningar om de 
olika slagen av övervattning noterats vid genom
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gång av länsstyrelsens diarier. Trots detta  kan man 
inte undgå a tt  se översilningens betydelse för nybyg- 
gesanläggningarna. Ofta finns i supplikdiarierna 
ansökningar om ”nybygge m edelst vattenledningar”. 
U nder 1830- och 1840-talen påträffas 31 respektive 
29 sådana ansökningar från Lycksele socken, m edan 
1850-talet uppvisar endast en sådan ansökan och 
1860-talet tre. I sam m anhanget kan näm nas, a tt 
an talet ansökningar om nybygge under de två först 
näm nda perioderna var cirka 70 respektive 130.

N är det gäller det stora an ta le t ansökningar om 
”nybyggen medelst vattenledningar” under 1830- 
och 1840-talen får m an inte tolka det så, a tt  den 
utstakade ängsm arken enbart utgjordes av översil- 
ningstillfällen, även om sådana exempel finns. Van
ligen insynades också under dessa nybyggen n a tu rli
ga ängsm arker, men de översilade om rådena var av 
central betydelse för deras vinterfodertillgång. En 
av de första ansökningarna kommer från Jon N atha- 
naelsson i Knaften. Det blivande nybygget föreslås 
få nam net Gubbelund. U nder detta  nybygge insynas 
inte mindre än 880 tunnland m ark till översilning. 
De två största  vattenledningstillfällena ska utgå 
från Vargån respektive Alakasjöbäcken. Eftersom 
m arken anses tjänlig, kommer avkastningen a tt  bli 
avsevärd.

Företagens sam m anlagda kostnad uppskattas 
till 230 Riksdaler Banco. Av synemännens omdöme 
om denna insyning fram går, a tt  översilningstillfälle- 
na utgjorde den huvudsakliga ängsmarken.

”...som, om den erfarna M annen Elias Pehrssons 
vattenlednings Method anses blott någorlunda eller 
åtm instone till hälften pålitlig, m åste hä r blifwa 
ängsm ark för Tio Stycken Nybygges Aboer ...”

E tt annat exempel på ”nybygge m edelst va tten 
ledningar” finner vi i en ansökan från 1833. Det är 
Johan Johansson i Rusksele, som s tå r  för ansökan. 
Nybygget får nam net Provet. U nder detta  insynas en 
vattenledningslägenhet av 10 tunnlands vidd. Den 
översilade m arken består av ”vanlig bättre  beskaf
fad åkerodlingsm ark”, som ä r beväxt med gran och 
björkskog och något stenbunden. Elias Pehrsson, 
som även h ä r ä r  med vid insyningen, tro r a tt  tillräck
lig avkastning för e tt lite t gott nybygge kan erhållas

av denna lägenhet. Synem ännen ser inte lika opti
m istiskt på saken, u tan  finner för gott a tt  föreslå a tt 
”på försök” uppta nybygget.

Även Nybygget Norrfors, som utsynas 1844, är 
mycket s ta rk t beroende av en översilningslägenhet. 
H är u tstakas en stor vattensjuk m yrtrakt, som lig
ger 5/8 mil från  den u tstakade tomten. Myren be
tecknas som mindre tjänlig, om m an inte verkställer 
utdikning av den, innan vatten  leds u t över den. 
Genom denna översilning kan nybygget påräkna 
tillräckligt med ängsmark.

Som tidigare berörts fram håller H ushållnings
sällskapet i sin årsberättelse 1847 till Lantbruksa
kademien, a tt  de nybyggen som anlades i Lycksele 
Lappm ark 1846 i huvudsak grundade sig på ängs- 
vattning. Det avspeglas också i det h ä r genomgång
na m aterialet. A ntalet ansökningar om nybyggen 
h a r en m arkant topp 1846. D etta gäller också an talet 
planerade översilningsföretag. Nybyggena Ängs
m ark, Trevnaden, Odelås, Ledåberg och Quickåker, 
alla anlagda 1845 och 1846, är i huvudsak beroende 
av översilningsängar för vinterfodertillgången. Det 
rör sig också om relativ t stora projekt. Arealen över
silad m ark för nybyggena Trevnaden, Odelås, Ledå
berg och Quickåker var m ätt i tunnland  228,196,150 
och 74 respektive.

Vid de ovan berörda nybyggesinsyningarna har 
den översilade ängsm arken utgjort en viktig faktor i 
kolonisationen. Det finns emellertid också exempel 
på nybyggesanläggningar, där verkställandet av 
vattenledningar ä r  e tt absolut villkor för beviljande 
av nybygge. Exempel där förhållandet ä r  sådant 
finns beträffande Rönnfors och Bergfors 1834, Svar- 
fudden 1838, Ledningsm ark 1834 och Älgträsk 1856 
rn.fl. Det kanske in tressan taste  fallet finner vi i en 
ansökan från 1867. Israel Johansson ansöker om ett 
nybygge, som föreslås få nam net Dahllund. I närhe
ten  av den u tstakade tom ten utsynas sju dalar med 
åtskilliga sidogrenar, vilka var lämpliga till översil
ning. Dikning och rödjsel skulle kosta 400 Riksdaler 
Banco. Avkastningen ansågs med säkerhet bli 25 
skrindor. Trots a tt  ingen annan  ängsm ark insyna
des, finner synem ännen det för gott a tt  tillstyrka 
nybyggesanläggningen, emedan åkerjorden var fin
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Sjöslåtterlag i Ängersjö, Hörnefors socken 1892. Ängersjön hade sänkts ett tiotal år tidigare och åtta hem man delade på slåttermarken. 
M inst två slåtterkarlar och två räfserskor från varje hemman hjälptes åt a tt slå området. Foto Tilda Olsson, Västerbottens museum.

och översilningsdalarna var av både god och ymnig 
beskaffenhet.

U ppenbarligen spelade översilningen en stor roll 
vid anläggandet av nybyggen under undersöknings
periodens två första årtionden. M an frågar sig kan
ske: ”Upphör vattenledningarna a tt  påverka koloni
sationen under periodens senare del?” För a tt  få svar 
på den frågan kan m an gå till Länsm anshandlingar 
Lycksele Norra. D etta källm aterial innehåller i hu 
vudsak synehandlingar från  1860- och 1870-talen. 
D är finns 27 nybyggessyner, varav 14 får vattenled
ningar u tstakade. Alla synerna kommer från 1860- 
ta le t som för övrigt ä r  det årtionde, som h ar största 
an ta le t nybyggesanläggningar.

P la n e ra d e  s jö sä n k n in g sfö r e ta g  i 
L y ck se le  so ck en
För Lycksele socken visar det sig, a tt  sjösänknings- 
verksam heten kommer igång redan under 1700-ta-

let. År 1782 stöter vi på två utdikningsföretag, det 
ena Vorm träsk och det andra Långsele. I det förra 
fallet gäller det utgrävning av G rundtjärn, som 
befanns vara lämplig a tt  utdika. I det senare fallet 
rör det sig om utgrävning av B redträsket, som är 
beläget 1/2 mil från  Långsele by. T räsket hade redan 
sänkts 1/4 aln. För a tt  m otverka a tt  redan nyttjad 
ängsm ark vid träske t skulle förstöras, planerades en 
dammbyggnad i utloppsbäcken. De ovan givna ex
emplen visar, a tt  sjösänkning för vinnande av ängs
m ark var känd redan under 1700-talet, och a tt  meto
den förmodligen fick ökad spridning under 1800- 
tale ts första årtionden.

Det första sjösänkningsföretaget, som påträffas 
under undersökningsperioden, kommer från  Tuv- 
träsk . På sina och bybornas vägnar ansöker Israel 
Israelsson om a tt  få utgräva två tjärnar, G rundtjärn 
och en icke namngiven sådan. G rundtjärn, som lig
ger 1/2 mil från byn, ska sänkas genom fördjupande 
av den u r tjärnen  ledande Bastutjärnbäcken. Kost
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naden uppskattas till 15 Riksdaler Banco och av
kastningen till 8 skrindor. U tdikningen av den an
dra tjärnen  kommer a tt  kosta 12,24 Riksdaler, och 
avkastningen beräknas till tre skrindor. Det rör sig 
alltså om relativ t små foretag. Genomgående ä r ock
så, a tt  de i Lycksele socken under denna period 
planerade företagen ä r av liten omfattning.

Det är i huvudsak tjä rn ar m an tänker ”förädla” 
till äng.

Y tterligare exempel finner vi bla vid insyningar- 
na av nybyggena Carlsgård och Lövberg. U nder vart 
och ett insynas fyra tjä rn ar lämpliga för utgrävning. 
Kostnaderna för Carlsgårds fyra tjä rn ar beräknas 
till 24 R iksdaler Banco, vilket också säger en del om 
storleken av företagen. De under Lövberg insynade 
lägenheterna, Rörtjärn, K larvattentjärn  m.fl. ä r av 
kostnaden (70 Riksdaler) a tt  döma något större, 
men avkastningen anges som mycket oviss. De un 
der Lövberg insynade sjösänkningslägenheterna 
återkom m er för övrigt i e tt syneprotokoll å r  1842, 
vilket visar a tt  de ej verkställts, trots a tt  fem år 
förflutit sedan de första gången insynades.

Vid anläggandet av nybygget Granfors 1836 mö
ter vi e tt något större utdikningsföretag. E rik Johan

Jacobsson vill sänka F jun träsket 3 1/4 a lnar för a tt 
vinna äng. Lägenheten anses tjänlig, eftersom sjön 
ä r grund och h a r gyttjebotten. För sänkningen be
hövs e tt avloppsdike av 800 alnars (480 m) längd. 
Kostnaden planeras till 30 Riksdaler. Y tterligare 
fem sm ärre tjä rn a r i nybyggets närhet ansågs kunna 
u tdikas för en ringa kostnad. Synem ännen tillstyr
ker nybyggesinrättning här, bl.a. därför a tt  m an 
genom utgrävningarna kan erhålla inte alltför obe
tydlig ängsmark.

Vid en syneförrättning under Vindelgransele by 
1836 påträffas sjösänkningslägenheter, som av sy
nem ännen betrak tas som de ansenligaste och m est 
lovande m an hittills lä rt känna inom socknen. A nta
let sjöar och tjä rn a r m an vill u td ika ä r sex. Det 
största  projektet gäller Q uarn träsket 3/4 mil norr 
om byn. Sjön h a r en längd av 3/4 mil och ha r gyttje
botten, som vilar på lera. För a tt  kunna avtappa den 
m åste m an sänka utloppsbäcken en sträcka av 800 
alnar (480 m). Därigenom sänkes sjön fem alnar. 
Kostnaden beräknas till 187,24 Riksdaler. Den an
dra större avtappningslägenheten ä r Fäbodetjärn. 
Genom dess utgrävning erhålles m inst 100 tunnland 
m er eller m indre gräsbärande ängsm ark. Syneproto-

Erik Bylund vid resterna av dam m  till Svansele 
dammängar, Norsjö socken, 1969. Foto Peter 
Gustafsson, Skellefteå museum.
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kollet innehåller också en del andra  in tressan ta  
upplysningar. H är om talas, a tt  F räkentjärn  avtap
pades till en del redan på 1780-talet, vilket gav å tta  
lass hö. Dessutom erhölls en starrvallsäng i stället 
för tidigare fräkenbestånd. Nu vill m an avtappa 
tjärnen  helt, vilket beräknas ge 16 lass hö, alltså en 
fördubbling av avkastningen.

A ntalet ansökningar om sjösänkningsföretag är 
ringa åren 1848-79. E tt exempel från 1847 ä r rä t t  
betecknande. G.J. Lindgren från Gransjö ansöker 
om a tt  få sänka Stortjärn  3 1/2 alnar. T järnen ha r en 
vidd av 14 å 15 tunnland. För utgrävningen m åste 
e tt 600 alnar (360 m) långt dike upptagas. F rån  
nedre änden av detta  kan vatten  ledas u t på en fast 
och stadig myr, varvid 10 tunnland m ark kommer 
a tt  översilas. Synem ännens omdöme blir, a tt  den 
sistnäm nda lägenheten ä r den u tan  tvivel bästa. Det 
ä r  tydligt, a tt  m an hyste större tilltro  till översil- 
nings- än till sjösänkningsföretag.

F rån  undersökningsperiodens senare del träffar 
vi på e tt sjösänkningsföretag av någorlunda stor 
omfattning. Johan Anton Johansson i Gravsjö ansö
ker om a tt  få u tgräva Tuggenträsket. Av protokollet 
fram går, a tt  en sänkning av sjöns vattenyta redan är

verkställd, varigenom erhållits 35 lass grovt foder. 
Nu vill m an em ellertid sänka träske t ytterligare en 
fot. M an kunde då räkna med a tt  erhålla ytterligare 
15 lass hö. För träskets rationella användning erfor
drades en dammbyggnad i utloppsdiket. Kostnaden 
för företagets genomförande uppskattades till 360 
Riksdaler.

E n k la  d am m än gar i L y ck se le  so ck en
De planerade enkla dam m ängarna h a r  sin största 
frekvens redan under undersökningsperiodens för
sta  årtionde. U nder de följande tioårsperioderna 
sjunker an talet hastig t för a tt  under den sista perio
den endast om fatta e tt p lanerat företag. Man kan 
h ä r våga påstå, a tt  de enkla dam m ängarna före 
undersökningsperiodens början troligen h a r utgjort 
e tt större an tal planerade företag. I Pite Lappm ark 
tillgreps redan efter 1815 det enkla dammängssyste- 
m et allm änt. Man kan förmoda, a tt  förhållandena 
var likartade för Lycksele socken med den inskränk
ningen, a tt  där blir de enkla dam m ängarna vanliga
re något årtionde tidigare än i Pite lappm ark.

Ar 1831 inläm nas till länsstyrelsen en ansökan 
från Jacob Jonsson i F lakaträsk  om in rättande av

Räfsning av dammäng, Svansele, Norsjö socken, 1959. Foto Ernst 
Westerlund, Skellefteå museum.

Hässjning av dammäng, Svansele, Norsjö socken, 1959. Foto 
E rnst Westerlund, Skellefteå museum.
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dammbyggnad i V argån för vinnande av äng. Vid 
syneförrättningen visar det sig, a tt  dämningstillfäl- 
let redan för 15 å r sedan var insynat av Flaka träsk  
bybor, m en arbetet alltså inte utfört. Det fram går 
också, a tt  synem ännen anser, a tt  Jonsson saknar 
förmåga a tt  ensam  utföra arbetet på dammbyggna
den. Nu när byborna få tt en konkurrent om dam m 
tillfället, h a r de dessutom sent omsider börjat uppfö
randet av dammen, för a tt  inte fråndöm as rä tten  a tt  
nyttja  den. N är dammbyggnaden väl utförts, beräk
n ar m an a tt  få en avkastning av 100 skrindor, ja  
kanske 200. Kostnaden för företagets genomförande 
uppskattades till 200 Riksdaler Banco.

H är m öter alltså e tt företag, som ej utförts, trots 
a tt  15 å r förflutit, sedan det insynades. H är kan en 
jämförelse med översilningsföretagen göras. I vissa 
fall var även där eftersläpningen stor.

I det ovan givna exemplet ä r det alltså meningen 
a tt  med en damm skapa slå tterm ark  vid rinnande 
vatten. F rån  samm a å r  finns det också e tt exempel, 
där m an äm nar höja en sjö för a tt  erhålla en utvidg
ning av ängsm arken. Under oskattelagda nybygget 
Graned ansöker Daniel Andersson om a tt  få in taga 
trenne däm ningstillfällen, varav det ena gäller en 
damm i utloppsbäcken från G äddträsket. Genom 
dammbyggnaden kommer G äddträsket a tt  kunna 
höjas 11/2 aln till en kostnad av 20 Riksdaler Banco. 
En avkastning av m inst 15 skrindor kommer a tt 
erhållas. De andra däm ningstillfällena beräknas 
tillsam m ans ge 20 skrindor.

Genom en dammbyggnad av 150 alnars längd och 
3 alnars höjd äm nar m an höja Stora T annträskets 
vattenyta. Dammbyggnaden ska placeras i utlopps
bäcken. M arken ru n t träske t är inte speciellt tjänlig 
a tt  vattna, men avkastningen kommer ändå a tt  bli 
10 skrindor mot tidigare 3. H är får vi alltså en 
tredubbling av avkastningen.

Ar 1837 inkom en ansökan från Johan Olofsson i 
Ö rträsk, som ger oss möjlighet a tt  få en inblick i de 
svårigheter, som m öter vid dam m inrättningar. Ar 
1815 hade Eric Persson och M årten Ersson fått till
stånd  a tt  uppföra en dammbyggnad i Tällvatten- 
bäcken. De hade em ellertid lå tit dammen förfalla 
eftersom den inte fick åsyftad effekt. Olofsson ansö

ker nu om a tt  få överta den vanvårdade och förfallna 
dammen. Det utröntes, a tt  det h ä r behövdes en 
damm av 80 alnars längd och 4 alnars höjd. Avkast
ningen uppskattades till 20 skrindor gott hö. Syne
m ännen tillstyrker Olofssons begäran om a tt  få över
ta  dammtillfället. Som motivering anför de: ”Syne- 
m ännens ödmjuka tanke i denna vanhäfdfråga är, 
a tt  såsom det ä r  i Lappm arken täm meligen vanligt 
a tt  to ta lt ödelämna eller vårdlösa detta  m erändels 
säkra  och förmånliga odlingssätt till skada i Allmänt 
och enskilt hänseende..., tycks det vara den lindri
gaste sak som kan  och bör brukas emot förenämnde 
och dylika lam a åtgärder, a tt  skilja vederbörande 
från  vidare besvär och om tanke med deras däm- 
ningsfunderingar...”. M an vill med andra ord genom 
a tt  s ta tuera  e tt exempel stävja vanvårdandet av 
dam m anläggningarna. Som skym tar i protokollet 
h a r  orsaken till a tt  m an övergivit damm en varit, a tt 
den inte givit avsedd effekt. Den troligaste orsaken 
är, a tt  däm ningen inte utförts på rä t t  sätt. O tillräck
lig eller vårdslös dämning, bristfällig torrläggning, 
m indre omsorgsfull skötsel o.s.v. förorsakade n a tu r
ligtvis mindre skördar. En annan  bidragande orsak 
kan vara, a tt  m an under de första åren vanligen fick 
mycket hö. N är skörden sedan m inskar, till vad m an 
kan betrak ta  som m era normal, finns det ofta delä
gare, som ä r m era in tresserade av en tillfällig vinst 
än en mindre, men m era säker, avkastning. De söker 
vid skördem inskningen förklara, a tt  däm ningen inte 
längre lönar sig a tt  sköta, varför de vill överge den. 
Alltför tidiga skördar under en följd av å r verkar 
vidare häm m ande på avkastningen, något som kan 
bero på a tt  rotsystem en inte h inner lagra tillräcklig 
näring för vintern. Skörden bör därför ske efter 
blomningen eller i augusti m ånad. Skador på rotsys
tem et kan vid övervintringen också uppstå, om grä
set slås för nära  m arken. Det som här sagts om de 
enkla dam m ängarna gäller naturligtvis i m inst lika 
hög grad de sänkta  sjöarna.

E tt av de m est storslagna dam m projekten från 
Lycksele socken stöter vi på i en ansökan från år 
1843. Nils Fredrik  Holmgren i Bussjön ansöker om 
a tt  få in rä tta  en dammbyggnad vid en fors i Sikbäck
en, 3/4 mil från  bostaden. En damm av 23 alnars
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längd och 5 alnars höjd erfordras. Den m åste för a tt  
bli varaktig  uppföras av sten. Kostnaden för dam m 
byggnaden beräknas till 375 Riksdaler Banco. Ge
nom dämningen skulle va ttne t stiga över ängsm ark 
tillhörande H olm träsk by och över ”onyttig m ark” 
tillhörande Bussjö by. Sam m anlagda längden av den 
erhållna ängsm arken var 1/2 mil. Men därtill skulle 
va ttne t stiga upp på Sikmyran, som också tillhör 
Bussjö. På denna myr m åste diken upptas för a tt 
fördela va ttne t på e tt effektivt sätt. Sikm yran gav 
redan 50 skrindor hö i avkastning, men den vän ta
des genom dikningen och dämningen ge betydligt 
mera. Genom dammbyggnaden höjdes också Bus
sjöns och S ikträskets vattenytor, varvid även här 
ytterligare ängsm ark erhölls. Den blivande avkast
ningen kan m an inte säga något bestäm t om, men 
det lär väl inte råda någon tvekan om, a tt  detta  
kombinerade damm-och översilningsföretag var e tt 
av de m est storslagna inom socknen.

U nder undersökningsperiodens senare del insy
nas e tt dammbyggnadsprojekt under Israel N atha-

naelssons hem m an i Trevnaden. Dammen ska upp
föras i Paubäcken. Genom den beräknas 50 å 60 
tunn land  m ark kunna bevattnas. Tidigare h a r på 
sam m a plats funnits en m indre dammbyggnad, var
vid 15 å 18 skrindor hö erhållits. Genom den nya 
anläggningen lär avkastningen stiga till 35 å 40 
skrindor. Oversilningen hade en positiv effekt på 
kolonisationen, genom a tt  m an gärna lade nybyggen 
i närheten  av m ark, som läm pade sig för översilning. 
Däremot h a r de enkla dam m anläggningarna tydli
gen spelat en y tte rst ringa roll vid nybyggesinsy- 
ningarna under denna period. U r m ånga synpunkter 
kan m an säga, a tt  detta  ä r  naturligt. Dammbyggna
derna var ofta stora och erfordrade stor arbetskrafts- 
insats för a tt  kunna fullbordas. Oftast hade nybyg
garen endast sin egen arbetsförm åga a tt  lita till. 
D etta gjorde, a tt  han valde det m indre kostsam m a 
och inte så arbetskrävande översilningssystemet is
tället. Nybyggaren hade heller inte det tekniska 
kunnande, som erfordrades vid byggande av dam 
mar.

Vattenledningsmyr i Abborr- 
berg, Stensele omkring 1926. 
Foto Efraim  Fjällström, Väs
terbottens museum.
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S a m m a n fa ttn in g
Av min undersökning fram går a tt  in tresset för över- 
vattningsföretag ä r störst under undersökningsperi
odens båda första årtionden. D ärefter av tar an talet 
planerade övervattningsföretag hastigt. M an bör 
dock observera, a tt  i de södra kustsocknarna m insk
ningen börjar redan på 1840-talet. Det ha r också 
visat sig, a tt  an ta let in itiativ  ä r  större i de tä ta re  
befolkade delarna av länet, där konkurrensen om 
ängsm arken ä r stor, än i de glesare bebyggda.

A ntalet ansökningar varierar mycket kraftig t 
från å r till å r beroende på a) a tt  under mindre 
gynnsam m a år för jordbruket bönderna söker sig till 
bisysslor som ger inkom ster i pengar, b) a tt  under 
vissa å r  instruktörer i ängsvattning finns anställda, 
varvid böndernas intresse för detsam m a ökar.

Det m inskade an ta le t ansökningar om övervatt
ning under senare delen av undersökningsperioden 
kan bero på 1) a tt  ansökningsfrekvensen var hög 
under de första tioårsperioderna, vilket skapade en 
negativ effekt under de följande, 2) övergång till för 
jordbruket m era rationella former, exempelvis m yr
odling, med sta tsm akterna  som pådrivare, 3) a tt 
u tnyttjandegraden av för övervattning lämpliga 
m arker redan på 1860-talet kan ha varit stor, 4) ökad 
konkurrens för jordbruksnäringen från  skogsbru
ket. I fördelningen av de olika typerna av övervatt

ning fram träder en k lar regional olikhet. Översil- 
ningssystem et dom inerar k lart i Lappm arken, med
an i kustlandet sjösänkningarna är vanligast. Den
na zonering ä r främ st betingad av naturgeografiska 
förhållanden. A ntalet planerade sjösänkningsföre- 
tag  är i kustlandet störst under 1840-talet. Där 
ligger under 1830-talet tyngdpunkten i de m ellersta 
kustsocknaderna. Den förskjuts under 1840-talet 
mot de norra delarna av landskapet Västerbotten. 
För Lappm arken gäller a tt  an talet planerade sjö- 
sänkningsföretag ä r störst under 1830-talet.

Oversilningstekniken ä r allm ännast i Lappm ar
ken, där den sprider sig längre in i fjällvärlden och 
norrut. För kustsocknarna gäller a tt  den ser u t a tt  
sprida sig dels ned mot kusten, från Lappm arken 
sett, och dels mot nordost. Vid kusten får dock över- 
silningen ingen större spridning.

Om an ta le t planerade enkla dam m anläggningar 
ä r  endast a tt  säga, a tt  det ä r litet i jämförelse med 
översilnings- och sjösänkningsföretag. De planerade 
enkla dam m anläggningarnas an tal m inskar redan 
under 1840-talet. Metodens tyngdpunkt förskjuts 
från de södra delarna mot de norra delarna av 
landskapet Västerbotten. D etta under 1830- och 
1840-talen.

Av det stora an ta let ansökningar om översil- 
ningstillfällen a tt  döma, torde det knappast råda

Om k ä llm a ter ia le t
Alla ansökningar som rörde nybyggesanlägg- 
ningar, insyning av ängsm ark såsom vattenled
nings- och utgrävningsföretag o dyl m åste s tä l
las till länsstyrelsen, som hade beslu tanderä tt i 
dessa frågor. Ansökningarna infördes i e tt diari- 
um, det s.k. supplikdiariet. D etta fördes årsvis 
för hela länet. För perioden 1830-1860 finns de 
förvarade i Landsarkivet, H ärnösand. Efter 
1860 finns de i länsstyrelsens arkiv i Umeå.

Mot supplikdiarierna svarar en serie ”A II” 
utslags- och resolutionskonceptböcker. Dessa

handlingar h a r vid sidan om supplikdiarierna 
varit det viktigaste källm aterialet för undersök
ningen över Lycksele socken. Det h a r inte varit 
koncepten, som i och för sig ha r e tt mycket stort 
källvärde, som varit av största  intresse, u tan  
fastm er de syneprotokoll, som finns i anslu t
ning till dem. Syneprotokollen ä r författade av 
vederbörande länsm an eller kronofogde, när 
denne med ytterligare två synemän inspektera
de de i ansökan begärda insyningarna.
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någon tvekan om, a tt denna metod haft stor betydel
se för jordbruksnäringen i Lycksele socken under 
den h ä r behandlade tidsperioden. Metoden bidrog 
också, särskilt under perioden 1830-1850, till en 
ökad kolonisationsverksam het i om råden som tid i
gare ansetts m indre lämpliga på grund av a tt  ängs
m ark saknats.

Specialundersökningen av Lycksele socken visar, 
a tt  m ånga av de planerade övervattningsföretagen 
inte verkställdes. O rsakerna till de tta  var bl.a. brist 
på arbetskraft, a tt  de verkliga kostnaderna översteg 
de planerade och bristande kännedom  om anlägg
ningarnas skötsel.

N är det gällde m arkbeskaffenheten var tydligen 
”fasta m yrar och m oraser” i lagom lutning m est 
läm pade till översilning. För sjösänkning var de 
gyttjerika sjöarna och tjä rn arn a  m est a ttrak tiva,

eftersom m an h är kunde vänta  sig den bästa  avkast
ningen. Uppgifter om avkastningen är sällsynta i 
detta  m aterial. Vanligen ökades den med det dubbla 
eller tredubbla.

Vid varje insyning gjorde m an vanligen upp en 
kostnadskalkyl. A tt dra några slu tsa tser utifrån  
dessa beräkningar är svårt, eftersom förhållandena 
gestaltades så olika från lägenhet till lägenhet. Man 
kan em ellertid ren t generellt säga, a tt  översilnings- 
metoden tydligen var mindre arbetskrävande och 
kostsam  än sjösänkning och enkla dam m anlägg
ningar. Som avslutning kan sägas, a tt  om m an med 
ängsbrukets höjdpunkt avser den tid, n ä r övervatt- 
ningsm etoderna nådde sin största  utbredning, torde 
denna i Västerbottens län komma a tt  infalla i m itten 
av 1800-talet.

Genom ängsbrukarens enkla fördämningar i sm å bäckar ökade mängden hö. Fler djur kunde hållas levande över vintern. A m m arnäs 
1942. Foto Åke Campbell.
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De gamla
Bo Lundmark

Du s tå r där på lägden 
och vätter lien 
du spottar på brynet 
som dansar hambo 
längs eggen

Överuman ligger spegelblänk 
hon ä r inne och kokar kaffe 
härvtyget s tå r  lu ta t 
mot den nyslagna hässjan

Du dricker från fatet 
och spanar u t 
genom kam m arfönstret 
av gammal vana

Sedan till vedlåren 
där du byter skohö 
omsorgsfullt 
m edan bosset brinner 
i en solstråle

Det ä r  bra slag
som du skar
i Skafsavan
n är m ånen
var i första kvarteret

Hon har lagt sig 
på kökssoffan 
och suger på pipan 
stoppad med tobakstång 
från Norge och rölleka

En turistb il ru sar västeru t 
klockan slår tre  slag 
efterklangen hörs länge 
i den svala tystnaden

Äter på lägden 
några främ m ande karla r 
frågar efter stigen 
till sjön
du skjuter upp h a ttb rä tte t 
och pekar

F ram åt kvällen 
de invanda stegen 
till båten
näten  och dåbbarna

Årbladens virvlar 
m askorna löper u t 
ju st här
börjar gräsbotten

Du d rar upp 
vid länningen 
hon är ny tjärad  
vattne t som svettdroppar 
utefter hennes sidor

Stöveltram p i sanden 
främ m ande 
ovälkomna 
en cigarrettfim p 
en käpp

nära  jordkällaren 
med gul rand  överst

Du säger ingenting
vid hemkomsten
en från Umfors ä r  där
han b e rä tta r om dammen
vid Luspen
det blir stora slan tar
för m arkägarna

Du ser hela tiden 
u tå t sjön 
och går till slut 
u tan  e tt ord 
yxhuggen ekar 
bakom fähuset 
genom kropp och själ

Den gula postbussen 
m ejerikrukornas 
tomma kollisioner 
postväskan bredvid 
den låser hon alltid upp

Du spottar snuset 
i slaskhinken 
hon ha r stä llt fram 
kvällsgröten

Äntligen ord å t din oro 
var finner rödingen 
nya leksgrund
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var snarar jag  ripa
när strandvidet är borta
och raningen
som däms över
var hässjar vi
en ny kofö
hur k lara r vi
m ikaelistorm en
när den skyddande viken
försvunnit

Hon lyssnar
och försöker föreställa sig
a tt  avan inte finns
inte stranden
från Jerebäcken
inte denna Guds skapelse
som är e tt med henne
som pulserar i hennes blod

Nu sker den ondes verk 
säger hon till sist 
och går till cittran  
sm ärtan  vibrerar i strängarna 
hennes nerver blottlagda 
tröst i psalm ens ord 
du Guds kärleks källa 
du skall evigt välla

Pengar p ratas överallt 
ryktena su rra r 
du ä r som Job 
i det onda dram at

tjänstem ännen som skuggor 
deras m ånga papper 
som kringflygande höstlöv

Hj ärnblödningen 
på vedbacken 
sjukstugan i Tärnaby 
blir d itt sista hem 
där budskapet n å r dig 
om förödelsen 
men du slipper se den

Hon läser för dig
Psaltarens ord
han  för dig till vatten
där du finner ro
du ä r tillbaka vid Um an
före syndafloden
i frid som nar du in

Hon lever kvar 
på e tt stycke jord 
m ellan den nya vägen 
med höga slänter 
och den nya sjön 
med erosionsskydd 
av gråberg

Schaktm askinerna 
h a r  kört över lägderna 
spåren som skyttegravar 
ingen ha r frågat 
ingen ha r tackat 
det ä r bara  utvecklingen

Hon h a r ingen strand  
a tt  följa med blicken 
där ä te r vågorna 
och björkrötterna rör sig 
som bläckfiskarm ar

Hon ser mot en annan  strand  
där herden skall möta 
och leda henne till dig 
där du sitter vid avan 
och kam m ar skohö

Hon blir bönhörd 
det gamla vistet 
fly ttar med henne 
kvar ligger skalet 
uppsköljt och tomt

Allt möjligt skräp 
ligger och skaver 
mot gråberget 
ibland en käpp 
med gul rand  överst
-  gränsen för det tillå tna

Ur diktsamlingen 
Den sjunde dagen

-  dikter från glesbygden, 1992.

Bilden ovan: Båtlänningen vid Över- 
uman.
Lilla bilden: Frans och Beda Andersson 
i Umasjö, författarens morföräldrar.
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Angen  
åkerns moder
En bildsvit av 
Sune Jonsson
Texter: C itat u r en del äldre skrifter 
och uppteckningar (se sid 98).

Gigån vid Tallberg, Åsele. 16 aug 1969.
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Gigån vid Tallberg, Åsele. 16 aug 1969.

”Ängen ähr åkerens moder, säger m an u thi edt ge
m ent ordspråk. Thet ähr, adt såsom ängen äh r god 
och stor till, så kan m an hålla mycken boskap där 
äffter, u taff hwilkas dyngia åkeren m era gödes och 
bliffwer fruchtsam . Fördänskull äh r the t en husm an 
öffwermåtton angelägit, ad t han beflitar sig om 
myckenhet aff äng, och god äng.”

Schering Rosenhane omkr 1660
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Gigån vid Tallberg, Åsele. 16 aug 1969.

”...a tt starrg räsen  äro af en m jukare, för kreaturen  
begärligare och möjligen äffven m era närande be
skaffenhet inom de norra orterna, än de träartade  
och sträfva starrgräs, som utvecklats inom sydligare 
trak te r och a tt  de på grund h ä ra f med största fordel 
kunde inom N orrland användas till k reaturens u t
fodring... a tt  de norrländska sta rra rte rna , skördade 
vid tiden för deras blomning ha en sådan kemisk 
sam m ansättn ing a tt  de godt u th ärd ar en jämförelse 
med de bästa  fodergräsen.”

J.H. Magnét 1890
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Sörnoret, Åsele. 16 aug 1969.

Sjla, slå, betecknar hela arbetet med hötäkten och 
icke blott avslåendet av gräset. S låtterarbetet kallas 
slåttanna.

Om slåtterarbete t på den odlade m arken säger 
m an endast höslåttern. Vidare ha r m an hårdback- 
slåttern  på backar och på de sandiga strandängarna 
längs Angermanälven. De olika g räsarter, som växa 
där, kallas med e tt gem ensam t nam n hera.

Utom hårdbackslåttern  hade m an även annan 
slå tter på självbärande m ark, såsom myrslåtter på 
skogsm yrarna och fuktig m ark, bäckslåttern kring 
bäckar och m indre vattendrag, råningsslättern på 
röjningar längs vattendragen sam t skrapslåttern, 
som försiggår i u tkan ten  av vallarna, där ännu stub
bar och stenar finns kvar.

Äsele socken 1941



Vajsjön, Norsjö. 14 aug 1969.

”N är du ser agnan skall du gå till änges, då du ser 
akset skall du springa till änges.”

Asele socken 1941

”N är kangeron börjar spinna i gräset, ska vi börja 
slå.”
”Så länge Persm ässgräset (älggräset) inte är utblom 
m at, ä r  inte gräset förvuxet.”

Stensele socken 1941
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Bjurträsket, Norsjö. 14 aug 1969.
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Jakobslund, Sorsele. 15 aug 1969.

”Det är Ängen som förnäm ligast underhåller Landt- 
m annens Ladugård, u tan  hvilken han hvarken kan 
ärhålla  den till Äkerens bestånd högstnödiga Göd
seln, eller Dragare till dess behöriga uppbrukande. 
En förnuftig och god Ängskötsel ä r  alltså rä tta  grun
den til a llt Åkerbruk... Om Ängskötseln någonsin 
skall kunna komma till betydelig högd, så bör den ju

visserligen med mycken omhugsan och flit drifvas: 
Hon är verkligen i sig sjelf en särskild Vetenskap och 
bör derföre med grannlaga hugdrift a f upm ärksam t 
och kunnigt folk handhafvas, som öfriga nyttiga 
Vetenskaper.”

Bengt Bergius, Tal om Svenska-Äng-skötseln, 
HåUet för Kongl. Vetenskaps Academien 1769
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V. Orsträsket, Kåtaliden 15 aug 1969.

Vid sjöslått, där va ttne t var för djupt a tt  vada i, 
använde m an sig av flötan, flotte. Om fräknä slogs i 
sjövikän å flötan fylldes vä hä, hetä det fräkn-flötan, 
och slog m an starrslåttn  i sjön, fick m an starr-flötan.

Dessutom slogs och togs tillvara på e tt sjögräs, 
som folket i sjöbyarna kalla sjö-röra.

Bjurholm  socken 1936

Man brukade slå vattenväxter, fram förallt fräkne. 
Det ansågs a tt  korna mjölkade särskilt b ra av fräk
ne, ”fast m agra blev dom”. Man slog på sanka s trän 
der, gick på trampor, trugor, eller skidor, men om 
m an ej slog från båt, så användes de vanliga verkty
gen. Då fräkne var tungt a tt  räfsa, gingo kvinnräf- 
sorna lä tt sönder, så m an använde hellre ladaräfsor- 
na. Utom fräkne var det i synnerhet bladvass och 
starr.

Skar m an sjöfoder från  båt, använde m an en 
dubbellie, sjöfoderlie, med en högerlie och en väns
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V. Orsträsket, Kåtaliden 15 aug 1969.

terlie, fästa i en lång stång, fork. Sjöfoderlien hade ej 
så skarp krok som vanliga liar. Lien fördes nere i 
vattnet, det avskurna fodret flöt upp. U tanför där 
m an skar sjöfodret lades stänger ut. Varje stång var 
e tt par, tre  fam nar och ändarna voro förenade med 
björkvidjor, som vridits. Stången kallades en fim la.

Hela flotten, sjöfoderflotten, bogserades med bå
ta r  till den plats den skulle hässjas, ofta en hel 
fjärdingsväg  (2,5 km). För a tt  draga upp sjöfodret på 
land, hade m an sjöfoderkrokar. Den var helt enkelt

en lång och smal ungbjörk, där en å t sidan växande 
kraftig ”rotånge” få tt s itta  kvar.

Sedan m an dragit upp sjöfodret på land, fick det 
ligga 2-3 dagar innan m an hässjade det. Det hässja- 
des tjockt, men på sam m a sä tt som vanligt hö. Vass 
bands i kärvar, men sedan hässjades kärvarna. 
Isfoder tog m an bara  i nödfall, det körde m an i regel 
hem direkt u tan  a tt  hässja det.

Norsjö socken 1938
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Orsbäckens västra strand. 15 aug 1969.

”E tt kulturfolk som inte glömt s itt eget förflutna 
borde känna det som sin plikt mot kommande gene
rationer a tt  rädda vad som ännu finns kvar av dessa 
uråldriga kulturdokum ent, som sam tidigt ä r evigt 
ung, blommande n a tu r.”

Sten Selander 1955
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Orsbäcken, rester av dam m. 15 aug 1969.

På Gravfors ägor (en by ovanför N äsm ark och S lä tt
m ark) hade det funnits e tt damm där de hade däm t 
på hösten. Det fick stå  över v intern och bli is. Och på 
våren drog de upp dam m et så isen fick sjunka och 
pressa ner ojäm nheterna så m arken blev jäm n. Jag  
m inns nä r jag  var barn  och jag  ville gå så jag  skulle 
få se det där dammet.

Bjurholm  socken 1941
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Orsbäcken-Gargån, sam m an flödet. 15 aug 1969.

Ängar bör bevaras ”inte så mycket av hänsyn till 
landskapets skönhet som med tanke på de historiska 
värden de förkroppsligar. De lagskyddade ru n ste 
narna  och fornåldersgravarna ä r m onum ent över 
döden; men ängarna är levande m innesm ärken över 
våra förfäders arbete och dagliga liv sådant det ge
staltades under m inst e tt årtusende. Och ä r dylika 
m innesm ärken inte lika väl värda a tt  räddas från

förintelse som gravarna? Må vara, a tt  ängarna m ås
te skötas och a tt  det inte kan ske u tan  kostnader. 
Men vi sä tte r ju  i stånd och underhåller m edeltids
kyrkor och andra historiska byggnader. Varför skul
le vi inte lika väl kunna underhålla den levande 
miljön varur bygderna växte fram?”

Sten Selander 1955
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Orsbäcken-Gargån, sammanflödet. 15 aug 1969.
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Petikan vid Svansele. 13 aug 1969.

Höskrinna, höskrindan, var avsedd a tt  stå  på en 
långslea, långsläde. Dessa var av två slag: valläslean 
och järnstångsslean. Den förra hade ungefär 4 tum  
breda m edar som var vallä, tjärade. Den användes i 
kall väderlek och var mycket omtyckt vid hökörning 
på trånga och krokiga skogsvägar, därför a tt den 
hade lä tt för a tt  följa uppkörda m edspår och det var 
lä tt a tt  dra till den vid en krök av vägen. Järnstångs- 
släden som är en yngre modell hade järnskoning 
under m edarna. Den användes helst på skarföre och 
på riktiga vägar. Järnstängernas skarpa kan ter 
gjorde a tt  den helst ville gå rak t fram. U ttrycket bäg 
som en järnstångslea  har använts i Bjurholm om en 
envis och tjurig  person.

Bjurholms socken 1965
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Hösläde. Petikån vid Svansele. 
13 aug 1969.
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Petikån vid Svansele. 13 aug 1969.
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Petikån vid Svansele. 13 aug 1969.

Ladan var en fast punkt i odlingslandskapet, ingen 
var den andra lik, Sneda, vinda och med svanktak 
liknade de kanske ibland sina ägare, men var helt 
nödvändiga för ängars och slåtterm arkers u tn y tt
jande. E tt resu lta t av sam arbetet: m änniskan och 
naturen.

Albert Magnusson, Bodan, Lövånger

En in tressan t form av ”lågslätter” e rin rar m an sig i 
Ö rträsk  by, Ö rträsk  socken. Där hade sex gårdar 
gem ensam t röjt av e tt område. N är m an sedan slog 
detta, deltogo i arbetet tolv personer på en gång, två 
från varje gård. M ännen slogo och kvinnorna räfsa
de. S låttern  pågick i en vecka och höet inlades i 
några lador, som funnos på platsen. M an övernatta
de på arbetsplatsen i en skurkåta, e tt slags slåtterko- 
ja, byggd som en skogslappkåta. På kvällen kokades
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Petikån vid Svansele. 13 aug 1969.

gröt i en kittel. Den sa tt upphängd på en rabb, stång, 
snett nedslagen i m arken. Fram för elden torkade 
m an även sina kläder. U nder arbetet hade kvinnor
na skor med trasor i stället för strum por och ovanför 
skon, stoppstrumpor, som bestodo av e tt tygstycke, 
vanligen av stry, blånor, vilket var lindat två varv om 
benen och fastbundet med e tt snöre upptill och ned
till. Somliga kvinnor arbetade i lintygsärmarna, vil
ka gingo ned till armbågen.

Äldre karla r hade kängskor på fotterna, men de 
yngre fingo nöja sig med träskor, eller gingo barfota. 
En gammal gubbe brukade gå klädd i strigbyxor.

Höet avhäm tades liksom annat hö först på snöfö- 
ret. M an ställde sig då med sina slädar i en ring 
framför ladan, där i tu r  och ordning fång av höet 
lades i den ena skrindan efter den andra.

Jirlow  1927
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Petikån vid Petikträsk. 11 aug 1969.

Den första räfsning en flicka (eller pojke) fick börja 
med n är hon skulle börja gå till änges var a tt  räfsa 
liesken. Räfsaren höll sig strax  efter slå ttaren , och 
förde räfsan samm a väg som han lien (från höger till 
vänster). Allt gräs kom då a tt  ligga i slagryggen. Det 
arbetet fordrade ingen beräkning. Andra räfsare, 
m era vana, togo sen ihop det till hopar eller dyssjor. 
M an lade dyssjorna där det var to rrast, fram förallt 
på en plats där det ej var gyttjebotten. Man räfsade

ihop så mycket hö, a tt  det skulle bli m inst en fam n  
och bredde u t höet på marken. Man sökte ”lyfta” upp 
det från gräsbotten så a tt  det skulle torka bättre.

M an ansågs böra ta  en lieskena i varje räfstag.
Var det räddar, uppröjda ängar, som slogs, var 

det lä tt för räfsarna a tt  hålla  efter slå ttaren , ty  det 
var svårt a tt  slå där. Men slog m an slättan  kunde det 
nog behövas två räfsare per slåttare.

Norsjö socken 1938
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Ledningsmark. 16 aug 1969.

På m yrarna hade m an hässjor icke med ”pinnstol
par” u tan  med parställda hässjestörar. M an gjorde 
nog hässjorna lika, vare sig man skulle göra vinter- 
hässjor eller bära in höet i lador. Först sedan höet var 
to rrt hässjades det om till vinterhässja. Man räkna
de med a tt  två skauten, den del av en hässja, som 
finns mellan två stolpar eller störpar, av en vanlig 
hässja, skulle bli till e tt skaute i en vinterhässja.

S tängerna till hässjan  voro barkade gran- eller 
tallstänger. S tängerna voro något längre än skaute- 
na. De höllos på sin plats av vidjor (björk eller vide), 
som lindades kring de parställda störarna på samm a 
sä tt som banden i en gärdsgård. En normal hässja 
hade sex varv. Stod den på e tt blåsigt ställe, lade

m an ibland en stång, takstången, på översta varvet. 
Takstanga  vilade ej på något band u tan  direkt på 
höet.

Norsjö socken 1938
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Björksele. 16 aug 1969.

Raningar kallades förut alla ängar vid ån, där m an 
röjt undan skogen. M an högg och brände för a tt  få 
slät mark. N är skogen kom bort, växte invid bäckar 
och åa r högt och saftigt gräs. Förr i tiden, nä r sådant 
röjningsarbete ännu inte var fullbordat, brukade 
slå tte rkarlarna  ha en liten yxa på bältet, n ä r de 
skulle till raningen för a tt  slå. Om m an då under 
arbetets gång råkade på någon kvarglömd buske 
eller rot, var det bra a tt  ha  yxan till hands. På så vis 
förbättrades ängen å r från år. De byar, som hade 
goda ran ingar ansågos y tte rst väl lottade. Rnaften 
ha r vid Örån bra ängar, Vormsele vid Vindelälven 
osv.

Lycksele socken 1934
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Ä ng längs Öre älv, vid Knaften. 18 aug 1969.

Slåttern  började på Sara-dagen (el. Fredrik). Men 
även på H erm an och Joel brukade de gamla börja 
slåttern. Så tidigt som möjligt på morgonen skulle 
arbetet börja. N är m an for till ån (Örån vid K naften) 
gingo slå tterkarlarna  hem ifrån redan vid 3-tiden på 
morgonen. Räfsarna fingo komma litet senare. Om
kring kl. 10 brukade m an ha slagit u t så mycket gräs,

som m an sedan på dagen hann få upp. Daggen hade 
då också oftast gått u r  gräset, och det blev m era 
hårdslaget. I synnerhet var det viktigt a tt  slå å- 
ängarna m edan daggen var kvar. D etta var mycket 
m era hårdslaget än andra grässlag.

Lycksele socken 1934
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Ä ng längs Öre älv, vid Knaften. 18 aug 1969.

N är m an gick hem från slå ttern  skulle m an alltid ha 
med sig kvistar med häggbär på å t dem som var 
hemma. Men häggbära blir bä ttre  i sm aken om dem  
få ligg på kvistu, icke avplockade, i e tt dygn. Man 
skulle också ha med sig hem en knäpping, handfull, 
tågbär, stenbär (Rubus saxatilis) eller tågbärsbrusa 
(brusa, några  sam m anflätade revor).

N är m an slog på näsen och ej hade klocka med, tog 
m an tiden av solen.Det var afton då hon började gå 
borta vattne, från ån. Då hon var m itt i backen var 
klockan mot sju  om det var i början av augusti. 
Dröjde m an till solen var överst i backen, var man 
sen, ty  då var det kväll.

Bjurholms socken 1941



Ä ng längs Öre älv, vid Knaften. 18 aug 1969.

I min barndom  användes hässjor med fem stänger 
lagda på björkvidjor bundna mellan två par-ställda 
störar. Sedan banden kommit i, kallades e tt par 
störar tillsam m ans tjör. Num era (1936) användas 
hos oss hässjor med fem stang i höjd. Sådana hässjor 
ha ej verj-tjöra u tan  pinn-tjöra. Tjöra gjorde m an av 
tim m ertullana  och höla för pinna böra man öpp vä 
husnavar. Man talade om nederst stanga, annä 
stanga, trej-stanga, fjär-stanga å tak-stanga. Tjören,

som var tillspetsad med yxan å t ena sidan, grövre 
sidan, stam pades ner i jorden, där först med jä rn 
spette t arbetats upp rum  för tjören.

Sedan tjörarna stam pats ner i jorden skulle de 
stödas med två stö vardera, e tt påfram sia öm hässja 
och e tt på baksia. Stöä  stam pades ner i jorden och 
krängdes fast under en hässj-pinn.

Bjurholm socken 1936
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Öre älv, vid Knaften. 18 aug 1969.

”E tt självväxande änge ska m an sä tt värde på”, sa 
pappa. Och det fick vi se särskilt i fjol. Vi hade inte 
slagit og- stränderna på två år då, för vi hade få tt så 
mycke hö ändå, så vi hann  inte ta  reda på det, och 
inte behövde vi det heller. Men i fjol då fick vi så lite 
hö, så då slog vi allt vi kunde på näset. Och då fick vi 
så oerhört mycke utav  ogstränderna eftersom de var 
fönnä  då.”

Bjurholm  socken 1941
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Uppodlad ängsm ark vid Öre älv (Agnäs-Älskanäs). 22 aug 1969.
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Uppodlad äng, besådd med korn, vid Öre älv (Agnäs-Älskanäs). 22 aug 1969.

”1 en fram tid som sannolikt ej ä r långt aflägsen, skall 
det derför blifva svårt a tt  få en fulltonig föreställning 
om den n a tu r med hvilken våra stam fäder hade a tt  
käm pa deras första strid, som n ä rt nordbons aldrig 
kufvade frihetskärlek och fostrat dessa djerva kri- 
garskaror, som utgjort det vidsträckta m useum  der 
alla våra forskare och konstnärer börjat sina studier, 
som bildar grundtonen i våra skalders sånger i våra 
fäders och vår egen lifsåskådning.”

A.E. Nordenskiöld 1880
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Till änges!
-  om ängsslåtter i folkminnet

Om k o fö d a n s  s to r le k  o ch  
h ö e ts  e g en sk a p e r

Som föda för var ko från M ikaeli till E rsm äss beräk
nades omkring fem storskrindor vallhö och en halm- 
skrinda. Utfodrades korna huvudsakligen med myr- 
och raningshö fick m an beräkna en sju till å tta  
skrindor. H ästen skulle alltid ha dubbelt m er foder 
än en ko, och alltid det bästa höet, vallhö och bästa 
raningshöet. En ko fö, koföda beräknades räcka åt 
fem till sex får.

Degerfors socken 1931

Till varje ko m åste m an ha sex skrindor hö (två 
hässjor på en skrinda) och dessutom en halm skrin- 
da. D etta allt — utom halm en -  skulle tagas ifrån 
m yrarna. Då hade man dessutom m assor av får. 
Varje får beräknades behöva en skrinda hö, men på 
vårsidan brukade det för det m esta bliva foderbrist. 
Det var då fåren, som fingo åtnöja sig med det 
sämsta.

H ästarna skulle ha vallhöet så långt det förslog. 
Varje häst beräknades behöva tio skrindor. M ånga 
bönder härom kring hade då omkring 10 kor, 30 får 
och två hästa r sam t ungnöt och kalvar. Då det m esta 
av fodret togs från myr- och åängar förstår m an 
vilken gräsm ängd m an därifrån kunde släpa sam 
man.

Lycksele socken 1934

Kor, får och getter på  bete i Svarttjärn, Sorsele. Foto Robert 
Lundgren, Västerbottens museum.
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Man ansåg a tt  det behövdes 8 skrindor om 250 å 300 
kilo för varje ko i vinterfoder. H ästen ansågs behöva 
hälften m era och väl det. För smådjuren, får och 
getter var ingen fast beräkning. Det m an svarvä, 
rensade bort, u r  ko- och hästkrubborna, kastades 
först å t sm ådjuren och det som där blev kvar kalla
des svarve och bars u t igen och användes ibland som 
strö.

Bjurholms socken 1965

I Nordmaling fick m an från  m yrarna”myrhö”, bestå
ende bl.a. awfräken och starr, vilket gärna å ts av kor 
och får, m edan hästa r ej åto det lika begärligt. Vid 
vikarna växte sälting, knappsäv, vilket ansågs vara 
e tt mycket gott foder. Man talade även om hårdvalls- 
hö, raningshö eller näshö och om lägdhö, det sist
näm nda vallhö från odlad jord, som besåtts med 
höfrö.

Med höfrö började m an på 1870-talet, då man 
började så timotej och något senare klöver. Särskilt 
uppåt socknen spelade m yrslåtter en stor roll. I 
B järten kom ännu omkring 1866 mer än hälften av 
fodret i byn från m yrarna.

NorcLmalings socken 1927

S lå tte r te c k e n  o ch  s lå tter fö ljd

M an räknade ej med a tt  börja slåttertiden, sjlåttan- 
na, någon viss dag. Efter ”midsommarböndag”, tred 
je böndagen, började m an nog så sm ått. Däremot 
hade m an vissa m ärken. N är almycke, mjölke, blom
made, var det tid  a tt  slå. E tt annat m ärke var, när 
det började vara ”spott” i gräset. (Man trodde det var 
gräshoppor, som spottade i g räse t.)

Norsjö socken 1938

S låttern  började med förnänga, förnängarna, d.v.s. 
m yrar som slogs vartannat år. Dels var höet där 
glest, så det blev ej så stor skillnad om det fick växa 
ytterligare, dels var de ängarna i regel svaga och 
blöta, så m an ville ha dem bärgade före pissveckan. 
D ärefter följde nog i regel vallhöet, sedan starräng
a rna  och ran ingar som här kallas råddar — men det 
där kunde bero på väderleken. För a tt  kunna slå 
råddar och i allm änhet ängarna, m åste det vara 
to rrt och bra väder, så höet kunde torka lite på 
m arken. S ta rr och i synnerhet fräkneängarna kunde 
slås även om det var m ulet eller regn. Det höet 
torkade nog ändå.

Norsjö socken 1938

Raningsslåtter i Lycksele lappmark. 
Foto Västerbottens museum.
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En slåttesäng sköttes omsorgsfullt förr. Före mid
sommar, strax  efter våranna, vårsådden, skulle m an 
alltid u t för a tt  rensa näse, då m est för a tt  rensa bort 
kvist sam t bråte som älven fört med sig. På hösten 
utfördes m est den egentliga röjningen för a tt  avlägs
na träd teln ingar och buskar.

Bjurholms socken 1941

Många m yrar kan ej slås två å r i följd. Om m an slår 
varje år, blir dessa m yrar till slu t u tan  gräs. Fjolårs
gräset eller fönna  tjäna r dessutom som gödningsäm
ne.

Om en myr, som ej h a r fönna, säger man, a tt  den 
ha r fönnlösta.

Det gräs, som slås på m yrar ä r  huvudsakligen 
starr. E tt  slags m yrgräs kallas borst.

Stensele socken 1941

M an började m yrslåttern  nä r m yrgräset ansågs vara 
fullväxt. E tt säkert m ärke beträffande tiden a tt  bör
ja  hade m an i spindelns förhållande till sina ungar. 
N är kangeron hade sa tt u t sina ungar i gräset, så a tt 
kangerotjyla, spindelbona, voro tomma, då var m yr
gräset fullväxt a tt  slås.

Deger fors socken 1931

N är jegarn, tuvtåteln , började ”dam m a” sade man, 
a tt  nu var hä tin, att ta på ta åt lien. Man började 
oftast med någon ”skrabbslått” för a tt  liksom mjuka 
upp sig. M ånga hade känning av a tt  de blev libruten  
första dagarna i slåttern. M an blev lämmen  i arm ar 
och axlar av det ovana arbetet.

Bjurholms socken 1965

Som regel ansåg m an i Nordmaling, a tt  korna skulle 
släppas u t a tt  skaffa sig foder själva,när m an började 
se humlen  (humlorna). En gammal regel gick u t på 
a tt  m an dock borde ha ersmässgiven klar, a lltså 
utfodringen på Eriksdagen (den 18 maj).

Korna gingo på skogsbete till i slu tet av ju li efter 
slåttern , då de släpptes på ängarna. Efter skörden 
fingo de även gå på åkrarna. Sedan gingo de ute till 
Mikaeli. U nder vintern svältföddes korna, men de 
åto upp sig på det rikliga sommarbetet.

I Byske skulle korna släppas på bete senast till 
Gustav (den 6 juni).

H ästarna  släpptes i Sorsele u t om våren men 
togos i bruk under vårbruket, varefter de på nytt 
släpptes u t till midsommar. Sedan gingo de fritt på 
skogen hela sommaren. Såväl hö som säd bar m an på 
egen rygg, d.v.s. både slå tter och skörd klarade man 
u tan  häst. N är m an sedan skulle ta  reda på h äs ta r
na, kunde man få gå en hel vecka för a tt  få tag  i dem.

Jirlow  1927

Med skrabbsjlåttn, skrabbslåtter, m enades slå tter i 
backar, på dikesrenar o.s.v. L iarna som användes för 
sådan slå tter voro i allm änhet bredare än andra och 
alltid av kortaste sort. På så sä tt voro de också m era 
tåliga, vilket var av nöden, då lien ju  ofta högg mot 
stubbar och stenar. Skrabbslåttern brukade man 
spara till regniga dagar, då m an ej ville våga på a tt  
slå u t ”rik tig t” gräs.

Lycksele socken 1934

Slåttern  på u tängarna  togs vanligen i följande ord
ning: S tarrm yrarna slogos först. Sedan därefter 
hemjorden slagits kom tu ren  till röjningar längs 
bäckar och älvar, därefter från gården längre beläg
na m yrar och sist på hösten nä r älvarna fallit ned, 
d.v.s. va ttenståndet sjunkit slogos åängarna.

Degerfors 1931

Slåtterkarl på Holmön på 1920-talet. Foto Ragnar Jirlow, Väs
terbottens museum.
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Gerda H edman och H arald Österberg i myrslåttern. Bockträsk, 
Sorsele 1926. Foto Västerbottens museum.

V ar sk a  ja g  stå? sa  s tin ta n , 
n ä r  h o n  sk u lle  räfsa . 
-  Om a rb ete t i s lå ttern .

Förr brukade allt gårdsfolk följa med på m yrslåt
tern. Man bar sm åbarnen i en korg på axeln. M an 
kunde vara borta en eller flera veckor. Det blev alltså 
mycket a tt  föra med sig till ängen — slåtterredskap, 
fiskredskap och proviant. Som proviant förekom 
torrkött, saltfisk och filmjölk. Filmjölken förvarades 
i särskilda mjölkflaskor av trä . Man drack direkt ur 
flaskan, och flera kunde dricka u r samma. Till kok
kärl användes stora k ittlar. All u trustn ing  bars i en 
ängeskont av näver på ryggen.

Nu för tiden (1941) är det m era sällsynt, a tt  m an 
stannar på m yrängarna flera dagar. D etta beror dels 
på a tt  färdevägarna förbättrats och cykeltrafiken 
kommit till, dels på a tt  m yrslåttern  nu ä r m indre 
om fattande än förr.

Stensele socken 1941

M an förfor något olika, hade olika sä tt a tt  slå, allt 
efter m yrarnas beskaffenhet. Var det större m yrar 
slog m an från frukost till middag, mellan två mål, 
varefter gräset fick ligga i bredor till följande dag, då 
det antingen hässjades eller bars d irekt in i ladan. 
M edan gräset låg och torkade slog m an e tt annat 
stycke, där gräset så i sin tu r  fick torka innan det 
hässjades. Det var endast nä r m yren var mycket torr 
det bars in med en gång i ladan. Vanligen hässjades 
det. N är karlen slår och räfserskan sedan breder u t 
höet till torkning säges det a tt  dem sjla bräj, slår 
(och) breder.

Var m yren m indre och saknade lada, slog man 
och hässjade med en gång. Var det två par, som 
arbetade, slog det ena paret och samlade ihop, det 
andra  räfsade ihop och hässjade.

M an hade m yrar på två dagsslåtter, tre, fyra 
o.s.v. På m yrarna tog vanligen varje slå tterkarl sin 
egen väg. H an slog först fram åt en viss längd, sedan 
vände han och slog samm a väg tillbaka. M an slog då 
dubbelslag och det gjorde m an alltid på m yrarna för 
räfsningens skull.

Degerfors socken 1931

Det stycke som varje slåtteskarl slog då han gick 
tvärs över ängen kallades lisjär. Det som slogs vid 
varje hugg kallades litag. Vid m yrslåtter begagnade 
m an liar med krag eller kragorv.

Den dubbelsträng som bildades då m an slog mot- 
slag kallades rygg. En smal rem sa av en slå tt kalla
des remsa eller stret. Då lien följer tä t t  efter m arken 
säges den vara jordlagd. En torva som upphuggits av 
lien kallades tuvtott eller klingertörv.

Höet fick ligga på m arken tills det blivit to rrt nog 
a tt  hässjas. Sedan räfsades det ihop till dyssjer, 
högar. D etta skedde samm a dag som m an slagit.

Örträsk socken 1933

I äldre tid  var det vanligt, a tt  kvinnorna förde lien 
och hjälpte karla rna  a tt  slå u t gräset. Kvinnorna 
hade lä tta re  och mindre liar, kvinnfolkslien, 5 å 6 
kvarter långa. N är m arken var särskilt svår a tt  slå, 
risig och tuvig, så a tt  en slå ttare  ej hann slå så 
mycket, a tt  han höll räfsaren fullt sysselsatt, var det
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Slåtter vid Gräsbacken, Bockträsk, Sorsele 1933. Foto Harald  
Österberg, Västerbottens museum.

nödvändigt, a tt  kvinnorna — räfsarna -  även slogo. I 
synnerhet var detta  fallet, n ä r bäckängarna skulle 
slås. Räfsarna brukade slå till ungefär klockan elva, 
och sedan var det lagom a tt  räfsa sam m an gräset. På 
sådan oländig m ark går det också lä tt a tt  slå, efter
som m an aldrig kan ta  långa tag  med lien.

Lycksele socken 1934

Skulle m an torka höet u te och bära det direkt i ladan 
u tan  a tt  hässja det, m åste det ligga m inst två dagar. 
På andra dagens förmiddag, då höet var dagglöst, 
rörde m an upp dyssjorna. Fick höet ligga i tre dagar, 
rörde m an upp det även tredje dagen.

Vanligen hässjades höet. På efterm iddagen vid 2- 
3-tiden eller så, började m an med hässjningen. Man 
räfsade ihop dyssjor i hopar, varpå, m an fäm nde  höet 
till famnar. Man ställde sig vid den ena sidan av 
hopen och rakade å t sig lite hö å t gången, så m an fick 
e tt fång med lodrätt ställda hötappar. Fam nen var 
(om höet var någorlunda torrt) ca 6 kvarter bred, 
drygt 2 kvarter hög och 2 a lnar lång.

Var fam nen låg och rä tt  packad, var den svår a tt  
ta  upp hel, var den hög och för lös, ville det falla från 
den.

Norsjö socken 1938

Höbärgning med hökrok, Ersmark, Skellefteå på  1920-talet. Foto 
Ragnar Jirlow, Västerbottens museum.

Hökroken är e tt gam m alt redskap, som hö-tjörarn 
vill ha med sig både när han  skall köra in hö från 
åkern, och när han sedan skall köra hem höet från 
ladorna. Hökroken är, om den ä r gammal, 
hemsmidd, av stål och något böjd. Den ä r fäst vid e tt 
träskaft som är cirka 1 fot långt och läm pligt a tt  
spänn fast t i , gripa om. Hökroken kan ha från en till 
tre  klor. Man ta la r  därför om en-kloä-, tjvåkloä- och 
trikloä-hö-kroken, dock finns det m est endast en i 
varje hem. Den får aldrig glömmas, nä r bonden skall 
köra efter hö. Hökroken h a r då sin plats antingen i 
e tt hål i ellja (långbalk i höskrindan) eller i handen 
på körkarln. Med hökroken högg m an fast i en famn 
hö, och med hjälp av den lyfte m an höet.

På senare tid ha r m an börjat göra hökrokar ur 
trasiga grepar, men sådana krokar äro nog svagare 
än de hemsmidda.

Hökroken användes för 
åkerhöet, som var m era bin
dande, men för ängeshö en
dast om vintern vid hemkör- 
ning.

Bjurholms socken 1936
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Höbärgare Birger Äström, Adam  Lundm ark och Ingeborg Åström, 
Bygdsiljum. Foto Edvin Lundm ark, Västerbottens museum.

Var m arken jäm n, och hade m an ej a llt för långt till 
ladan, kunde m an bära  hö på e tt par lä tta re  hässj- 
stänger eller också på en bår, som då hette höbår. 
Höbåra var något kortare än stängerna och höbör
dan hölls bättre  på båra än på stängren. A t öms enna, 
bägge ändarna, hade m an yxe dell nalta, form at till 
lite med yxan, så a tt  händerna lä tta re  kunde gripa 
om. Botten var ej hel, u tan  m an spikade endast 
några käppar här och var från ena skalm än  till den 
andra.B ildades för stora hål ti båra, lade m an björk - 
eller vi-kvista a tt  fylla igen, innan höet lastades. 
Personer, som bär hö på båra, borde vara jäm nsta r
ka.

Bjurholms socken 1936

De, som ingen häst hade, brukade nä r de ladade höet 
bära det på en höjbår a. Den var gjord av två böjda 
stänger sam m anflätade med vidjor.

Degerfors socken 1931

Bördorna buros d irekt in i ladan. D är fanns alltid 
någon, som tog emot höet, om ej bärarna  själva 
hunno med a tt  lasta  in. Höet togs emot med händer
na. Var höet i närheten  av ladan, bars det ofta in med

arm arna, dvs m an tog om så mycket hö m an kunde 
och bar det, stundom med tillhjälp av bärar härva, 
framför sig eller över axeln. Ofta använde m an sig av 
svegan för inbärandet av höet. N är m yrladan tram 
pats så full som möjligt, hände det, a tt  m an tog bort 
några plankor ifrån ladutaket, och på så sä tt kunde 
den eller de som tram pade höet få plats a tt  tram pa 
högre upp. Höfamnen sändes sändes ändå genom 
dörren och hissades upp, med härvan till tram paren, 
som tog undan höet.

Lycksele socken 1934

Hade m an långt till ladan, bar m an det vanligen i 
sjvegan. Man lade den på m arken, lade fam nar (eller 
från stängerna i hässjan) på den del av svegan, som 
var närm ast tanet (bara på ungefär hälften av sve
gan). Man lade flera varv, så a tt  svegabördan blev 
ungefär kvadratisk (eller svagt pyramidformad). Så 
vek m an upp lom mändan  över höet, trädde lommen 
genom tane t och drog ihop bördan. M an var två, som 
bar. Bäraren tog tag  i svegalommen, kvinnan i härd- 
tam pen, och så slet de ihop bördan. N är m an fått 
bördan nog hård, satte  bäraren  en hötapp mellan 
tan e t och ”lommen” så den senare ej skulle glida. Så 
vek han ned bördan, så spetsen av lommen kom a tt 
vila mot m arken, kvinnan lyfte upp bördan på ryg
gen av bäraren. Denne stod stilla e tt ögonblick, så 
kvinnan fick rensa bort hötappar som hängde. B ära
ren gick till ladan, vände sig vid ladudörren så a tt 
han  passade in bördan i ladudörren (fortfarande med 
bördan på ryggen) och tryckte med ryggen bördan in 
i ladan. Först sedan han få tt bördan in i ladan, 
lossade han den ”rännsnara”, som svegan bildade.

N är ladan blivit så full, a tt m an ej kunde föra in 
svega-bördorna direkt i ladan, öppnade m an bördan 
vid dörren och kas
tade in det i ladan.
Ofta hade m an en 
halvväxt pojke eller 
flicka inne i ladan 
som tram pade ihop 
höet och stoppade in 
det under taket.

Norsjö socken 1938

88



Ängshö bärs med svega i Arvidsjaur. Foto Norrbottens museum.

Under slå ttern  skulle m an ak ta  sig för a tt  lägga 
räfsan med tinnarna  uppåt ty  då kunde m an riva ner 
regn, riv ne rägne.

Örträsk socken 1941

Gemensam ängsslåtter förekommer undantagsvis 
ännu, 1927, i Norsjö socken. Så t.ex. finnes i Risli- 
dens by e tt område, som varit sjöbotten och som 
dikats u t gem ensam t och sedan dess förblivit gemen
sam mark. Om rådet ä r  genom diken uppdelat i lika 
stora lotter, fördelade på olika brukare, vilka slå var 
och en sin lott, von, vån. V art femte å r  sker,om någon 
därom u tta la t önskan, ny utlottning av området. 
Varje vån har e tt num mer, vilket vid lottningen 
uppskrives på en lapp, varefter alla lapparna lägges 
i en hatt, varur var och en d rar sin lott.

Jirlow 1927

På m yrar, där inga lador funnos och höet vid delning
en ännu stod kvar i hässjorna, brukade m an m äta 
hässjan i lika långa och lika breda delar och högg så 
med yxan uppifrån och ned. M an fick därvid ak ta  sig, 
så a tt ej stängerna höggos av samtidigt. Det brukade 
synas m ärken i dem efter delningen. Var m an ej så 
noga om höets absolut lika fördelning, tog m an var 
sin fam n ifrån hässjestängerna. M an ta la r  om en 
gubbe, som alltid föreslog detta  delningssätt för a tt 
hans arm ar voro så långa och kunde ta  så stora 
famnar.

Om höet var infört i lador brukade m an ibland 
taga var sin famn, till dess a tt  ladan var tom. Man 
delade också upp höet i hopar, som innehöllo lika 
m ånga fam nar, och sedan kastade m an lott om dem.

Lycksele socken 1934
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Slätter på skogsmyrar ovanför Abborrberg omkring 1925. E fraim  Fjällström med barnen Albert och Frida sam t grannarna Anny och 
August Karlsson som slog intill. Foto Efraim  Fjällström, Västerbottens museum.

Om s lå tte r n s  red sk a p  -  l ie n

Under så gott som hela 1800-talet köpte m an i Asele 
liarna i Ham m ar, en liten by ungefär en halv mil från 
kyrkbyn. Liesm ederna där tillverkade m est nya liar, 
men det hände även, a tt  de reparerade gamla. De 
lade då på en bot, d.v.s. satte  en förstärkning över 
brottet. Den m est bekante liesmeden i H am m ar var 
en dalkarl vid nam n Olov Persson. H an m ärkte de 
liar, han tillverkade, med O.P. H ans liar ansågs vara 
de bästa  liar m an kunde få. Kramfors liefabrik till
verkar än idag (1940-talet) en lie med modellen från 
Asele, som kallas Aselelien. Senare började m an 
köpa ”kronliar”, vilka ännu är i bruk. Gammliar, dvs 
gamla, u tslitna  liar slog m an in i stockändarna, när 
m an skulle sä tta  in fönster i de på den tiden vanliga 
tim rade stugorna. Där ersatte  de en döragåt, dvs e tt

sm alt bräde, som infogas i stockändarna vid fönster 
och dörröppningar för a tt  väggen ej skall förskjutas. 
Vidare användes de till lövhuggare, lövknivar. Det 
kunde också hända, a tt  småpojkarna fingo gammli- 
en för a tt  göra om dem till skridskor. De använde då 
baken till skridsko och slogo in eggen i en fotplatta av 
trä.

Åsele socken 1941

Fram  till 1850 fanns ingen liesmed i Norsjötrakten. 
Dock ä r det troligt a tt  det redan då fanns liesmeder 
i Rusksele.

På 1850-talet började en gubbe Bergström i 
Fromheden smida liar. (Han kallades enbart smeden 
eller Gammelsmeden.) Bergström lade stålet endast 
på liens undersida. N ästa smed blev E rik Anton 
Norén i Norsjö. Var han lä rt sig smida, ha r jag  ej fått
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veta, men han lade stålet i m itten på lien. Det var på 
1860-talet.

Man köpte även liar från Rusksele i Lycksele 
socken. I den byn var det under åren 1870-1900 
m ånga liesmeder. Varje bonde utom en Israel-Ersa 
hade smedja och smidde liar hela vintern. Deras liar 
kallades roskalia efter byn. Roskaliarna voro beröm
da vida omkring, det kom uppköpare ända från 
Jäm tland  och Örnsköldsvik. Roskaliarna voro be
römda ej blott för s itt bett u tan  även för a tt  de voro så 
bra avvägda och hade så bra elasticitet.

Norsjö socken 1938

Dessa liesmeder foro med sin vara till Lycksele, 
under m arknaderna, och där såldes liarna dels inom 
socknen och dels till andra  socknar, t.o.m. till Norge. 
Det gängse priset för liarna sattes efter längden och 
var då 25 öre per kvarter.

Det var också brukligt a tt  sm ederna togo liar på 
en släde och körde från by till by för a tt  få avsättning. 
För a tt  h inna vässa liarna innan slå ttern  började, 
var det nödvändigt, a tt  m an köpte dem i god tid, 
helst under vintern.

Sm ederna hade även mycket arbete med a tt  smi
da om liar och laga söndriga sådana.

På liarna voro tillverkarnas nam n stäm plade. De, 
som m est användes i Knaften, bar m ärket Israel 
Israelsson.

Lycksele socken 1934

Hos Roskasmederna gingo en del Norsjöbor i lära. 
N ils-Petter Nilsson var en sådan, även Janne Stein- 
vall (från Krångfors i Skellefte socken), som var 
smed i Norsjö, sades ha lä rt smida i Rusksele. En 
annan liesmed, Norlund, kom från Piteå och sades 
ha lä rt där.

I M alå socken fanns en liesmed, Fredrik Persa i 
Näsberg. H an hade även lä rt i Rusksele. H an skulle 
alltid ha e tt kvarter brännvin, om m an beställde liar, 
det var härdvattnet.

Num era (1938) tillverkas fabriksm ässigt (Olofs- 
fors bruk), och säljes en lie, ”Norsjö-lien”.

Norsjö socken 1938

N är m an bar liarna, brukade lindas om med säcktra
sor. Skulle m an gå långt för a tt  slå, så a tt  m an m åste 
ha med m ånga liar för a tt  byta om med, eller om man 
skulle slå på särskilt svårslagna ängar där höet var 
hålbett, svårt a tt  slå av, bars liarna i en särskild 
trälåda.

Utom säckväv användes också näver. M an tog då 
sam m a sorts näver som användes a tt  förfärdiga kon- 
ta r  av, långa band, som virades i ”spiral” ru n t liarna. 
D etta liepaket bar m an m est i handen, men om det 
var m ånga liar, som sam m anpackades, kunde man 
för tyngdens skull placera det över axeln. Detta 
ansågs emellertid farligare om m an skulle råka  sna- 
va och falla.

Lycksele socken 1934

Att beskriva hu r lien hölls under arbetet ä r  ej så lätt. 
Hållningen var nog även något olika a llt efter äng
ens typ. Var ängen slät och gräset lä tt a tt  skära av 
hade m an långa liar och tog breda skär, då gick m an 
nog rä t t  fram åtlutad. Var därem ot ängen tu  vig, tog 
m an korta skär, nästan  som hugg, och då gick m an 
rä tt  och rak. Var gräset hårdslaget, tog m an även 
sm alare slag och gick rakare. Den vänstra  arm en 
(handen) som höll grepen eller den bakre knapen av 
orvet hölls ganska tä t t  intill kroppen.

H ur vinkeln mellan lien och orvet skulle vara, 
hade en van s lå ttare  på känn. Något m ått för det 
fanns inte. Var gräset lättslaget kunde vinkeln vara 
i det närm aste rak, lien var rak. Var gräset hårdsla
get, gjordes vinkeln mindre, lien var knapp.
Om lien följde jorden bra var den jorlagd, jordlagd. 
Något särskilt redskap för a tt  jordlägga lien fanns ej. 
Men i alla gamla lador finns det i dörrtröskeln en 
skåra, där m an satte  lien och vek orvet till en lämplig 
inställning.

Norsjö socken 1938

Liens skaft kallades liörv, lieorv. Orven gjordes av 
gran eller asp, som ä r lä tt och ändå s ta rk t virke. De 
voro raka  nertill.Längden varierar något, men orven 
äro alltid över en m eter (1,3 m, 1,2 m eller så) långa.

Lycksele socken 1934
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”Orven” visa e tt flertal typer. De benäm nas av mig 
stjärtorv, förkrympt stjärtorv, kryckorv, spadorv och 
tvåknapaorv.

Figuren visar tre  orv från Nordmaling. A ä r e tt 
spadorv, d.v.s. e tt orv slutande med e tt handtag som 
på en vanlig spade. I detta  fall sitter dock spadhand
taget skevt i förhållande till det övriga orvet. Läng
den är 1,29 m. Typen kallas för bladorv eller hålorv. 
B ä r e tt stjärtorv med förkrympt stjärt, här kallat 
stubborv. Längden ä r 1,33 m. C, som kallas bläktorv, 
ä r  e tt typiskt stjärtorv. Dess längd är 1,38 m. Det 
intappade handtaget kallas hos alla typer för knape, 
det andra  kallas handtag. Dessutom förekomma 
även mycket korta liar, kortliar, a tt  slå starrtuvor 
med. Avståndet mellan de två handtagen böra stäm 
ma med längden av underarm en plus handen med 
dess u tsträck ta  fingrar. A tt sä tta  fast lien vid orvet 
kallas för a tt  skäfta lien.

Jirlow  1927

Lien bands vid orvet i gamla dagar med granrot- 
tågor, lietåg. Man rev upp fina granrö tter u r m arken, 
delade dem m itt i tu  och rev dem, m edan de ännu 
voro råfärska mot en knivbak för a tt  göra dem smidi
ga. N är tågorna skulle användas, blöttes de först i 
h e tt vatten för a tt  bli smidiga och användbara igen.

Nysätra socken, Jirlow  1927

I vanliga fall slipades liarna hem m a vid gården och 
på kvällen efter s lu ta t dagsarbete. En sjlåttar, slåt- 
terkarl, som bodde vid en bäck, byggde sin slipstenen 
vid den, och trähjulet, som svängde ru n t slipstenen,

Karl-Gustav Renström och sonen Bo slipar lien på 1940-talet. 
Renbergsvattnet. Foto Skellefteå museum.

drevs av bäcken. Andra ordnade slipsten vid någon 
vägg, veahus-vägg eller portvägg, där sliptoln, slip
stolen, fick bra fäste. Vid en sådan slipsten drog en 
eller flera i en stång, som var fäst vid e tt stort 
svänghjul, med en ås, på vilken själva slipstenen var 
fäst. Stångens y ttersta  ände var fäst eller rä ttare  
tredd i ett hål te n ’bre, bräde, som var stöda från  
backen å mot nan vägg. Fast m an rä tta re  vevä slip- 
stensstanga  än drog, sades det, a tt  m an dro slipsten. 
Slåttara, som rustä ut sä dell änges, togo var och en 
m inst två liar, ibland även tre. Liknippa  var därför 
en tung börda, om t.ex. tre  eller fyra personer slo för 
dagen, och n ä r kvälln komä, hade m an a tt  slip en tio, 
tolv eller flera liar. Drogs slipstenen för hand, var 
m an två eller flera, som arbetade med a tt veva 
slipstensstanga. Barn, som ej dög a tt  slå, brukade 
alltid få hjälpa till a tt  d ra slipstenen, och därför 
hände ofta, a tt  slipstensstanga var full vä dragara. 
Den störste och starkaste  hade sin plats närm ast 
slipstens-korse. S en stod m an efter varandra i ålder 
och den m inste sist närm ast väggen.
Slipstenen var rund  och skulle helst vara en dala
sten. De första stenarna kommo h it från Dalarna.

Bjurholms socken 1936
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Bryna lien kallades stryk lia. Till bryne användes 
vanligen en särskilt behandlad trästicka som kalla
des strykstick eller sanstryk  eller också en brynsten, 
som kallades stryk eller vättu. Strykstickorna voro 
ungefär 3 dm långa en 1-2 finger breda träspjälor. 
De beströkos med en blandning av beck och sand 
eller linolja och sand. Sedan de struk its  en gång och 
fått torka, beströkos de en gång till. De skulle helst 
vara mer än årsgam la vid begagnandet för a tt  vara 
rik tig t bra. Gjordes de vintern innan de skulle an 
vändas blevo de för lösa.

Degerfors socken 1931

N är m an skulle slå raningar, där gräset var särdeles 
hålbett, styvt, brukade m an medföra något stryk- 
käril, en bytta  med vatten  i, vari m an rengjorde 
brynstenen och sköljde av liarna. Till andra ängar 
tog m an ej med strykkärlet, u tan  då förvarade m an 
stryka  i strykslire som sa tt fästad vid bältet.D en var 
till formen som en knivslida och liksom den gjord av 
skinn. Vanligast hade m an dock sandstrykan i kon- 
ten eller bar den i handen. U nder det a tt  m an slog, 
bar m an alltid strykan i handen, fastän  m an dessut
om m åste föra lieorvet. På så vis hade m an sandstry
kan alltid till hands. I äldre tid, då m an endast hade 
en sten a tt  göra lien vass med, vättun , förde m an med 
sig den i byxfickan.

Lycksele socken 1934

Man köpte slipstenarna från Gotland och D alarna 
och brynet oftast från Norge. E tt gam m alt ta lesä tt 
säger a tt  norskbrynena voro rakknivsbrynen, d.v.s. 
de voro så bra, a tt  m an kunde bryna rakknivarna på 
dem. Erik Kristoffersson från Söråsele (f. 1862) hade 
själv en gång i sin ungdom kört ända ned till D alarna 
för a tt köpa en slipsten.M an hade inte några särskil
da fodral för brynena u tan  bar dem i bakfickan. N är 
m an skulle vätta, spottade m an på brynet.

Asele socken 1941

Det var m estadels tillverkat av en ung rönn, som 
böjts och flätats sam m an med vidjor, vilka bildade 
e tt gallerverk.

Degerfors socken 1931

F astsa tta  bågar av trä  (böjda vidjor) med näver eller 
liknande spänt inu ti hade m an m est på lien vid 
skörden. I Vorm träsk hade m an dock hört talas om 
en dylik anordning för m yrslåtter, där gräset var 
glest. En m odernare form kallas liräfsa och den är 
gjord av ståltråd. Den äldre typen, som m an knap
past m innas till, var lik en vinge, som sattes fast vid 
lien. Man tro r sig m innas, a tt  den kallades myrbläk- 
ta. N är m an hade dåliga räfsare eller för få, satte 
m an på en m yrbläkta. Men det gick betydligt tyngre 
a tt  slå, då höet skulle samm anföras så. S låtterkar- 
len var därför glad å t a tt  slippa detta  extra påhäng.

Lycksele socken 1934

S jerun , skäran, anvä 
förut r ä t t  mycket vi 
bärgandet av både 
och korn. Överallt 
m an ej kom å t gräset med lien, fick m an 
lov a tt  taga skäran  till hjälp. I synnerhet 
var m an m ån om a tt  taga vara på alla 
g rässtrån  inom jä la , gärdan.

Kvinnorna brukade redan före 
slå ttanna  plocka gräs å t korna med till
hjälp av skäran, men då fingo de hålla 
sig till ouppodlade remsor, skogsdung
ar och dyl. Efter slå tte rn  togo de reda 
på gräs, som slå tterkarlen  ej kommit 
åt. De kröpo m ellan buskarna efter 
gräs,som blivit kvar, m ellan stenarna  vid stenrösen 
och omkring storstenarna i själva lägdan. Där gär- 
desgården gick fram  kunde m an ej heller med lien 
taga vara på a llt gräs.

Lycksele socken 1934

Vid m yrslått användes ofta kr ak, en vinge på neder
sta  delen av orvet för a tt  samla det avslagna gräset.
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Slätter i Järvsjö, Vilhelmina på 1920-talet. Fr. v. Henry Mannelqvist, Georg Stenbom, Jonas Mannelqvist, Karl Wahlström, H jalmar 
Höglund, Johan Mannelqvist, Margit Wahlström och Ester Wahlström. Foto Västerbottens museum.

Om s lå tte r n s  red sk a p  - rä fsa n

Höräfsan kallades härv och bestod av e tt skaft, härv- 
ty, och en kam, härvkamen.

Den härva kvinnorna använde kallades räfs- 
härv. Den kallades också kw innfalkhärv. De räfsor 
m ännen använde n ä r de hässjade, och som voro 
kortare och stadigare än  kvinnornas kallades bärar- 
härv eller fämnhärv.

Degerfors socken 1931

M an högg virket till tyen på våren av gran när 
barken släppte. N är m an tog loss e tt barkstycke

kunde m an direkt se om granen var ”rättklyven”. 
Den borde även vara så kvistfri som möjligt. Ty- 
äm nena täljdes till grovt där de stod, och så fick de 
stå  där tills de blev torra. Räfsorna brukade m an 
tillverka var och en å t sig själv och sitt folk.

Norsjö socken 1938

Kammen göres därem ot av björk, som ä r starkare. 
M an sökte härtill en särskild sorts björkved, jägarn. 
Den kallas med en fackterm  ”övervallning”. D etta är 
det trä , som växer u t på sidorna av e tt ställe, där m an 
huggit i näverskiktet så a tt  veden blottats. Sådant 
virke blir synnerligen stark t. Då det dessutom växer
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en aning bågformigt, läm par det sig u tm ärk t för 
räfskamm en.

Stensele socken 1941

P innarna i härvan  kallas tinnar. Dessa gjordes av 
rönn. M edan det om våren ännu var tjällossning tog 
m an rönnspett. G etarna brukade syssla med a tt 
sam la sådana tidigt om försommaren, så snart som 
korna släppts u t på bete om våren. Rönnspetten 
skulle gnagas väl, så a tt  all barken var borta. Man 
tog endast smala, raka käppar. N är e tt knippe var 
färdiggnagt, brukade getarna skära å t sig långa 
barkband av rönn och sno om knippet upptill och 
nedtill. Så ihopbuntat lades det upp på takhyllan  a tt 
torka.

Lycksele socken 1934

Räfspinnarna gjordes med hals och huvud. De dop
pades i tjära, innan m an satte  in pinnen, den sa tt då 
bättre. Hade en pinne gå tt av, tog m an med kniven 
bort den fals som bildades vid huvudet. Slog m an 
sedan med kniven på huvudet, flög pinnen loss. 
Hålen i kam m en gjordes med råfspinnavare\ en skål
borr som avsm alnade något mot spetsen. Det var 
m est äldre gubbar som gjorde räfsor.

Norsjö socken 1938

För a tt  bevara härvkam m en från  väta, brukade m an 
ofta m åla den. Någon särskild dekorering kan m an ej 
påm inna sig ha sett förekomma. Härvtyen m ålades 
därem ot aldrig, då m an ansåg, a tt  e tt m ålat härv- 
skaft gled m indre lä tt mot händerna och förorsakade 
m era arbete och blåsor. Kammen beströks m est en
bart med tjära. För a tt  få färgen bättre  brukade m an 
i tjä ran  blanda rödsand. På senare tid  m ålas härv
kam m en med vanlig oljefärg i olika kulörer. Även 
tinnarna  bestrykas.

Lycksele socken 1934

Sommarhässja, Ledningsm ark.

H ässja  o ch  k u se

Hässjorna på ängar var av annan  typ än  dem m an 
hade ini åkern. Sex å sju m eter från laduväggen satte 
m an ned två störar ungefär 15 cm från varandra. De 
förenades med vidjeband som stängerna skulle ligga 
på. De kallades verjtjöra. Stångens grovända sattes 
in i e tt ”såt” mellan stockarna i den glest tim rade 
laduväggen. På detta  sä tt blev ladaninga  en lättsam  
sak.

Det var även ganska vanligt a tt m an inte hade 
någon lada på slåtterm yren. Då m åste m an göra 
vinterhässjen. Då sattes verjtjöra som vanligt på 
lagom stånglängd från varandra. På u tsidan  av tjöra 
lades 1,5 m eter långa stockar tvärsöver så, a tt de 
hade en höjd på 60 cm över m arken. På dessa lades 
stänger 4 å 5 till an talet så a tt  det blev ett slags golv. 
N är m an skulle göra vinterhässjen fick det slagna 
höet ligga över till nästa  dag i dyssjen på myren. 
N ästa morgon vände m an höet i dyssjen så fort det 
blev dagglöst. V interhässjningen var i själva verket 
en slags stackning av höet. Det skulle vara så torrt, 
a tt  det inte to sä värmen och vart lobränt eller dongä 
ihop. Det brukade ryka och dam m a u r hö som var 
lobränt. Med dongä ihop menade m an a tt  det börjat 
ru ttna . På bottengolvet i hässjan lades tjocka höfam
nar som väl fyllde utrym m et till n ästa  stång. Stäng
er sattes in som vid vanlig hässjning, m en m an 
pressade in så mycket hö som gick a tt  rym m a mellan



Amalia, Jonas E rik och Hjalm ar 
Höglund i Järvsjö, Vilhelmina på  
1910-talet. Foto Västerbottens 
museum.

stängerna. En vinterhässja skulle vara ”åtm instone 
en skrinn”, d.v.s. dubbelt så mycket som en vanlig 
hässja. Taket, det hö som lades på översta stången, 
skulle vara h å rt  fäm nä  och m an pressade ned höet 
med baksidan av härvkamen på båda sidor av stång
en. I en vinterhässja kunde taket vara skadat, men 
nere i hässjan  var det grönt och luktade gott. Den 
tomma hässjan  kallades hässj-sto och användes år 
efter år. Man m åste naturligtvis sä tta  in nya vidje- 
band, verj opp, störparen litet varje år. Kring vin- 
terhässjan  m åste m an ha  e tt stängsel. Ibland gjorde 
m an det ordentligt med störar och stänger, m en ofta 
var det bara e rishag. M an fällde m indre träd  och 
lade ovanpå varandra så a tt  det blev en låg risvall 
ru n t hässjan. V interhässjan fick vanligtvis stå  gan
ska ifred för kor och hästar. Det var nog säm re med 
renarna.

De olika delarna av en hässja kallades med ett 
gem ensam t nam n för hässjevirke. På ängar och my
ra r hade m an utom de enkla och lättillverkade 
verjtjöra även stada. Det var en stör som stacks in 
mellan störarna i verjtjörn och fördes i sidled tills den 
bände fast mellan störarna. Då trycktes den ned i 
marken. S tängerna kallades för hässjtroen.

Bjurholms socken 1965

Översta varvet i hässjan kallades tak. ”Då m an lade 
take t på hässjan, skulle m an slå med baksidan av 
räfsan för a tt  inte regnet skulle kunna rinna ned i 
hässjan”. Avståndet m ellan två stolpar kallades all
tid  sjöt. Då m an räfsade bort höet som hängde ned 
från hässjan sades m an kam m a hässja.

Örträsk socken 1933

Om m an skall köra hem höet från m yrarna på hös
ten, lå te r m an det ligga kvar på hässjorna. Men om 
m an inte skall ta  hem höet förrän längre fram på 
vintern, förvarar m an det i stackar. En sådan hö
stack kallas kuse eller börel. Stommen består av en 
lång stång, som stickes ned i marken. Nedtill på 
m arken placeras i cirkel små stänger snett mot m itt
stången. Höet lägges först varvtals ru n t om på små- 
stängerna, därefter högre och högre upp på m itt
stången, tills m an n å r toppen. Överst på kusen läg
ges en torvbit för a tt  h indra regnet a tt  tränga in i 
kusen.

Då höet skall vara alldeles torrt, innan m an läg
ger upp det i en kuse, kan det ej bli så stor hetta , a tt 
det blir självantändning.

Stensele socken 1941
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H ö tra n sp o rt
F rån  m yrängarna fick m an lov a tt  forsla hem höet i 
skrindor, likaså ifrån åängarna och andra långt bort 
belägna. I varje skrinda ansågs två hässjor böra 
rymmas. Skrindan fick då lov a tt  tram pas hårt. Då 
vägarna till u tängarna  voro mycket dåliga, brukade 
m an forsla hem allt höet på snöföre.

Till de avlägsnaste skogsängarna brukade man 
ju s t aldrig köra m era än en gång om dagen. N är det 
ä r  djup snö och hästen  ej h a r  någon väg a tt följa, ä r 
det e tt styvt arbete a tt  komma fram med en höskrin- 
da. På ditvägen går det väl någorlunda, men på 
återvägen, n ä r skrindan ä r  fullastad och sjunker 
djupt ned och dessutom som en plog skjuter snön 
framfor sig, kan en häst bli trö ttkörd  för hela dagen.

Lycksele socken 1934

Sista  lasset körs till ladan 1930 i Burträsk socken.

Ersmark, Skellefteå sn.

Hemkörningen av ängeshöet sysslade m an med så 
fort det blev något snöföre på förjulsvintern och det 
arbetet skulle helst vara avslu tat innan julveckan. 
Ofrusen m ark var inte så sällan e tt bekymmer, när 
m an skulle ha hem höet från  en del ängar och myrar. 
M an fick tram pa med trudjen, trugor, för a tt  m arken 
skulle frysa så a tt  det bar hästen. Det hände också i 
sådana fall, a tt  m an läm nade höhäm tningen till 
våren för a tt häm ta det på skarföret någon vårm or
gon. Då drog m an höskrindan på skaren till någon 
väg där hästen  väntade. Det sista var e tt vågstycke 
som ibland var orsak till a tt  höet blev kvar till nästa  
år.

Vissa vårar tent hä så häftet a tt hä slo å förä vän 
gång. Det frös aldrig till innan föret var slut.

Bjurholms socken 1965

G Lundm ark i höbärgningsarbete, Gärdsmark, Skellefteå sn.

Hemkörning av hö i Ö. Bäck, Bureå 1970. Foto Skellefteå museum.
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Om u p p tec k n in g a rn a
Citaten från olika socknar är häm tade u r uppteckning
ar gjorda 1931 -1965 på uppdrag av Landsm ålsarkivet 
i Uppsala, ULMA, num era Dialekt- och folkminnesar- 
kivet.

De personer som var meddelare, dvs intervjuade 
ortsbor och antecknade berättelserna, ägnade sig i de 
flesta fall å t studier vid Uppsala universitet. De läste 
nordiska språk och gick då bl.a. en kurs i landsmåls- 
alfabetet.

Följande meddelares uppteckningar h ar använts:
Ingrid Pettersson 1931 Degerfors socken
Lisa Lidberg 1933 Ö rträsk  socken
O.P. Pettersson 1933 Nordmalings socken
M argit N eum an 1934 Lycksele socken
Hedvig Johansson 1936 Bjurholms socken
Bertil Nygren 1938 Norsjö socken
Ella Odstedt 1941 Bjurholms socken
Maj Grenholm 1941 Asele socken
M ärta Järvfelt 1941 Stensele socken
Ferdinand Johansson 1965 Bjurholms socken

U ppteckningarna förvaras hos Dialekt- och folkmin- 
nesarkivet i Uppsala.

Om teck n in g a rn a
Teckningarna är häm tade u r R agnar Jirlows m aterial 
förutom bilden av svegan. Den har Bertil Nygren ritat.

N ågra  p e rso n e r  som  o m n äm n s i 
artik larn a:
R a g n a r  J ir low  (1893-1982) var V ästerbottens läns 
hembygdsförenings förste intendent. Han anställdes 
våren 1920 och den huvudsakliga arbetsuppgiften blev 
”sam larens och m useim annens, men han skulle även 
leda och biträda vid folkparkens (dvs Gammlias) ord
nande”. D etta innebar i praktiken a tt ordna med flytt
ning av Sävargården, portboden och väderkvarnen, (de 
första byggnaderna som kom till Gammlia) från Sävar,

Yttervik respektive Holmön. Jirlow anställdes på tre  
år, men eftersom föreningens ekonomi var svag och 
intendenten ”redan utfört e tt om fattande och viktigt 
sam lingsarbete sam t prelim inärt ordnat och katalogi
serat sam lingarna, ansåg m an sig åtm instone tills 
vidare kunna arbeta u tan  hans biträde”. Hösten 1922 
återupptog Jirlow sina studier vid Uppsala universi
te t för a tt  senare bli läroverkslektor i V ästerås.

I länsm useets arkiv finns e tt om fattande uppteck- 
ningsm aterial (med teckningar och fotografier) som 
Jirlow sam m anställde 1927. Jirlow h ar även skrivit 
många a rtik la r i Västerbotten.

Jo h n  F rödin  (1879-1960) var professor i geografi vid 
U ppsala universitet. Hans forskning behandlade så
väl natur- som kulturgeografiska äm nen och han stu 
derade ingående fäbodväsendet. Skogar och myrar i 
norra Sverige, i deras funktion som betesmark och 
slätter utgavs 1952.

O lof P etter  P ettersson  (1859-1944) var skollärare 
och folklivsforskare i Västerbotten. Hans m est kända 
arbete är Gamla byar i Vilhelmina, som behandlar 
Vilhelminas kolonisations- och bygdehistoria. I Väs
terbotten 3 /7 8  finns en utförlig presentation av Pet
tersson och hans arbeten.

Åke C am pbell (1891-1957) var folklivsforskare och 
ansvarig för folkm innesundersökningarna vid Lands
m ålsarkivet i Uppsala. Campbell instruerade således 
de studenter som gjorde uppteckningar i olika delar 
av landet.

H an var särsk ilt in tresserad  av naturlandskapets 
betydelse för kulturutvecklingen och kulturkontak ter 
mellan olika folk. Från vildm ark till bygd (1948) är 
e tt k lassiskt arbete om A m m arnäs tillkomst.

Som en in tressan t detalj kan noteras a tt n är vårt 
läns hembygdsförening 1924 anordnade sina första 
kurser anlitades Äke Campbell som föreläsare och 
gjorde en första början till ”uppläggande av e tt foto
grafiskt länsarkiv”.

Campbells fotografier i detta  häfte finns hos Dia
lekt- och folkm innesarkivet i Uppsala.
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Matsoljokudden. Övergivet ängslandskap. Foto Sune Jonsson.

•  •

Angsladan
Rolf Sixtensson
Angsladan ä r en av de oansenligaste bland byggna
der. Den var enkelt byggd men representerade e tt 
väsentligt nyttovärde för de m änniskor, som hade 
kor, får och getter som en viktig förutsättn ing för sin 
överlevnad. Ladan skulle skydda det med möda 
ihopsamlade m yrhöet till dess det var läm pligt a tt  ta  
hem fodret från  de ofta avlägsna slåttesängarna. För

den transporten  behövdes kyla och snö som gjorde 
isar och m yrar farbara med släddon.

Det an tal lador, som en nybyggare eller sm åbrukare 
behövde, kunde naturligtvis variera mycket, beroen
de på gårdens storlek, utveckling, tillgången till 
fastm arksåker osv. Upplysningar härom  ger m ånga
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Gigån vid Tallberg, Åsele. Foto Sune Jonsson.

äldre synehandlingar. År 1816 företogs exempelvis 
en syn av lan tm ätaren  hos en nybyggare i Fjädernäs, 
Degerfors socken, och då kontrollerades huruvida 
denne hade utfört de byggnader och odlingar som 
stipulerats då nybygget insynades - och som låg till 
grund för 25 års skattefrihet. Protokollet visar a tt  
den uppenbarligen mycket arbetsam m e Nils Abra- 
hamsson hade byggt inte m indre än 50 lador. Det låg 
i detta  fall e tt oerhört arbete bara i ladubyggandet. 
För a tt  inte ta la  om slitet med a tt  årligen fylla alla 
ladorna med myrhö!

Den karak teristiska  ängsladan är en ungefär 
kvadratisk byggnad, 4 x 4  eller 4,5 x 4,5 m, med 
väggar av rundtim m er. Hörnen ihopknutades ge
nom e tt enkelt hak eller u rtag  i angränsande stock. 
Det är den enklaste bland tim m erknutar och har 
efter denna användning benäm nts ladusjyr (sjyra 
ä r  dialektens ord för skåra eller urhuggning i trä. 
Andra äldre benäm ningar på samm a knu t finns 
också, som lappsjyr, käringsjyr.) En sådan vägg tim 
rades inte helt tä t  u tan  knuthaken  höggs grunda så 
a tt det blev en springa mellan stockarna. Blev 
springan alltför stor lades slanor av en sm äckrare 
dimension mellan stockvarven. Slanorna passas 
med ändarna i smala skåror. Små springor mellan 
stockvarven var inte till någon nackdel. E tt ständigt 
bekymmer var a tt  få höet rik tig t torrt, och genom 
ladans gleshet och luftighet löpte höet m indre risk 
a tt  skämmas.

Gigån vid Tallberg, Åsele. Foto Sune Jonsson.

Tim ret höggs på platsen, och m an kan i äldre lador se 
a tt  uttrycket höggs gällde t.o.m. bokstavligt. Stock
arna ä r avhuggna med yxa, såg ha r inte använts, och 
knu tarna  kan sticka u t lite hu r som helst. P latsen för 
ladorna var ofta på mjuk och mossig m ark, varför 
bottenvarvet för bärighetens skull vanligen gjordes 
av grova stockar. Det innebar naturligtvis a tt  röta så 
småningom angrep stockarna och a tt  ladan sakta 
sjönk ner i marken.

Golvet i en ängslada gjordes även det av m aterial 
från  platsen. Rundvirke i ganska små dimensioner, 
ca 10-12 cm, lades sida vid sida till en hel yta. Det 
var vanligt a tt  golvvirket lades på bottenvarvet och 
sedan tim rades ladans väggar uppe på golvet. På 
p latser med högt vatten  under vårarna, t.ex. vissa 
bäckraningar, skulle golvet flyta upp och röras om
kring om det inte sattes fast under väggarna. En viss 
höjd över m arken var naturligtvis önskvärd och vik
tig så a tt  luft kunde cirkulera under golvet och 
m otverka mögel i höet.

Taket på ängsladorna kunde vara av tre  slag. Den 
typ av tak  som m ånga har sett ä r spåntaket, där 
spånen är hyvlade u r träkubbar, och lagda som fjäll 
på e tt underlag av bräder. D etta brädunderlag kal
las för rote. Spåntak i denna form är emellertid inte 
någon rik tig t gammal konstruktion. De började an
vändas h ä r om kring 1860-70. Rotet löper i detta  fall
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Lada med laduklabbar på 1920-talet. 
Ersmark, Skellefteå socken.
Foto Ragnar Jirlow, Västerbottens 
museum.

parallellt med sidoväggarna och ä r lagt på glesa 
slanor från kroppåsen (översta takåsen) till vägg
bandet (översta väggstocken).

Spåntaket föregicks av en taktyp gjord av m ateri
al som togs och iordningställdes på platsen. Relativt 
grova stockar (som m åste vara rakvuxna) klövs upp 
dels till klovar med stockens runda utsida kvar, dels 
till plana block, liknande plank. Dessa lades på lock 
(omlott) uppför och utför take t på åsarna, och med 
stöd i nederändan mot en slana. Denna i sin tu r  hölls 
av en självvuxen krok av en rotvinkel eller grov 
kvist. Ingen spik behövdes.

Näver h a r också ny ttjats som taktäckningsm ate- 
rial. E tt rote av kluvet eller tillp lanat rundvirke 
lades då uppför och utför taket. Ovanpå lades stora 
näverflak som fjäll. Dessa hölls på plats av slanor. I 
trak te r med säm re tillgång på skog, t.ex. ljällen, 
täcktes istället nävret med torv.

Ladans öppning var vanligtvis placerad på ga
veln vid ena sidoväggen. Den stängdes med kluvna 
”bräder” eller klovar, som skiftades in lösa i spår i 
dörröppningens sidor.

En uppteckning från B astuträsk , Bjurholm berä tta r 
hu r ladningen gick till.

N är m an ”lada” hade m an vissa beräkningar om 
h u r mycket hö, h u r m ånga le (på hässjan) det rymdes 
i den och den ladan. Var det e tt bra höår gällde det 
a tt  tramp ladun från böttn om det inte skull val 
ladutrånge innan sista hässjan var inne. Därför var 
det alltid någon eller några som stannade i ladan å 
trampä  m edan m an häm tade ett ny tt lass. På ängar
na hände det sällan a tt  ladan inte räckte, men det 
kunde hända a tt  det något å r  ej gick a tt  häm ta höet 
i någon ängslada på grund av snöhinder eller ofrusen 
mark. Då blev det ladutrånge  när andraårs skörden 
skulle sättas in. I ängsladorna hade m an ingen hel 
dörr för öppningen. På sidorna av öppningen fanns 
stockändarna där en stolpe, dör agåta, var insatt. 
D örrbräderna var 3 å 4 tum  längre än  själva dörrens 
bredd så a tt de passade in och hölls kvar i spåren mot 
gåten i stockändarna. Överst på dörren fick m an inte 
in någon bräda och den öppningen tätades med en 
granbuske.
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Om namn p
Botanisten delar in växtvärlden efter andra  k riterier -  
en art, e tt nam n -  än  m änniskor i gemen. Bonden, som 
i långa tider slagit gräs för a tt  ha foder å t sina djur 
under den långa vintern, h ar in te haft anledning a tt 
dela upp de m ånga olika grässorterna och ge dem olika 
namn. De sorter som utgjort slå ttergräs h ar i stort sett 
gå tt under e tt och sam m a namn. I V ästerbotten be
näm ns de jä g a rn .

Ordet h ar a tt  göra med norska dialekters gag , som 
betyder ”tillbakaböjt”. Det är troligen det tunna strået 
och den lä tta  vippan som böjer sig i vinden som har 
varit namngivande.

N am net jä g a r n  ä r inte bara  västerbottniskt -  det 
förekommer i hela det norrländska kustlandet, från 
Hälsingland till och med Norrbotten. I Västerbotten 
finns det så långt västeru t som i Tärna.

Om bonden inte h a r anledning a tt  urskilja olika 
a rte r av gräs, så h ar han i stället haft orsak a tt skilja 
på olika delar av e tt och samma gräs. Vissa av slåtter- 
gräsen h ar e tt knippe gröna blad ru n t roten -  botanis
ten kallar dem basalblad. Bladen h ar haft e tt stort 
nyttovärde. Dels kom de tidigt på året, före strået, och 
behövdes eftersom vinterns foderförråd ofta tag it slut. 
Man repade gärna bladen och bar in till djuren. Dels 
höll sig rotbladen gröna och friska långt in på hösten 
och betades länge.

I Västerbotten, men också i Norrbotten och i delar 
av D alarna, Jäm tland  och Ångermanland, benäm ns 
rotbladen sia. Ordet kan ha betydelsen ”det som liknar 
något tovigt” och då ä r det väl väx tsä tte t som avses. 
Rotbladen kan växa så a tt  de bildar e tt slags täcke.
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E tt gräs som bonden dock urskiljde på samma 
sä tt som botanisten ä r det gräs som i flororna kallas 
s ta g g  (Nardus stricta). Det gräset h ar för det första 
e tt k a rak tä ristisk t utseende med styva strån , e tt 
kam liknande ax och sm ala spetsiga blad. Dessutom 
ä r det h å rt och därför mycket svårslaget. Linné be
skrev gräset som ”e tt kort och för lantm ännen förtret- 
ligt gräs, som både gäckar och slöar lien”. Inte sällan 
hände det a tt  staggen bara böjde sig för lien, för a tt 
sedan resa sig igen som om inget hänt. För a tt lyckas 
slå detta gräs krävdes det a tt  m an var uppe i ottan, 
n är daggen ännu låg kvar. Då var det lä tta re  a tt slå.

I Västerbotten ä r det m est utbredda nam net på 
staggen hera. N am net hör ihop med adjektivet h a r  
som betyder ”grå” eller ”g rå tt h år”. N är staggen blir 
to rr blir den alldeles grå och dess tuvor liknar g rå tt 
hår. Om det bara  är färgen eller även tuvans likhet 
med h år som varit namngivande ä r svårt a tt  veta.

Men staggen kallas inte bara hera. Eftersom den 
var e tt sådant retligt gräs, h ar den också få tt en del 
nam n som säkert bildats i affekt, då man blivit irrite 
rad  över a tt gräset inte velat ge med sig för lien. I 
Norsjö kan heran också kallas h å rd b e ttg rä s . A tt grä
set var hårdslaget fram går också i nam n i Degerfors 
socken: s tå lp in n a r  eller s tå lp in n g rä s . I Vilhelmina, 
Asele och Stensele finns nam net k ä r in g n å l belagt. 
N å l  kanske hänför sig till de spetsiga bladen och 
k ä r in g  ä r nog nedsättande i största allm änhet.
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Om ord för äng
I länets dialekter finns många ord som v ittnar om 
vilka terrängtyper som utnyttjades för gräsväxtens 
skull. Man skilde mellan slå tter på vallarna, d.v.s. de 
med gräsväxter insådda åkrarna, och slå tter på n a tu r
ligt gräsbeväxta områden. Det i V ästerbotten allm änt 
använda ordet för ’odlad vall’ ä r lägd(a), läjd (bildat 
till adjektivet låg). Äng(e) ä r den sam m anfattande 
beteckningen på m er eller mindre våta områden med 
naturlig  gräsväxt.

För de (våt)m arker som nyttjades som slåtteräng- 
a r finns m ånga beteckningar. H är ingår vanliga ord 
som myr(a), strand, bäck, sjö och å. I uppteckningar 
förekommer ord som slåttesänge, ängesslått, förnäng 
’äng med fjolårsgräs’, slåttesmyr(a), myränge, änges- 
myra, myrslog (slog = slåtteräng), myrslåtter, strand- 
änge, bäckslått, sjöslog, sjöslått, åslått etc. Ord som 
lägdhö, ängeshö, myrgräs, myrhö, raningshö, åhö, 
bäckhö, starrslått, fräkenslått och fräkenäng visar 
också var hö slogs och vilket slags foder man tog till 
vara. En trak ts  topografiska förutsättn ingar avgjorde 
givetvis vilka terrängtyper som utnyttjades för ängs- 
slåtter.

Raning betecknade på de flesta håll ’röjning, nyod
ling i allm änhet’ men h ar i vissa trak te r uppgetts 
betyda ’strandäng, flödesäng’, ’uppröjd slå tter efter 
vattendrag’ o.dyl. F rån  Öre-Långsele uppges ”slåtter- 
m ark vid vattendrag (kan vara röjd el. som naturlig t 
saknar buskvegetation)”. Liknande betydelser uppges 
från bl.a. Degerfors, Skellefteå, Asele, Lycksele, Vil
helmina, Stensele, Sorsele. Jäm för raningsland ’små 
slä tte r u tefter stränderna’ (Nordmaling) och ranings- 
slått ’s lå tt på röjningar vid älvar och bäckar’ (Deger
fors). Ordet h ar nu vunnit insteg i facklitteraturen 
ju s t i betydelsen ’strandäng’.

E tt annat ord för ’röjning, nyodling’ ä r rodde, råd
de o.dyl. Det förklaras i uppteckningar ofta med t.ex. 
’uppröjd m ark i skog’, men har på sina håll använts 
även om röjda m yrar (Burträsk, Bureå, Skellefteå, 
Byske).

Ord som inte lika uttryckligen för tankarna  till slå tte r 
och ängsbruk ä r kärr, slägd, mor och og.

Kärr betecknar i regel ”onyttig” terräng, men i 
delar av länet h ar det kunnat beteckna områden som

utny ttja ts  som slåtterresurs. I Norsjö h ar betydelsen 
’liten våtm ark med gräs’ noterats, och från Lycksele 
uppges a tt man ibland slog ”små kärrhål”, och där har 
också sam m ansättningen kärrängsslått upptecknats.

Slägd, släjd uppges på de flesta håll i länet betyda 
’svacka, grop’ o.dyl. men översätts även med ’ställe 
där m an slår’ (Tärna) och ’gräsbevuxen slu ttn ing’ 
(Lycksele).

Det num era m est i ortnam n förekommande mor 
’sank skogsmark’ har i vissa trak te r kunnat användas 
om gräsbärande m ark. N ågra exempel: ’självväxande 
äng, eg. sumpig sänka m ellan hårdvallar’ (Norsjö), 
’gräsbeväxt dalbotten, m er eller mindre uppröjd till 
äng’ (Sorsele), ’sankm ark beväxt med s ta rr  och fräken 
som kunde bärgas och användas till kreatursföda’ 
(Öre-Långsele), slåttesmor ’mor, som duger till äng’ 
(Sorsele). Jäm för morhö i en uppteckning från Lyckse
le.

E tt våtm arksord med begränsad spridning i länet 
är og ’starrbeväxt, sankt näs’ och ’korvsjö’ (Nordma
ling), ’lågt ställe invid älv som vid högvatten fylls med 
vatten, annars växer där gräs’ (Bjurholm), ’sumpig 
tra k t vid å- eller sjöstränder, bevuxen med s ta rr’ 
(Risbäck i Dorotea). Det anses vara besläktat med 
fornisländskans vagr med grundbetydelsen ’vik, 
buk t’.

I m ånga av de terrängtyper som näm nts ovan före
kommer större och mindre ”onyttiga” partier med 
sankare och gyttjigare konsistens, vilka därför varit 
av m indre intresse för slåtterfolket. Bland dialektor
den för dessa terrängföreteelser kan näm nas drävj(a), 
dröl(a) och flark (flärk).

Den vanligaste betydelsen hos drävj är ’sankt stä l
le på en myr’, ’sumpigt område’ o.dyl. och hos dröl 
’vattenpuss, vattensam ling’ men även ’sak ta  rinnan 
de bäck’ och ’rännil’. Bland sam m ansättn ingarna kan 
näm nas surdräu, bäckdröl, myrdröl ’liten myrpöl’ och 
vattudröl.

Flark betecknar också ”onyttig” terräng  och över
sä tts  på de flesta håll med ’gungfly’, ’gyttjefläck och 
vattensam ling på m yr’, ’mindre vattensam ling, sank 
m ark’ o.dyl., men i Öre-Långsele förekommer betydel
sen ’sankm ark beväxt med s ta rr  och fräken’.

Staffan Wiklund
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Några viktiga vild
Jan Elveland

Lieslåtter i ett bestånd av storvuxen vasstarr 
(Carex acuta), en högproduktiv art som lokalt 
hade stor betydelse som slåtterväxt, kanske 
främ st kvantitativt.
-N aturreservatet Svansele dam m ängar i Väs
terbotten (början av augusti).

Frodig flaskstarr (Carex ro stra ta ) i en jä m t
ländsk bäverdamm. Arten var en av de vikti
gaste slåtterväxterna i Norrland. Bäverdam 
marnas höga produktion av slåtterduglig vege
tation fick säkerligen en och annan nybyggare i 
början av 1700-talet, medan bävern ännu var 
rätt vanlig i Norrland, att experimentera med 
överdämningar i produktionsbefrämjande syfte. 
-  Aråsmyren, Jäm tland.

• ' : /v'V,
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M an fick inte slå så nära marken a tt lie- 
stubben löpte risk a tt översvämmas under 
eftersommaren, medan vattnet ännu var 
relativt varm t och syrefattigt och livsaktivi
teterna i jordstam m ar och rötter fortfarande 
intensiva. I  denna slåtterprovyta översväm
mades flaskstarrstubben under några d a 
gar i m itten av augusti året innan bilden 
togs. Vatten sögs in i de avskurna lakuner
na i växtens s.k. luftvävnad, gasutbytet 
mellan atmosfären och de underjordiska 
delarna blockerades och starren kvävdes.
-  Fågelträsket nära Kalix i Norrbotten.

Trådstarr (Carex lasiocarpa) var på sina 
håll betydelsefull som slåtterväxt, speciellt i 
fastare kärr. Den är dock känslig för årlig 
skörd, särskilt i lite blötare kärr dår tram 
pet vid slåttern kan skada jordstam m arna  
med vatteninsugning i luftvävnaden och 
degeneration som följd (jfr flaskstarren). 
Provytan till höger har skördats m ed lie 
fyra år i rad och produktionen har sjunkit 
till ca 6% av den opåverkade vegetationens! 
På svaga marker av denna typ slog man 
vartannat eller vart tredje år för att vegeta
tionen skulle hinna återhämta sig. B lad av 
vattenklöver skym tar i slåtterytan.
-  Storön, Norrbotten.
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Grenrör (Calam agrostis canescens) do
minerar ett strandområde vid Torneälven. 
Grenröret var ett uppskattat slåttergräs med 
betydande förekomst på finsedimentstränder 
vid de nordliga storälvarna.
-  Bäckesta, Norrbotten.

Mosaik av högvuxen blåsäv (Scirpus taber- 
naemontani) och knappsäv (Eleocharis 
palu stris) i en grund, gyttjig  havsvik vid 
bottenvikskusten. Knappsävhöet (kallades 
lokalt ”såltinghö”) uppskattades mycket av 
kreaturen och ansågs ge en hög m jölkav
kastning. Blåsäven är slåtterkänslig och för
svinner så småningom vid årlig slåtter. 
Knappsäven skördades rätt sent, vanligen i 
m itten av augusti.
-  Vasatrakten, Finland.
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Långsjöby
Håkan Rombe

Långsjöby kvarnar uppfördes 1890 och 1910 vid Vol- 
vobäcken. Långt innan dess hade bäcken nyttjats 
som kraftkälla  för sågning av tim mer. Uppströms 
kvarnarna finns m yrängar som redan i byns barn 
dom torde ha nyttjats för m yrslåtter. Oversilning av 
ängarna fick m an på köpet när dammen fylldes för 
a tt få vatten  till sågverket.

Sedan 1970-talet har byns skifteslag, med benä
get bistånd från Skogsvårdsstyrelsen och länsstyrel
sen, res tau rera t kvarnplatsen så a tt  nedre kvarnen 
och nedre damm en nu ä r i fullt b rukbart skick.Till 
p latsen hör också en nyuppförd kopia av den sovstu
ga, s.k. bastu, som användes av byns bönder vid 
m alningsarbetet. En gammal sexkantig timmerkoja 
som flyttats till kvarnplatsen påm inner om livet i 
timmerskogen.

S lå tterä n g a rn a  får n y tt  liv
Sommaren 1992 erhöll byalaget första delen av ett 
bidrag från länsstyrelsen för uppröjning av s lå tte r
ängarna och uppförande av en hässja, e tt arbete som 
utförts av ungdom arna i byns idrottsförening. Myr
slå tter och hässjning kommer a tt bli e tt årligen 
återkom m ande evenemang.

Byalaget hoppas a tt snart ha åstadkom m it en 
total restaurering  av hela kvarnplatsen med två 
kvarnar och två dam m ar, så a tt  kommande genera
tioner kan sä tta  sig in i sina förfäders livsvillkor. 
Sam tidigt får Långsjöby en tu ris ta ttrak tion  av 
klass. Vid Volvobäcken finns även en lapsk fornläm- 
ning.
Damm äng vid Volvobäcken, före restaurering 1990. Foto Jan  
Sundström.



Get ar en
Allan Beijmo
”Alltifrån den allra äldsta nybyggartiden fram  till 
1890-talet h a r alla bönder och nybyggare inom Sor- 
sele hållit sig med getare, vallpojkar eller vallflickor, 
som under som rarna höll vakt och tillsyn över nöt
k rea tu r och småfä då dessa gick på bete i de vid
sträckta skogarna.”

Folklivsupptecknaren O.P. Petterssons ord, å te r
givna i Sorseleboken, stäm m er väl överens med för
hållandena inom de flesta trak te r i Västerbotten 
med undantag  av kustregionen. ”Getarepoken” 
sträckte sig en bra bit in på 1900-talet, m en ä r e tt 
bortglömt kapitel för en nutidsm änniska som knap
past hört talas om som m arladugårdar och fäbodar.

Jag  ha r varit getare i flera som rar under 1930- 
talet. Det började i m in hembygd, Gargnäs i Sorsele, 
då jag  som sjuåring fick börja valla kor på andra 
sidan Hemsjön, där Jankens fäbod fanns. Mina för
ä ldrar och övriga grannar som nyttjade fäboden flyt
tade kretu ren  genom byn efter landsvägen ru n t sjön, 
en sträcka på ca 6 km. Men när korna mjölkades, 
morgon och kväll, rodde kvinnorna över sjön och 
getaren följde med. Det var m ina första läroperioder 
som getare. Jag  skulle sn a rt avancera i yrket.

Mina äldre bröder, Ragnar och Bertil, hade i unga 
å r varit getare i Övre Ekorrsele i grannsocknen. 
Båda hade skött sina sysslor u tm ärk t och några år 
senare fick min m am m a telefon från Ekorrsele, med 
förfrågan om hon hade fler getaräm nen. Jag  hade 
fyllt tolv å r  n ä r jag  första sommaren kom till Övre 
Ekorrsele, som getare å t fyra bönder med en sam 
m anlagd kobesättning på e tt tjugotal kor jäm te ung
djur. Mina husbönder hette  Jan  Persn och Per Persn, 
som var bröder, Robert W iklund och ”Kalle på B rän
na”, Karl Johansson. Sam tliga har gått bort. Och 
mig veterligen finns inga kor längre i Övre Ekorrse
le. Jag  getade två som rar i näm nda by och trivdes bra 
med m ina husbönder. Min karriär som getare varade 
två som rar till, men då i grannbyn E korrträsk, ca två

mil i nordväst och närm are Lycksele. D är hade jag 
sju husbönder och en sam m anlagd kobesättning på 
e tt tre ttio ta l kor och e tt an tal ungdjur. Idag är alla 
jordbruk nedlagda i Ekorrträsk  och korna avyttrade. 
Avvecklingen/utvecklingen h a r gå tt fort och sko
ningslöst, och om spänner ungefär fyra decennier 
m ellan 1940- och 1980-talen.

S to rt a n sv a r
G etaren hade en grannlaga uppgift a tt  ta  ansvar för 
värdefulla husdjur som sam m antaget betingade sto
ra  ekonomiska värden. Det första jag, ung och grön, 
fick lära  mig var a tt  h itta  till betesm arkerna vid 
Stordegermyra, K larvattu tjärn  och Storfallberget i 
trak terna  kring Ö stra Ekorrsele och vägen över bron 
vid Ekorrbäckens utflöde från Ekorrträsket.

En getare fick inte vara skogrädd. H an m åste 
kunna vara ensam  med sina djur veckans sju dagar 
i följd. Oavsett väderlek. H an m åste också vakta 
korna så a tt  viktiga slåtterställen , ran ingar och my
rar, som bönderna på senhösten skulle slå inte blev 
avbetade eller nertram pade. Gud nåde getaren om 
något sådant inträffade! H an fick inte vara rädd för 
åskan, i vart fall m åste han behålla lugnet n ä r åskan 
gick. Min m am ma hade givit mig e tt gott råd om 
åskan och blixtarna skulle överraska mig.

— Du ska inte söka skydd för blixt och åskregn 
under något träd  u tan  håll dig bland korna på en 
öppen plats! Jag  följde hennes råd när åskregnet 
sköljde ner och blixtarna korsade en svart himmel. 
Jag  bad också till Gud om hjälp — men bara  när 
åskan gick.

Getaren hade fri kost och logi, något som innebar 
a tt  han bodde och försörjdes lika m ånga dagar som 
husbondens koantal. Hade ”Kalle på B ränna” fem 
kor så svarade Kalle för logi och försörjning i fem 
dygn.

Kosten i getarkonten varierade från hushåll till 
hushåll. Redan efter den första kost- och logirundan 
i byn hade getaren k lart för sig var han kunde vänta 
sig en och annan  angenäm  överraskning i kosthållet. 
Det kunde bli e tt äpple eller några karam eller. Den 
viktigaste stunden på dagen var a tt  syna innehållet 
i konten.
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Getarpojke i Burträsk socken. Foto Västerbottens museum.

G etarens första dagsrutin  var a tt  s ta rta  dagen å t 
väster eller söder i byn, beroende på vilket betesom
råde som var dagens etappm ål. Korna löstes från 
sina bindslen och från  varje som m arladugård till 
n ästa  utökades kohopen. Bästa betet var bergsslu tt
ningen som kalhuggits och bränts, där sian och grä
set nästan  liknade vallhö. Ofta lekte vindarna kring 
dessa hyggen, varför knott och mygg inte besvärade 
korna. Betet på de m yrar och k ä rr  som inte löngre 
slogs bestod av s ta rr  och fräken, men också växter 
som ”trib lad”, en rik tig  kodelikatess.

Den svåraste tiden för getaren var hösten när 
allehanda svam par drog till sig kornas intresse. Sär
skilt svårt blev det n ä r hem färden från skogen börja
de. Korna sprang som tokiga å t olika håll i svampjak
ten och getaren fick verkligen göra rä tt  för sig innan 
alla kräken var klavade i respektive båsar.

E n  d ra m a tisk  ep iso d
Enn varm  och solig dag trängdes korna vid den 
bottenlösa K larvattu tjärn  för a tt  dricka. För en 
skällko, jag  tro r hon hette  Lycka, blev tjärnen  hen
nes olycka denna sköna dag. I trängseln  blev hon 
knuffad i tjärnen. Men n är hon skulle upp blev hon 
sittandes med fram benen på fastm ark i kanten  på 
tjärnen, m edan bakbenen inte fick något fäste. Hon 
gjorde flera tappra  försök a tt  komma upp och det 
hjälpte inte a tt  getaren slet och drog i skällremmen. 
Hon gav upp kam pen och sa tt hjälplöst fast. Nu blev

getaren sa tt på prov. Tretton år och en ”tvärhand” 
över moder jord! Jag  h ittade en hässjestång ute på 
m yren och stack stången innanför skällrem m en och 
körde ner andra änden så långt jag  orkade i m yrkan
ten.

-  Ta det lugnt, Lycka. Det h ä r  ska nog gå bra, sa 
jag  tröstande till kostackarn. Sen startade  en 
språngm arsch över stock och sten i ilfart tre  kilome
ter till byn där bönderna var igång med höslåttern.

-  Ni m åste komma genast till K larvattu tjärn  
innan Lycka h a r drunknat, skrek jag. Och karlarna  
släppte allt de hade för händerna och ordnade fram 
de redskap som behövdes. Snart startade räddnings
patrullen  med getaren i spetsen. Stadiga karlarm ar 
drog upp Lycka på fast m ark och det ofrivilliga badet 
slutade lyckligt. K arlarna berömde getaren för hans 
rådighet. E tt beröm som värm de och stärk te  tilliten 
hos den unge pojken.

Sist men inte m inst viktigt i getarens liv var a tt  
han hade försörjt sig över som rarna och lagt grunden 
till en fram tida ekonomi genom getarlönerna. Inget 
”klipp” direkt, m en väl e tt bidrag till föräldrarnas 
försörjningskassa. Getarlönen per ko var väl på min 
tid  mellan 15 och 20 kronor vilket kunde ge en 
sommarlön på 600-700 kronor plus fritt vivre.

Men hur m ånga ungdom ar i 12-13 års ålder skul
le idag kunna tänka  sig bli skickad av sina föräldrar 
långt hem ifrån till främ m ande miljö i skog och m ark 
och e tt kvalificerat ansvarsjobb?
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Myrodling, Skansholm , Vilhelmina sn. Foto Västerbottens museum.

Myrodling
På m yrarna ha gräs växt av sig själv, så a tt ägaren 
till dem ej ha  behöft vidtaga några åtgärder för a tt  få 
gräs a tt  växa där m er eller m indre frodigt. De hava 
varit en natu rslå tt. De gräs, som hava växt på dessa 
m yrar, ha  huvudsakligen varit s ta rr  och fräkne eller 
treblåa, vattenklöver.

F rån  m yrarna h a r dess ägare tag it höskördar år 
efter å r  allt från äldsta tid, då m yrarna började 
användas såsom ängar, men aldrig h a r han forslat 
några gödningsämnen till dem. Ej heller ha r han 
lå tit dem stå  oslagna em ellanåt något år, så gräset 
på dem fått vissna ned och läm na gödningsämne åt

myren. U nder dessa förhållanden har hömängden på 
dessa m yrar m inskat å r  efter år, och därigenom gjort 
dem m er och m er värdelösa såsom ängar ju  längre 
det h a r lidit fram åt i tiden.

Till sist h a r en myr ej givit ägaren någon lönande 
avkastning i myrhö. H an h a r då funnit det klokast 
a tt  torrlägga m yren och upparbeta den till odlad 
m ark. H an ha r tag it upp diken över myren, vilka till 
bredd och djuplek hava varit alldeles lika med åker
dikena, och han h a r tagit upp dem på samm a av
stånd  från varandra, som dikena i åkern hava haft.

Myrens y ta h a r han indelat i tegar av samm a
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Ludvig Karlssons myrodling. Bockträsk, Sorsele. Foto Västerbottens museum.

bredd som åkertegarna. Uti tegens y ta har han  hug
git upp torven med jordyxan och vänt den och sedan 
hackat lös myrtorv i små stycken och b rett u t denna 
sönderdelade torv ovanpå de större torvstyckena. 
H ar i m yrytan varit vit eller röd mossa, så h a r han 
rivit upp denna och lagt den i glesa högar, så a tt 
mossan ha r få tt bliva to rr av solvärmen, varefter han 
h a r  tän t eld på mossahögarna, då dessa hava b run
n it ned till aska. Blott en eller e tt par tegar har 
ägaren hunnit med a tt  upparbeta under en sommar. 
På den nybrutna tegen har ägaren aldrig kört 
mulljord och b rett u t den på sin nya teg.

I något äldre tid  ha r m an gödslat m yrtegarna 
uteslutande med kreatursgödsel. I senare tid har 
m an allm änt börjat föra kalk och strö u t den på 
m yrtegarna och m er och m er h a r m an börjat gödsla 
m yrtegarna med konstgödsel. Genom sitt odlingsar
bete h a r ägaren förvandlat sin m yr till vallhöbäran
de lägdor eller vallar.

I vår tid  (1933) torde det finnas blott e tt fåtal 
m yrar inom socknen, vilka icke äro dikade och upp
arbetade till höbärande vallar. På m yrtegarna har 
m an uppfört lador a tt  förvara höet av lägdorna i.

O.P. Pettersson 1933
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Övergiven myrodling vid Stadsåsvägen, Åsele 1980. Foto Sune Jonsson.

O N D F IN N ARMYRA (1921)

Vid aw ittringen  och laga skifte 
på artonhundranittitvå 
vart O ndfinnarm yra lagd 
under Johan Karl Karlssons hem m an

Sommarn nittonhundrasexton 
vart stordike grävd 
å ttahund ra  m eter långt 
från Ondfinnarm yra

Där växt kabblekan överallt 
och torven va djupsvart

lös och som e tt pulver 
ned till en och förti djup

Den förnäm sta odlingsmyra 
bedyra han  som vart skicke 
för och syn
och tillstyrk  odlingslåne

På hösten tjugoett 
va de som n ’Johan  Karl Karlsson 
och paj ken hans n ’Pelle 
börje på och röj och dik

Dem va bägge två 
orimlit arbetsgeren 
Dem slet och grävd 
svetten ström ma

Dem p ra ta  aldri me varann 
dem tåld  inte alls varann 
Den ene vart som oppitok 
om annern  sätte  sej och vilt

Dem gav sej aldri tid 
och fara hem om kvälla
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Igenväxande myrodling vid Baksjöliden, Fredrika 1980. Foto Sune Jonsson.

fast de bara  va 
sex kilom eter och gå

Nä -  dem sätte  sej och sovd 
me rygga mot varann 
m örkeste tim m a om nä ttren  
därvid elden

Då kunne ju  ingen 
sm it iväg och arbet 
u tan  a tt annern 
föll ikull och vakne

Men n’Johan Karl Karlsson dödd 
innan stormyrodlingen 
på Ondfm narm yra 
va färdi för förste sådden

Pajken hans n ’Pelle börje på läsa 
om nättren
och fick fel på nerverna 
och for å t Amerika 
och dödd som ung

Dem skok på huva däri byn och sa:
-  Vi visst nog hele ti’n 
huru  det skull gå
me myrodlingen på Ondfm narm yra

Bo Johansson, 
ur ”Om sommaren, om hösten, 

bittida, sent” 1981.
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Igenväxande myrod
ling vid Baksjöliden, 
Fredrika 1980.
Foto Sune Jonsson.

Matsoljokudden, S t 
Tjulträsket.
Foto Sune Jonsson.
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Lokalhistorisk litteratur
U nder m ånga år har det i norra län sd elen  u tg i
v its  byaböcker och  liknande. Här följer en  p re
sen ta tion  av några lok a lh istorisk a  skrifter  som  
utkom m it under 1992-93 och  fin n s t ill sa lu  i 
S k ellefteå  m useum .

Dokumentera för framtiden: om studiecirkelarbetet i 
skelleftebygden av Annika Hallinder. Denna cirkelut
värdering beskriver bakgrunden till det otal doku- 
m entationscirklar som Skellefteå m useum  tillsam 
m ans med studieförbund (främ st då Vuxenskolan 
med Eivor Andersson i spetsen) h ar arbeta t med.

Stadsarkitektkontoret, Skellefteå kommun, d istribu
e rar Skellefteå byggnadsnämnd: berättelse om verk
samheten åren 1875-1985. Författare ä r Bengt 
Brunnström . En innehållsrik  bok för den som ä r in 
tresserad av stadens historia.

Krångfors, Forsbacka, Slut: Långt borta -  och nära 
ä r redigerad av journalisten  Lars W esterlund. Boken 
ä r baserad på cirkelm aterial. Läsaren kan ta  del av 
flottning och fiske i älven sam t bilder på byarnas 
bebyggelse. Mer uppgifter om föreningslivet skulle ha 
varit önskvärda. E tt mycket in tressan t kapitel hand
lar om jä rn  vägspolisen D A Rhodins dagbok 1909 -10 
under den tid skelleftebanan byggdes.

En annan cirkel s tå r för boken om Kinnbäck, Grav
lund, Perstorp och Rönnskärs fyrplats med inriktning 
på 1900-talet. Redaktör: Lennart Johansson. Mer 
uppgifter om äldre tider kunde ha m edtagits. Kanske 
vore det möjligt a tt  längre fram utge en del 2?

Alf G unnar sson och Gustav Larsson h ar an lita t För
fa ttarnas bokmaskin i Stockholm och utgivit Kåtase- 
let -  Hemberg -  från forntid till nutid: med Garaselet 
-  Lappviken: Lappskattelandet Kåtesoen: Nybyggar- 
epoken. Författarna skildrar byns historia från  G ara
selet (6000 f  Kr-1800-talet) och nybygget Kåtaselet.

H är finns även värdefulla uppgifter om ett bortglömt 
sam iskt område.

Föreningen för skellefteforskning (SKEFO) h a r u tgett 
rapporter i sam band med föreningens lokalhistoriska 
möten (Skellefteå lfs, Byske, Boliden och Kågedalen). 
Fr.o.m. 1992 utges en årsskrift Skellef tebygden som 
innehåller a rtik la r om skelleftebygdens historia. Stig- 
H enrik Viklund ä r redaktör. 1992 trycktes och bands 
skriften av Kommuntryckeriet. Beställningen av a r
betet utfördes via fritidskontorets föreningsservice 
vilket medförde en låg produktionskostnad.

Ar 1990 utgav Bygdeträsk kulturförening en byabok: 
Bygdeträsk -från Gustav Vasa till 1989. E tt personre
gister till boken (ännu ej till salu) finns fram taget av 
Rolf Ahman i Norsborg.

Om kom m ande u tg ivn in g  kan  noteras:
Jörns sam hälle fyller 100 å r 1993. Den 26 maj plane
ras en bok om Jörn  föreligga. Göran M arklund, H arry 
Åkesson m.fl. s tå r bakom utgivningen.

E tt flertal byacirklar planerar a tt  ge u t böcker om sina 
byars historia i sommar: B astu träsk  stationssam häl
le, D rängsm ark i Byske, Hornmyr (utanför Knaften i 
Lycksele), Tåm eträsk i Byske, Kusmark.

Till ju l planeras utgivning av boken om T järns by 
(strax utanför Skellefteå). Andra cirklar beräknas bli 
k lara  om ytterligare något år, tex Källbomark i Byske, 
Skråm träsk  och Åbyn i B urträsk.

Tips!
Förlaget Artemis i Skellefteå används flitigt n ä r det 
gäller utgivning av lokalhistorisk litte ra tu r. Tryck
ning sker i Malmö. B eställaren sköter själv distribu
tionen. Bäst ä r a t t  ordna teckningslistor. 20 dagar 
efter leverans ska räkningen betalas. Ibland kan bya- 
kassan ge e tt bidrag till bokutgivningen.

Stig-Henrik Viklund 
Skellefteå museum
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Nära n
U nder denna rubrik  är korta  n o tiser  från  
län ets hem bygdsfören ingar och  m useer  
välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  
är spänn ande och  v ik tig t för andra att få  ta  
del av.

Skicka n o tiser  e ller  id éer  för n ästa  h äfte  
till redaktören  sen a st den 15 au gu sti 1993.

B o ttn isk a  V ik en  u p p  o ch  ner!
I en u tställn ing  som visas i länsm useet 25.4-8.8 
beskrivs havet utanför vår kust som livsmiljö för 
både plankton och m änniska. Fotografen Sune Jons
son och konstnären Sture Berglund v isar sina bilder 
av havet. Via en förstorad vattendroppe som presen
te ra r havets viktiga mikroorganismer kommer man 
till en labyrint. Omkring den berättas både om kus
tens kulturhistoria och om den m oderna forskning 
som bedrivs vid Umeå M arina Forskningscentrum . I 
e tt ”laboratorium ” finns en del av forskarnas u tru s t
ning. Arbetet med provtagningar och analyser pre
senteras i en videofilm i utställningen.

B ergru m  B o lid en
Den 27 juni invigs ”Bergrum Boliden”, e tt museum 
som belyser gruvepoken i Västerbotten. M useet in 
ryms i det gamla gruvkontoret i Boliden.

B asutställningen ”Det geologiska perspektivet” 
b e rä tta r  om jordens historia, Västerbottens berg
grund, bergarter och m ineraler. En omskakande 
jordbävning kan m an få uppleva... ”Det m änskliga 
perspektivet”, den andra basutställningen, skildrar 
historien kring Bolidenfyndigheten med malmlet- 
ning, brytning och anrikning sam t brukssam hället 
Boliden.

Slutligen finns e tt m ultim ediaprogram, bildspe
let ”Mellan kaos och kosmos” liksom videofilmer.

Bergrum Boliden under uppbyggnad.



M useet ä r  öppet för allm änheten fram  till 5 septem 
ber. Resten av året visas m useet för grupper efter 
förhandsbeställning.

Bergrum  Boliden kommer a tt  utgöra h jä rta t i 
”Guldriket”, vars innehåll beskrivs närm are i e tt 
kommande num m er av V ä s t e r b o t t e n .

N y tt r e g is te r  t il l  V ästerb otten
I m ars trycktes och distribuerades e tt register för 
åren 1978-1992 till prenum eranterna. Det finns, 
liksom registret för åren  1920-1977, a tt  köpa i läns
m useets reception.

H em b y g d sg å rd slå d a n
En ny skollåda finns a tt  boka hos länsm useet. Den är 
fram tagen med tanke på a tt  skolorna lä tta re  ska 
kunna använda sig av all den kulturhistoriska kun
skap som finns i hem bygdsgårdarnas samlingar. 
Lådan, som i sig själv ä r  en liten utställning, inne
håller arbetsm aterial passande för åk 5-9 och förslag 
till tem aarbeten som engagerar både elever och äld
re i bygden. Mer information och bokningar genom 
B ritta  M Lundgren, länsm useet.

K u n sk a p sk ä lla n
Faktarum m et Kunskapskällan  i Skellefteå m useum  
invigdes den 5 april 1993 och hålls nu öppet för 
allm änheten i stort se tt under m useets ordinarie 
öppettider. Grupper bör boka i förväg.

M useet vill med s itt faktarum  öka tillgänglighe
ten av s itt 100-åriga sam lande av arkivm aterial, 
foton och föremål. Genom bem anning ges en utökad 
och personlig service.
I faktarum m et kan m an bl.a. hitta:
• litte ra tu r om västerbottnisk lokalhistoria
• klipparkiv på mikrofilm
• bildarkiv med foton från skelleftebygden
• kartor (skiftes-, topografiska och ekonomiska)
• personhistoriskt arkiv (husförhörslängder, ut- 

skrivningslängder, jordeböcker, bouppteckning
ar, domboksregister m.m.)

A rvid M arklund släcker törsten. Gärdsmark, Skellefteå 1936. 
Foto Skellefteå museum.

• register och förteckningar (fornlämningsregist- 
ret, folkrörelsearkivet och kom munarkivet)

• m useets databas med förem ålsregister m.m.
• videofilmer från skelleftebygden
• externa databaser (Nordiska m useet, H istoriska 

m useet sam t Umeå universitetsbibliotek).

N o tise r  frå n  an d ra  h å ll
Nordiska förbundet för kulturlandskap  heter en or
ganisation vars m ålsättn ing är a tt  öka in tresset för, 
bredda kunskapen och värna om kulturlandskaps- 
miljöer i Norden. Förbundet ger u t en årsskrift, 
Nordisk bygd, och e tt kontaktblad, Lommen. Mer 
information hos kontaktpersoner i Sverige: Kelvin 
Ekeland, tel 08-7991394 eller 0650- 97804 eller Olof 
Stroh, tel 018-102290 eller 018-126685.

Naturskyddsföreningen och Odenäs hembygdsför
ening anordnar tillsam m ans kursen Lien och slätter - 
ängen den 22-25 ju li 1993. P raktiska övningar, före
läsningar, slåttergille, gammaldags m athållning, 
botaniska exklusiviteter utlovas. Plats: Odenäs, ca 2 
mil söder om Alingsås. K ontakta Ingem ar Zachris- 
son, tel 0322-50095.
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R ed a k tö rsb y te
En redaktör syns inte till mycket, men finns gömd 
bakom varje häfte av Västerbotten som utkommer. 
Sedan årsbokens tillkom st 1920 och kvarta lstid 
skriftens födelse 1969 h a r redigeringen skötts av 
tjänstem än vid Västerbottens museum. Med jäm na 
m ellanrum  h ar Västerbotten änd ra t s itt utseende 
naturligtvis beroende på engagerade redaktörer och 
grafiska formgivare som velat erbjuda en läsvärd och 
lockande tidskrift, men sam tidigt behålla det sä r
skilda tonfall som gör a tt  m ånga länsbor men även 
”utom byssare” är trogna prenum eranter.

Bo Sundin, bildantikvarie och redaktör under 
åren 1985—1992, h a r  från idéstadiet med manus- 
och bildinsamling, redigering, trycksaksproduktion 
fram till en färdig tidskrift försett läsarna med 
m ånga olika tem anum m er i linje med den tradition 
som inleddes 1969 och visat sig vara mycket upp

skattad. U nder den senaste redaktörsperioden har 
även produktionstekniken förändrats rad ikalt ge
nom datorisering, e tt steg som visat sig vara både 
tidsbesparande och kvalitetsförbättrande. Cirka tu 
sen sidor V ästerbotten h ar producerats under led
ning av Bo Sundin. Och det finns kvar a tt  läsas i 
nutid  och framtid.

Redaktörsbytet föranleds främ st av a tt  han till
t rä t t  tjänsten  som byggnadsantikvarie vid länsm u
seet. Eftersom Bo helt k lart har s itt h järta  i det 
havsnära, mycket in tresserar sig för teknikens fram 
steg i sam hället och nu uppenbarligen får kasta  sig 
in i komplicerade ärenden som handlar om a tt  både 
värna och förnya västerbottniska kulturm iljöer, väl
je r  den nya redaktionen a tt  tacka för åren som gått 
sam t önska lycka till genom en favoritbild. Kanske 
kan Umeå få en ny(gammal) ham nattrak tion  fram 
över?

Tjärtunnor från UT AB, Umeå Tjäraktiebolag, under utlastning i Umeå. Foto Västerbottens museum.
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E d én sk a  h u se t  i A se le  rä d d a t
Vi h ar under vintern kunnat följa händelseutveck
lingen kring det s.k. Edénska huset i Asele. Länstid
ningarna och N ordnytt h a r efter det första medde
landet om a tt  huset skulle rivas, få tt göra helt om och 
i stället berä tta  a tt  huset glädjande nog skulle stå  
kvar.

Varför då denna uppståndelse kring e tt inte a llt
för unikt hus i en av våra inlandskomm uner? H uset 
byggdes 1915 för E. E. Edén som drev lanthandel i 
huset fram till 1927. D ärefter och ända fram  till 1993 
h a r huset inrym t en färghandel. I länsm useets beva
randeförslag för Asele, u tarbe ta t 1977, bedöms det 
vara e tt av de viktigaste inslagen i miljön efter 
Storgatan. Edénska huset ä r r ita t av byggm ästaren 
Erik Larsson från Dorotea, en av de m est produktiva 
husritarna  i Lappm arken vid denna tid  och en väl
känd profil i trak ten . H an var född i Värm land 1866 
och kom till Dorotea 1897 efter a tt  han bl.a. arbetat 
som gruvsnickare i Amerika 1892-94. Han omkom i 
en drunkningsolycka 1925. E rik  Larssons liv och 
verk h a r presenterats i en akadem isk uppsats skri
ven av Majlis Granström  1984.

Byggnaden har, liksom m ånga av hans verk, en 
särpräglad utformning. Genom egen tillverkning av

snickeridetaljer och omsorgsfull komposition med 
klassiska stildrag blev hans verk något utöver det 
vanliga. D etta och det faktum  a tt endast e tt fåtal 
byggnader av hans hand finns kvar idag upprörde 
m ånga känslor n ä r rivningsbeskedet kom. Länsan- 
tikvarien, Anna-Lisa Grundström , Majlis G ran
ström  och hembygdsföreningen i Asele med Karl- 
Henry G rahn engagerade sig, protestlistor gick u t 
och 800 personer skrev på. Ägaren Konsum sade a tt 
huset ä r  e tt ruckel, a tt  de inte hade något behov av 
det. Inte heller Åsele kommun ville ta  på sig ansva
re t för huset.

Men ibland kan allt få sin lyckliga lösning. Efter 
ödmjuk vädjan om besinning från länsm useet och 
byggnadsvårdsingenjör Rolf Sixtenssons besikt
ning, som gav vid handen a tt  huset ä r  i osedvanligt 
b ra skick, gick Konsum med på a tt  överlåta huset 
mot skäligt tom tpris och en köpare uppenbarade sig. 
Den nye ägaren ha r nu för avsikt a tt  å terstä lla  huset 
till originalskick. En bra hjälp på vägen blir de 
ritningskopior länsm useet h a r tag it fram  med u t
gångspunkt i de gamla fuktskadade blåkopior som 
kom fram till följd av debatten.

Bo Sundin, byggnadsantikvarie

„R iT tfltf< j TiLL E . E . E ~ p t o  . f jAtfoEI.fooKA.Ci OOH -BotfltfciSHLfo

m

Fasadritning av Erik Larsson till Edénska huset i Åsele. Kopia utförd av Daniela D Angelo, Västerbottens museum  1993.
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Svenska arméns återtåg över Kvarken från Vasa december 1808. 
M ålning av A ugust Malmström, Österbottens museum, Vasa.

D en  sv e n sk a  h is to r ie n

Länsm useets bidrag till det riksom fattande projek
te t Den svenska historien ä r  u tställningen ”1809 -  
Västerbotten i det europeiska maktspelet”.

Utställningen belyser det sam band som ofta finns 
m ellan lokalhistoriskt viktiga händelser i hembyg
den/regionen och nationella, i detta  fallet utrikespo
litiska, åtgärder. Det viktiga är a tt  alltid ställa frå
gan: Varför ägde detta  rum? Varför stred  unga ryska 
och svenska soldater mot varandra? Varför m åste så 
m ånga av civilbefolkningen lida och dö, då i V äster
botten, idag i det forna Jugoslavien? Och a tt  inte 
nöja sig med grunda svar.

U tställningens kärna  behandlar en kort period i 
vår gem ensam m a historia med det övriga Svea Rike, 
nämligen m ars till septem ber 1809.

Västerbotten anfölls då av Ryssland och hölls 
ockuperat av ryska trupper fram till fredsöverens- 
kommelsen i F redriksham n den 17 septem ber 1809. 
Ockupationen var e tt led i Rysslands erövring av 
Finland från  Sverige. D etta hade i sin tu r  sin bak
grund i en m aktpolitisk uppdelning m ellan två av

Europas dåvarande storm akter, F rankrike och 
Ryssland.

Belägringen av Västerbottens kustland var det 
hittills sista kriget på nuvarande svenskt territo ri
um. Den tidigare så m äktiga storm akten Sverige 
förlorade sista delen av s itt Östersjö-imperium och 
Sverige fick sina nuvarande gränser.

K rigstillståndet i Västerbotten med såväl ryska 
som svenska trupper innebar för civilbefolkningen 
mycket hårda prövningar. Länets och särskilt 
Umeås befolkning mångdubblades och sam tliga 
m åste sörjas för på alla tänkbara  sätt. Fältsjuka och 
andra virussjukdom ar härjade.

M edan strider och slag utkäm pades uppe i Väs
terbotten avsattes vår dåvarande kung G ustaf IV.

Efter detta  krig in träder vi i en ny era i den 
svenska historien. Det forna svenska landom rådet 
Finland blir ryskt territorium  med kejsar Alexander 
som överhuvud och i Sverige tillträder Napoleons 
m arskalk Jean  Baptiste Bernadotte som kronprins. 
Det moderna, icke-aggressiva förhandlings-Sverige 
börjar ta  form med ny författning, tryckfrihetsför
ordning m.m.

Vilken glädje eller ny tta  ha r vi av historien? 
Historien ä r ju  inte något entydigt u tan  ä r e tt urval 
av fakta och händelser från förfluten tid, som vi 
väljer a tt  lyfta fram. Det ä r  vi som lever idag, som 
skall formulera de för oss angelägna frågorna till det 
förflutna. M an frågar sig t.ex: varför blev Västerbot
ten  (då om fattande såväl nuvarande Norr- som Väs
terbotten) 1809 en krigsskådeplats? Vilken betydel
se hade de lokala striderna för Sveriges utrikespoli
tik  i förhållande till Europas dåtida storm akter?

De insik ter m an kan få genom a tt  studera en viss 
del av det förflutna (som därm ed blir en historiebild) 
vidgar i bästa  fall vårt perspektiv på sam tidens 
stora frågor, t.ex. vilket slag av Europa-anknytning 
vi väljer. Det ha r alltid funnits och finns e tt sam band 
m ellan vår lokalhistoria och omvärldens. F rågan är 
bara  vilket och vem som d rar fördel av vad.

Elisabeth Rasch, utställningsproducent
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Gammliasommar!
Vi öppnar gårdarna med traditionellt midsommarfi- 
rande. Tunnbrödbak pågår i bagarstugan och väster
bottniskt hantverk dem onstreras i Burträskgården. 
I Fiske- och sjöfartsm useet kan m an gå ombord på 
bogserbåten Egil eller s itta  ned i vår lilla servering. I 
det gamla skolhuset kan barnen pröva på forntidsliv, 
leka gamla lekar eller uppleva livet i Västerbotten för 
100 år sedan. Barnen kan också åka häst och vagn på 
om rådet eller bekanta sig med djuren i hagarna. T itta 
också på vår linodling, skolträdgård och köksträd
gård.

Tre gånger per dag ges guidade tu re r på Gammlia- 
om rådet och vardagar även visning av utställningen 
1809 -  Västerbotten i det europeiska m aktspelet.

I sommar arrangeras kvällsprogram på Gammlia, 
vardagar kl 19. M åndagar blir det musikafton, tisda
gar berättarafton  sam t torsdagar teaterafton. 
Välkomna!

Ö ppettider 21 juni-22 augusti:
Friluftsm useet dagligen 11-17
M useet dagligen 10-17

I nästa n
M useernas arkeologer b e rä tta r om m ärkvärdiga forntida fynd i häfte 3/93, som beräknas utkom m a i oktober. 
Det blir dessutom en del andra artik lar, om skidhistoria och om kriget 1809 m.m.
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