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I detta n
Tem at kretsar denna gång kring en enda person, något 
som inte hör till vanligheterna. Anledningen härtill är 
att vår huvudperson -  Bengt Lidström -  i e tt halvt sekel 
har varit verksam m ed att vårda vårt västerbottniska 
kulturarv. Som en hyllning till Bengt har vi samlat en 
rad artiklar om ett omfattande livsverk som i grunden 
rör stor hängivenhet och kärlek till trä och dess out
tömliga möjligheter för konstruktion och form.

Per-Uno Ågren sammanfattar inledningsvis de om 
ständigheter som lett till att Bengt så helhjärtat kom
m it att ägna sig åt kulturminnesvård, hembygdsvård, 
hantverk och slöjd.

Åke  Lundberg berättar om arbetet m ed kulturhisto
riska byggprojekt i länet: församlingsgårdar, prästgår
dar, kyrkstäder och värdshus m.fl.

Rolf Sixtensson, redogör för den viktiga verksamhet 
som startade i 1950-talets början, då räddningsaktio
ner att rädda västerbottensgårdar (parstugor) inleddes.

Marta Jämfeldt-Carlsson ger en översikt av de 
många kyrkoprojekten -  renoveringar såväl som kyrko- 
byggen.

Sune Zachrisson vittnar om ett viktigt hantverksin- 
tresse hos Bengt -  murningens konst.

Uhno Isberg och Erik Johansson beskriver företags- 
etableringen Träbiten i Bygdeå.

Bengts engagemang i uppbyggnaden av Mariagår- 
den i Kassjö presenteras.

Katarina Ågren berättar om Bengts slöjdkonst.
Avslutningsvis skriver Bengt själv om sitt och hus

tru  Karins livsverk -  Torpet vid Smörsjön.
Hembygdsforskaren Ragnar Sandström låter oss ta 

del av ett dokum ent från 1803, där en av de första 
parstugorna i Vännfors by beskrivs.

I Nära notiser presenteras bl.a. prislistan och några 
av de vinnande bidragen i länsförbundets skoltävling 
under Hembygdens Är.
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FöreMålet

Den lille pojken, tre stockvarv hög, v id  stallbyggnaden på  ett hem m an i Gallejaur. Foto Evert 
Larsson, Västerbottens museum  1949.

”Servicesamhället” betjänar vårt dagliga liv i slutet av 
1900-talet. D et mesta är tillgängligt en stor del av dyg
net; matvaror, drivmedel, lektyr och underhållning. 
Närbutiker, kiosker, biografer, TV och nu även Internet 
hjälper oss att när som helst uppnå den omedelbara 
tillfredsställelsen -  om pengar finns. I samband med 
löneutbetalningsdagar kan det t.o.m. handla om nattöp
pethållande m ed specialpriser vissa klockslag.

Andra perspektiv var rådande förr. Framförhållning 
var en naturlig del av livet. Den lille pojken på bilden 
skulle helst inte behöva bekymra sig om materialtillgång 
och fuskbyggen. Hans far hade sett till att yxskaftämne
na var på tillväxt. D et gedigna hantverket i byggnader, 
möbler och andra ägodelar borgade för en hållbarhet 
under flera mansåldrar. D et personliga ansvaret för kom
mande generationers möjligheter att bruka jord, förvalta 
byggnader och värden var betydligt större än idag.

Den snabba materiella utvecklingen har lett till en 
efterlängtad och njutbar standardhöjning, men även till

en oförmåga och ibland t.o.m. en motvilja att värdesätta 
och ta tillvara tidigare generationers kunnande, erfaren
heter och värderingar.

Utveckla har ofta betytt a tt ignorera allt ”gammalt”. 
Museerna har fått göra många brandkårsutryckningar för 
a tt ta hand om föremål. Yrkeskunskap däremot, som det 
trots allt en vacker framtidsdag vore önskvärt att några 
behärskade, har varit svårare att hitta former för att 
rädda.

När nu ”servicesamhället” mer och mer börjar inse 
värdet av och faktiskt även arbetar m ed återvinning och 
återanvändning enligt handlingsprogrammet Agenda 21 
borde också äldre tiders yrkeskunnande och skicklighet 
uppmuntras.

Den framförhållningen -  och investeringen -  bör 
hembygdsrörelsen, hemslöjdsrörelsen och museerna -  
m ed samhällets stöd -  ta ett betydligt större ansvar för 
innan det är för sent!

Britta M  Lundgren
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Kring ett livslopp
Per-Uno Ågren
Den nu 80-årige Bengt Lidström har sedan ett halvt sekel varit en 
outsinlig kraftkälla för omsorgen om den traditionella västerbottniska 
byggnadskulturen och hemslöjden; outsinlig genom den grundliga 
kulturhistoriska kunskap han byggt upp, genom uthålligheten, intensiteten 
och den inspirerande entusiasmen i de aldrig upphörande praktiska  
insatserna. En kort biografi ger bakgrunden till de följande artiklarna 
om olika sidor av hans verksam het.

Bengt föddes 1916 i Ytterbyn, Nederkalix. Föräldrarna 
Emil och Helena hade ett mindre jordbruk m ed 6-7 kor, 
en häst och några får. Han hade sex syskon. Mor Helena 
dog när Bengt var tio år, fadern gifte om sig och i det nya 
äktenskapet föddes åtta barn -  det var alltså i en stor 
familj han växte upp. En familj vars liv var grundat på 
självhushåll; därtill extraförtjänster i byggenskap och 
stuveri i Karlsborg som skulle ge nödvändiga kontanter 
till ”utskylderna”. I självhushållet ingick hemslöjd som 
en naturlig del -  det var otänkbart att köpa: behövde du 
exempelvis skidor, fick du göra dem självl Bengt gjorde 
faktiskt under sin uppväxt flera skidpar -  eftersträvans
värt var att de skulle bli så lika ”köpesskidor” som 
möjligt.

Alla bröderna var roade av träslöjd. Edvin hade några 
vintrar gjort laggkärl som såldes i Båtskärsnäs och Karls
borg. År 1934 gick han en sex veckors slöjdkurs för Carl 
Malmsten i Sigtuna och fortsatte sedan vid dennes verk
stadsskola i Stockholm i två term iner 1935. Därefter 
arbetade han en tid som ambulerande slöjdlärare för 
Upplands läns hemslöjdsförening, innan han återvände

N ågra a v  syskonen Lidström med sina närmaste sam lade p å  bron i 
Ytterbyn 1926. Bengt sitter längst till höger. T. v. om honom sitter 
bröderna Birger och Albert. Sigurd står t.v. om pappa Emil som har 
M artin  i knä. Karin sitter t.h. Ä ldste brodern Edvin står längst bak. 
Fotoägare: Bengt Lidström.
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Hemgården i Ytterbyn, Kalix, under uppväxttiden tecknad u r m innet a v  Sigurd Lidström 1982.

och blev slöjdlärare i Kalix. Brodern Sigurd m ed starkt 
hästintresse intresserade sig för seldon och kördon. Han 
har m ed tiden blivit en berömd lok-makare.

I traktens träslöjdtradition ingick många tekniker, 
dock inte svepteknik, spånflätning, rot- och näverarbe
ten.

M an skulle vara arbetsam och göra rätt för sig var den 
grundläggande levnadsregeln i uppväxtmiljön. I byn 
fanns sexårig folkskola i B l-form  m ed obligatorisk fort- 
sättningsskola m ed två åtta veckors kurser, den ena 
teoretisk, den andra praktisk. Därefter ägnade Bengt fyra 
år åt skomakarutbildning hos en skomakare i byn. Den 
avslutades m ed ett gesällprov bestående av tre par skor -  
e tt par becksömssydda skidpjäxor, ett par randsydda 
herrlågskor och ett par vändsydda dampumps m ed pom- 
padourklack. Han var nu 19 år. Vintern 1938 tog han 
tillsammans m ed tre bröder på sig en timmerdrivning 
mellan Haparanda och Kalix. På sommaren skulle en ny 
ladugård uppföras på den hemmanshälft som övertagits 
av Sigurd efter delningen 1936-37 av faderns hemman.
Bengt, som fått stort intresse för att bygga, hjälpte till.
När ladugården började bli klar om hösten, hade han 
anmält sig till en sex månaders byggnadsteknisk kurs vid

Karlskoga praktiska läroverk, blev antagen och reste 
hemifrån. Han blev kvar i Karlskoga efter kursen och 
arbetade fortsättningsvis som byggnadssnickare åt Bengt 
Larsson bördig från Piteå, som var arbetsledare hos 
byggnadsfirman Danielsson & Co. På fritiden läste han 
Hermods-kurser och for våren 1943 till tekniska gymna
siet i Norrköping för att höra sig för om utbildningsmöj
ligheterna. Efter en sex veckors 
preparandkurs i Örebro under 
sommaren blev han antagen i 
Norrköping och tre år senare,
1946 om våren, utexam inera
des han m ed goda betyg som 
byggnadsingenjör. Värmländ
skan Karin, som han lärt känna 
i Karlskoga och förlovat sig m ed 
innan han började i Norrkö
ping, blev nu hans hustru.

Pendylen a v  lindträ snidade Bengt på  
en kvällskurs under studietiden i N orr
köping. Fotoägare: Bengt Lidström.
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Uppgiften att sköta ”kronans hus”
Sitt första fasta arbete hade han i Örebro, men redan i 
mars 1947 kom familjen Lidström till Umeå, där Bengt 
skulle tillträda en tjänst som fastighetsingenjör vid läns
arkitektkontoret. Karl Sörensen var då länsarkitekt. 
Uppgiften blev att sköta "kronans hus”, dvs. de statliga 
byggnader som stod under länsarkitektens överinseende. 
Också kyrkliga byggnader ingick -  kyrkor och prästgår
dar som behövde repareras eller förändras.

År 1948 inrättades länsbostadsnämnden som i länet 
skulle förmedla de nyligen beslutade statsbidragen till 
upprustning av landets bostadsbestånd. Nämnden till
handahöll Bostadsstyrelsens typritningar, som via kom
munalbyggmästarna ställdes till förfogande för intresse
rade. De ritningar som var bifogade ansökningarna skulle 
granskas av länsarkitektkontoret. Den uppgiften hade 
arkitekt Torkel Sjöström, som delade arbetsrum med 
Bengt.

D et var naturligt att kommunalbyggmästarna re
kommenderade typritningarna åt de lånesökande, efter
som de redan var godkända av den högsta myndigheten, 
den centrala bostadsstyrelsen! Emellertid reagerade 
Bengt instinktivt m ot det som pågick: det kunde vara 
fråga om en gigantisk värdeförstöringi På de situations
planer som åtföljde ritningarna, kunde ofta konturerna 
av den dåvarande manbyggnaden i bruk urskiljas -  en 
parstuga av den typ han själv vuxit upp i.

Missionsresor för att bevara byggnader
Vid den här tiden hade ett inventeringsprojekt rörande 
den äldre västerbottniska byggnadskulturen inletts i ett 
samarbete mellan den nye landsantikvarien, Gunnar 
Westin, och länsarkitekten Sörensen. Medel hade bevil
jats av Humanistiska fonden. D et var därför naturligt att 
Bengt vände sig till Gunnar W estin m ed sina farhågor. 
Med stöd av Sörensen fick han möjlighet att tillsammans 
m ed W estin påbörja en "missionering” för den väster
bottniska parstugans bevarande. Missionsverksamhe
tens praktiska innehåll av hembesök beskrivs av Gunnar 
W estin i en liten artikel i årsboken Västerbotten 1952. 
Vid samma tid skriver Bengt själv två artiklar i Hushåll- 
ningssällskapets tidskrift "Västerbotten". Den ena slutar 
m ed en uppmaning som vittnar om det nära samarbetet 
m ed länsmuseet i den praktiska byggnadsvården: Den

Parstugan som Bengt och Karin Lidström flyttade från Strand till 
G risbacka 1953 blev ett ofta besökt studieobjekt. M ånga diskussioner 
om husrenovering ägde rum  där genom åren. Foto: Stellan Wengelin, 
Västerbottens m useum  1995.

som planerar att bygga om ett timmerhus kan vända sig till 
Västerbottens läns museum i Umeå, som lämnar biträde 
vid undersökning av byggnaden och förmedlar kontakt med 
lämpliga fackmän.

Personlig bevisföring
År 1953 gav Bengt och hans kollega Lennart Ringmar ett 
praktiskt prov på parstugans användbarhet som modern 
bostad. De flyttade och uppförde var sitt hus på Gris
backa och Bengt präglade satsen ”Liggtimmerhusen är 
våra första monteringsfärdiga hus”. Därm ed inleddes en 
så småningom i hela landet uppmärksammad kampanj 
för att ta vara på den västerbottniska parstugan. Härom 
skriver Rolf Sixtensson mera utförligt (s. 16).

År 1952 hade arkitekt Åke Lundberg knutits till 
länsarkitektkontoret, vilket blev betydelsefullt för fort
sättningen.

Han blev ledare för Västerbottenskommunernas Ar
kitekt - och Byggnadskontor, VAB, som tillkom 1956. 
Till den nya arbetsplatsen som -  efter e tt par år i en 
lägenhet vid Bondegatan -  år 1958 etablerades i gamla 
kommunalhuset på Teg följde Bengt med. Han fick till 
en början nybyggnadsuppdrag -  skolor, ålderdomshem, 
privatbostäder -  och kunde kalla sig arkitekt. Men, sedan 
fler medarbetare anställts, blev just ombyggnaden av de 
traditionella timm erhusen och andra kulturhistoriska
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byggnader Bengts särskilda arbetsuppgift. Härom berät
tar Åke Lundberg i sin uppsats (s. 7). O m  de med 
kyrkorna sammanhängande byggnadsuppgifterna skri
ver Marta Järnfeldt-Carlsson (s. 22).

Medan det under 1950-talet mest handlade om mo
derniseringen av det gamla byggnadsbeståndet på tradi
tionella jordbruksfastigheter, blev under 1960-talet 
uppdragsgivarna i stor utsträckning stadsbor som skaffa
de sig bostad i kransbyarna kring Umeå, eller som flytta
de hus närmare stan för att ta vara på de traditionella 
byggnadernas boendekvaliteter.

Bengts och Karins Grisbacka-hem blev uppm ärk
sammat inte bara som ett demonstrationsobjekt för de 
länsbor som skulle övertygas om de traditionella tim 
merbyggnadernas förträffliga egenskaper som moderna 
bostäder. Också i heminredningstidskrifter som Ulla 
Molins Hem i Sverige presenteras hem m et och tidskrif
ten öppnas för Bengt som skribent -  han får möjlighet att 
där beskriva sina renoveringsprojekt och sitt bostadside
al. Så småningom kommer Bengt också att ägna de 
öppna spisarna, bakugnarna och kakelugnarna som vä
sentliga element i den traditionella bostaden sitt särskil
da intresse -  han blir murare! Sune Zachrisson har fäst 
sig vid denna sida av Bengts verksamhet [s. 35],

Torpet vid Smör sjön -  ett livsprojekt
Men snart flyttas uppmärksamheten till ett annat pro
jekt som Bengt och Karin gripit sig an m ed redan 1949. 
Bortom Kassjö, vid den lilla Smörsjön, har de funnit en 
sommarbostad på e tt nedlagt småbruk. Sedan de efter 
några år förvärvat fastigheten, börjar de utveckla sitt 
”torp”, som efter Bengts pensionering 1981 blivit deras 
fasta bostad. Här fick Bengt på allvar utrym m e för sin 
passion att själv bygga, snickra och slöjda. Sitt torp och 
den plats det fått i hans och familjens liv har Bengt själv 
beskrivit i flera uppsatser (s. 56],

Bengt m ötte Carl Malmsten 1956, då han besökte 
Umeå och det nyinvigda Seminariet för huslig utbild
ning, ritat av Malmsten-eleven Nils Tesch. Där hade 
Malmsten-möbler fått en självklar plats. M ötet blev för 
den då 40-årige Bengt en stark inspirationskälla och ett 
betydelsefullt stöd för hans innersta ambitioner. M ötet 
ledde konkret till att Bengt ställde sig i spetsen för fyra 
somrars nyckelvikskurser 1958-59 och 1961-62 (s. 54).

Även hans eget slöjdande stimulerades och engage
manget för den organiserade hemslöjden fördjupades. 
Företaget Träbiten i Bygdeå grundades m ed Bengt som 
formgivare och den skicklige snickaren Uhno Isberg som 
verkstadschef. Uhno förde en i bygden välkänd och 
aktad familjetradition på träom rådet vidare. Om  före- 
tagsäventyret skriver Erik Johansson och Uhno Isberg (s. 
41), om slöjdaren Bengt skriver Katarina Ågren (s. 46) 
och engagemanget i Mariagården beskrivs på s. 42.

Sin första utställning hade Bengt 1965 i samband 
m ed att Träbiten startade. Den hölls hos Konsthant
verkarna i Stockholm och visade utom  möbelformgiv
ning även läderarbeten -  han hade åter prövat den teknik 
han lärde i sin ungdom hos skomakaren i Ytterbyn. År 
1967 visades hans formgivning i Gröna gården i Helsing
borg och två år senare deltog han i Carl Malmstens 
retrospektiva utställning i Liljevalchs konsthall -  Rot och 
Krona; möbler, bohag, miljöfostran. Den andra större 
separatutställningen kom 1985 i Härnösand på inbjudan 
av stadens konstförening. Kollektionen, där kyrkliga ar
beten -  altarbord för Backens kyrka och altarkors för 
Tandådalens kapell -  var huvudnumren, visades senare 
hos Hemslöjden i Umeå. Han gjorde vidare en upp
märksammad insats i hemslöjdsrörelsens stora Slöjdsom
mar på Liljevalchs 1992.

Hemslöjd och hembygd i förening
Tre kraftfält kan urskiljas inom det verksamhetsområde 
som Bengt ägnat en väsentlig del av sitt liv -  kulturm in
nesvårdens, hemslöjdsrörelsens och hembygdsrörelsens. 
Under dem alla skymtar som en grund -  och även i 
Bengts egen personlighet -  en kristen och nationell 
idealism som starkt präglade hemmet, folkskolan och en 
rad ungdomsrörelser under första hälften av 1900-talet.

De tre kraftfälten är inte identiska när det gäller 
omsorgen om kulturarvet i vår fysiska miljö -  där döljs 
förhållningssätt som då och då kan te sig oförenliga. Den 
antikvariska omsorgen är en vetenskaplig/historisk, offi
ciell och lagstiftningsförstärkt bevakning riktad m ot den 
fortgående moderniseringens historieförstörande kraf
ter. Pietet och respekt i förhållande till det historiska 
resultatet av tidigare generationers arbete och uttrycks- 
vilja; sakliga krav på bevarad autenticitet i byggnaders 
och miljöers historiska substans, kännetecknar den anti
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kvariska hållningen. För Bengts del har samarbetet med 
Västerbottens museum och m ed de antikvariska myn
digheterna varit en självklar huvudlinje i arbetet. I avväg
ningen mellan den strikta antikvariska traditionsvärde- 
ringen och de praktiska motiv som är knutna till bygg
naders fortsatta liv och användning har Bengt utvecklat 
en egen byggfilosofi.

Hemslöjdsrörelsens omsorg gäller fortlevnaden av tek
niska färdigheter i hanteringen av de material som utgör 
grunden för hela den nordiska materiella kulturen och 
förtrogenhet m ed det rika formförråd som den rymmer. 
Kunskapsuppbyggandet och utbildningsfrågorna är cen
trala. Återigen finns i Bengts förhållningssätt en spän
ning mellan traditionstroheten på ett ytligt plan och en 
djupare trohet m ot den fria folkkonstens uttrycksbehov, 
som ibland kan utlösa konflikter med dem som alltför 
doktrinärt bevakar inom rörelsen auktoriserade möns
ter.

Hembygdsrörelsen är inriktad på kulturm innen i vi
daste mening -  bebyggelse, föremål, människor och 
deras minnen. Den är fast förankrad i de små samhällena, 
i kampen för att bevara såväl materiella minnen som 
skriftlig och muntlig tradition, språk och musik, lek och 
dans, mot hotande gemensam glömska av och brist på 
respekt för tidigare generationers arbete och skaparför- 
måga. Den lokala identiteten och den generationsöver- 
bryggande verksamheten är båda centrala i rörelsens 
målsättning. För Bengts del har solidariteten m ed byg
den framför allt tagit sig uttryck i engagemanget för 
hembygdsföreningen Umbygdas anläggning i Brännland 
-  där visserligen helheten vittnar om hans insatser, men 
där serveringsbyggnadens storstuga uppvisar ett särskilt 
imponerande detaljarbete.

Traditionsförmedlare i modern tid
Alla tre krafterna har förändrats över tiden. Myndighets- 
förankringen i den antikvariska omsorgen har visat sig 
otillräcklig, särskilt när beslutskompetensen gällande 
förändringar i den fysiska miljön förskjutits m ot en lokal 
nivå. Svenska föreningen för byggnadsvärd bildad 1975 är 
e tt uttryck för den spontana mobilisering av nationellt 
motstånd som upplevts nödvändig utanför den offentli
ga apparaten.

Hemslöjdsrörelsen, som haft en solid grund i sin 
affärsverksamhet, har i sin traditionsförmedlande funk
tion fått byta spår till samhällsstödd ideell verksam het. 
Viktiga är de förnyelsesträvanden som söker sig till det 
folkliga kulturskap andets grund och som under det se
naste decenniet tydligt avspeglas i tidskriften Hemslöj
den.

Hembygdsrörelsen som onekligen stått nära den kris
tet/nationella ideologi som folkskolan representerade 
har i en tid av omflyttningar, i moderniseringens alltmer 
dominanta masskultur, och som en följd av glesbygdsut- 
vecklingen, betänkligt tappat fotfästet. Men den har 
under det senaste decenniet fattat mod, sökt en föryng
ring i den allmänna bygdekulturella mobilisering som 
skett och i det växande historieintresset i samhället. 
D etta är under senare år tydligt avläsbart i rörelsens 
tidskrift Bygd och natur.

Bengt Lidström har under sitt verksamma liv kunnat 
uppleva dessa förändringar. Men det är viktigt att hålla 
fram den fjärde kraft som på ett påtagligt sätt kom att 
samla impulserna från de tre antydda förhållningssätten 
till det svenska kulturarvet. Carl Malmsten (1888-1972) 
sökte i sitt personliga skapande och sin pedagogiska 
strävan uttrycka övertygelsen att den nödvändiga grun
den för individens personlighetsdaning är närheten till 
och förtrogenheten m ed naturen och de ur naturen 
häm tade material som var kärnan i en svensk formtradi
tion. Här såg han den ofrånkomliga förutsättningen för 
en fortsatt harmonisk utveckling av såväl den enskildes 
som samhällets miljö skapande. Trots åldersskillnaden 
och tem peram entsolikheten kom de att stå varandra 
nära i en sorts andlig frändskap under de år som följde på 
m ötet 1957. Carl Malmsten kom att se sin vän som en av 
de få som förm ått att i arbete och liv förverkliga hans 
vision.

Utmärkelserna
Bland alla välförtjänta utmärkelser som kom m it Bengt 
Lidström till del kan slutligen nämnas: Umeå stads kul
turstipendium  1967, Träindustriarbetareförbundets be
löning 1972, O lof Högbergplaketten 1973, Riksförbun
dets för hembygdsvård plakett 1988 och Patriotiska 
sällskapets silvermedalj 1990.
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Ingenjören -  arkitekten
mellan tradition och modernitet

o

Ake Lundberg

I länsarkitektkontorets arbete m ed plan- och byggnadsärenden 
fram trädde under efterkrigstiden tydligt konflikten mellan gammalt 
och nytt i den västerbottniska bebyggelsen. Arkitektkontoret VAB 
kom från sin start 1956 att svara för en mängd uppdrag som innebar 
att traditionella byggnader bevarades och gavs en ny funktion.

Under länsarkitekt Karl Sörensens ledning kunde Bengt 
Lidström utveckla sin estetiska begåvning och sin fallen
het för byggnaders och detaljers formgivning. Uppgifter
na gällde inte bara de statliga byggnader som kontoret 
förvaltade, utan även olika kyrkliga uppdrag.

Även om han tillägnat sig goda kunskaper om m o
dern byggnadsteknik var det ändå genom lärdomen från 
uppväxtåren om hur man hanterar trä som han kunde ge 
sitt unika bidrag till kontorets arbete och som främst 
präglade hans byggnadsverksamhet. Med bondekultur
ens byggnadstraditioner i botten använde han den nya 
tekniken på ett sansat sätt. Utan att ringakta det nya 
upptäckte han klarsynt många brister i nymodigheterna. 
Många anammade kritiklöst efterkrigstidens snabba för
ändringar m ed nya arbetsmetoder och en mångfald nya 
material. Visst kunde en del också känna sig frustrerade 
av den växande materialfloran och andra nyheter, men 
särskilt svårt måste det ha varit för en person som hade 
generationers hantverkskunnande och känsla för äkta 
material i kroppen. Bengt klarade de avvägningar som 
behövdes -  m en inte utan opposition och strid. Här följer 
några exempel.

Grundläggning till frostfritt djup var på 1940-talet fastsla
gen i byggnadsstadgan. D etta var dyrt och inte alltid 
nödvändigt. Den traditionella m etoden häruppe med 
s.k. ”mullbänk” under golvet invid sockeln, som tillät 
husets värme att tränga ner i grunden och förhindra 
frysning, hade man glömt. Omkring år 1950 kunde 
lyckligtvis en forskare från Luleå, lektor Hans Eriksson, 
m ed praktiska experiment påvisa hur mycket man kun
de spara i grundläggningskostnader, om man lättade på 
bestämmelsen i byggnadsstadgan. Särskild betydelse 
hade detta för egnahemsbyggandet, där den hårda be
stämmelsen mer eller mindre omöjliggjorde en ekono
miskt försvarlig ombyggnad av äldre timmerhus. Bengt 
samarbetade m ed Hans Eriksson i frågan och skrev själv 
en artikel i äm net i tidskriften Byggmästaren, som fick 
viss genomslagskraft. Här kan uppmärksammas, att 
omvandlingen 1954-56 av Strömbäcks gamla glasbruk 
till folkhögskola -  m ed bevarande av de många tim m er
husen -  inte hade varit ekonomiskt genomförbar om 
grundläggningen tvingats ner till frostfritt djup.

N ya ytbeklädnader på väggar och tak m ed plast och 
dylikt i materialet fanns anledning att vara skeptisk till.
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Material som trä, tegel och papp var säkrare. D et har 
också visat sig att många nya material snabbt har chan- 
serat, medan de beprövade materialen genomgående har 
längre livslängd och behåller ett vårdat utseende.

Energisparandet på 1970-talet drev fram krav på väl 
isolerade och täta hus. Plastfolien firade triumfer. Bengt 
Lidström trodde aldrig på dessa välsignelser. ”Hus måste 
andas” och ”Man kan inte leva i en term os” var några av 
hans omedelbara kommentarer. Och rätt fick han. De 
täta husen blev ”sjuka” m ed fukt- och allergiproblem 
som blev ett gissel under 1980- och 90-talen. Därmed 
inte sagt att alltför dragiga trähus var att föredra. Nya 
isoleringsmaterial och tätningsmetoder skulle naturligt
vis användas -  m en på rätt sätt.

Gamla timmerhus börjar räddas
Bengt och j ag hade i börj an på 19 50-talet e tt stimuleran
de samarbete, sedan jag 1952 tillträtt tjänsten som biträ
dande länsarkitekt. Vi kände oss i mycket som själsfrän
der -  även m ed landsantikvarie Gunnar Westin. Vi hade 
ett roligt och spännande samarbete m ed många

byggnadsuppgifter av kulturhistorisk art. Den nyss
nämnda förvandlingen av Strömbäcks gamla glasbruk till 
folkhögskola för EFS är e tt exempel.

När planerna där skulle förverkligas, var det naturligt 
att Bengt tog hand om byggnadskontrollen. D et blev här 
m er frågan om arbetsledning och instruktion i tim m er
teknik än egentlig kontroll. En kväll ringde byggmästa
ren, Axel Brodin, till mig och meddelade att snickarna 
nu vägrade befatta sig m ed en rötskadad liten tim m er
byggnad som de ansåg vara värdelös. D et gällde en 
parstuga som var särskilt värdefull, eftersom den bedöm 
des vara det äldsta huset på området. Bengt for till 
Strömbäck påfölj ande morgon och på eftermiddagen var 
huset räddat efter utbyte av några stockar. Och snickar
nas m otstånd och misstro hade vänts till respekt och 
uppskattning av Bengts goda handlag m ed tim m er
stockarna.

Om ekonomiskt byggande
Bengts praktiska läggning ledde honom  alltid till ekono
miska lösningar. Onödigt dyra material och slöseri på 
annat sätt reagerade han emot. Och hans synsätt låg rätt

Strömbäcks glasbruk omvandlades 
1954-56 till en folkhögskola. D e gam 
la timmerhusen kunde alla bevaras. 
A ke  Lundberg ansvarade för utform
ningen. Folkhögskolan har senare 
byggts u t i flera etapper. Foto från  
1963 av Sune Sundahl, A rkitektur
museet.- / '-V

— :  -  - -   -
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i tiden! D et var många som klankade på byggkrånglet 
och de dyra skrythusen i början av 1950-talet. En statlig 
utredning för byggnadsbesparing tillkom för att stimule
ra till en bättre tingens ordning. Utredarna gjorde 
studieresor i några län, bl.a. i Västerbotten. Här var det 
naturligt att att statens eget organ, länsarkitektkontoret, 
engagerades m ed sin fastighetsingenjör både för re
seprogrammet och som deltagare. I en grupp av likatän- 
kande utbyttes erfarenheter samt utvecklades gemen
samt kunnande och insikter i ekonomiskt byggande.

VAB startar
Under 1950-talet stod landskommunerna inför ett 
utvecklingsskede i samhällsbyggandet som krävde resur
ser för samhällsplanering, projektering av bostäder, sko
lor och förvaltningsbyggnader samt för tekniska uppgif
ter som projektering för vatten- och avloppsledningar. 
De förhållandevis små kommunerna hade inte egna 
resurser för detta och anlitande av konsulter -  ofta från 
södra Sverige -  blev dyrt och tidsödande. D etta ledde till 
att kommunerna slog sig samman och startade egna 
kontor. I många län gick man in i den stora K-konsultor- 
ganisationen. I Västerbottens län -  liksom i Norrbottens 
-  startade länsavdelningen av Landskommunernas För
bund ett eget kontor, här Västerbottenskommunernas 
Arkitekt- och Byggnadskontor, VAB, som i början drevs 
i stiftelseform.

VAB började arbeta i augusti 1956 och det kom på 
min lott att dra igång kontoret. Bengt insåg snart att det 
fanns större möjligheter för honom här än vid länsarki
tektkontoret, att verka för bevarande av äldre hus och 
även att förverkliga de av byggnadsbesparingsutredning- 
en påhejade idéerna om ekonomiskt byggande -  inte 
minst för kommunerna. D et var därför lätt för Bengt att 
göra gemensam sak m ed mig. Kontoret kom -  när det 
gällde husritandet -  att profilera sig m ed husbevarande 
och m ed att verka för ekonomiskt byggande.

Från den här tiden arbetar Bengt helt som arkitekt. 
Under de första åren på VAB ansvarar han för huvudde
len av nybyggnadsuppdragen, främst skolor och ålder
domshem, m en även bostäder. Ekonomi och saklighet 
var det väsentliga, och kommunerna sparade säkerligen 
mer skattepengar än vad de många gånger var medvetna 
om.

Nybyggnadsuppdragen växte snart över huvudet på 
kontoret. Unga arkitekter nyanställdes i början på 1960- 
talet. Bengt lämnade då efterhand nybyggnadsuppdra
gen och koncentrerade sig alltmer på den ”kulturhistoris
ka” delen som även den växte. Unga medarbetare lärdes 
upp och inspirerades för hanteringen av kulturhistoriska 
arbetsuppgifter: Gilbert Marklund, Nils Källström, Rolf 
Sixtensson var bland dem. Den sistnämnde kom seder
mera att efter Bengt överta huvudansvaret för VAB:s 
kulturhistoriska verksamhet.

Ombyggnader och restaureringar -  en 
kulturgärning
D et kontaktnät VAB fick m ed kom m uner och försam
lingar ledde till en mängd uppdrag av bevarandekarak
tär. Här vill jag uppmärksamma en rad projekt som 
Bengt initierat och genomfört, somliga av dem i samver
kan med mig och andra, där han m ed sin skaparkraft 
betytt mycket för e tt gott resultat.

I filosofin omkring bevarande av hus gäller det ofta 
att se möjligheterna till ny användning av husen, när 
deras existens hotades av att tiden gått förbi den ur
sprungliga funktionen. På liknande sätt som Bengt bland 
skogens träd kan se och välja ämnen för sin träslöjd, ser 
han lätt vad som är värt att bevara i det äldre byggnads
beståndet och hur det ska kunna användas. D et blev i

Å lderdom shem m et i V ännäsby har byggts u t i etapper från  1956 till 
70-talet. Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum .
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Stockstugan i H em avan var ursprungligen en stor loge i G unnam . 
Den flyttades intill värdshuset och fick fortsättningsvis fungera som  
serveringslokal. Foto Bertil Ekholtz.

Nordm alings gamla prästgård togs tillvara efter övertalning och för
vandlades till en m odem  församlingsgård. I en flygelbyggnad rymdes 
även ett hembygdsmuseum. Foto Bertil Ekholtz.

många fall frågan om svåra överväganden tillsammans 
m ed byggnadsantikvarierna.

Genom denna typ av analys och diskussion kom 
prästbostäder att bli församlingsgårdar, rundlogar att bli 
kyrkor, stora manbyggnader och logar att bli hotell och 
serveringar, kyrkstäder att bli turistanläggningar osv.

En manbyggnad från Nysätra kommun blir 1953 
stommen till Sture af Ekenstams värdshus i Hemavan. 
Sture och Bengt har båda känsla för vackra detaljer och 
den förtätade miljön -  inte minst i övervåningens säll
skapsrum -  i denna första byggnad vid värdshuset har 
fängslat många besökare. Senare kommer en stor loge 
från Gunnarn att omvandlas till den kraftfulla ”Stockstu
gan” vid värdshuset. D et blev ett storslaget rum  m ed 
kraftiga stockar i väggar och tak. Rum m et användes till 
barservering och ibland till dans. Bengt och Ivar Strand -  
pappa till Stig -  murade den mäktiga öppna spisen i det 
stora rummet.

Bjurholms och Nordmalings församlingsgårdar m ed ståt
liga samlingssalar i respektive vindsvåningar växer i bör

jan på 1960-talet fram ur gamla prästgårdar. Nord
malings prästgårds historia studerar Bengt ingående och 
visar i en svit ritningar hur prästgården byggts u t undan 
för undan under ett par århundraden. Han visar därmed, 
att det inte var något fel att även i vår tid göra en måttlig 
utbyggnad, vilket en del motståndare till ombyggnaden 
hävdade. Restaureringen var kontroversiell i samhället 
och när huset vid ombyggnaden skalats in på den nakna 
stommen tyckte sig belackarna -  däribland den nya 
prästfrun -  få rätt. Vartefter församlingsgården blev mer 
färdig, tystnade emellertid kritiken och lovord började 
höras. Och vid invigningen hedrades prästfrun för att 
hon ställt sig i spetsen för inredningsarbetet, där vackra 
textilier m.m. kom att berika gården. Hon var nu en av 
tillskyndarna till ombyggnaden.

Under 1950- och 60-talen arbetar vi tillsammans med 
Gunnar Westin och länsmuseets personal på omdaning
en av Gammlia-området i Umeå m ed dess friluftsmu
seum och museum. Kyrkan Helena Elisabeth flyttas fran 
Holmön, Sävargården restaureras grundligt i flera etap
per och handelsgården Lars Färgares flyttas fran kvarte
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Kyrkstaden i Lövånger renoverades under 1950- och 60-talen för att 
fungera som konferensanläggning. Den försågs även m ed en nytim rad  
storstuga för servering. Bilden visar festsalen i övervåningen. Foto Ber
til Ekholtz.

Kyrkstaden i Vilhelm ina renoverades i slutet a v  1960-talet och tio år  
fram åt. Den byggdes om till turistanläggning och elevbostäder. Foto 
Sune Jonsson.

ret Loke vid Tegsbron. O m  detta omfattande företag 
berättas utförligt i Västerbotten 1995/3.

I Vindeln stod resterna av den gamla f.d. 1700-talskyrkan 
på 1950-talet som övergiven sockenstuga invid järnvä
gen. Tillsammans m ed kyrkoherde Alex Lindström och 
Gunnar W estin klarläggs kyrkans historia. D et leder till 
att den flyttas och återuppförs vid kyrkogården för att 
användas som Vindelns lillkyrka och begravningskapell. 
Denna restaurering beskrivs närmare på sid. 27.

Lövångers kyrkstad som hotas av förstörelse genomgår på 
1950- och 60-talen en successiv förändring till turistan
läggning. Kommunens starke man, G ustaf Rehnman, får 
av Bengt den sakkunniga hjälp som behövs för att rädda 
miljön. Senare byggs e tt nytimrat hus för servering med 
en festsal i vindsvåningen. En stor utbyggnad m ed konfe
renslokaler tillkommer och en parstuga flyttas till områ
det för att rymma ett bygdemuseum.

antal gästrum. Vintertid används rum m en som elevbo
städer för skolungdom. Landsantikvarien, nu Sune 
Zachrisson, engagerar sig mycket i projektet som -  utom  
AMS-bidrag -  även får ekonomiskt stöd av riksantikva
rieämbetet. Hantverksmässigt vackra inredningar beva
ras och gammal målningsteknik tillämpas, bl.a. med 
träimiterande ådringsmålning.

I Skellefteå landsförsamling ändras 1964 den stora 
kyrkoherdebostaden till stiftsgård. Förste komminister
bostaden byggs om till kyrkoherdebostad och den stiliga 
gamla Brunnsgården öster om kyrkstaden blir 
komministerbostad. D et gamla byggnadsbeståndet i den 
kyrkliga miljön räddas därmed helt. Stiftsgården byggs 
sedan ut i etapper till en stor anläggning för kyrkliga 
m öten och konferenser.

Vilhelmina kyrkstad byggs 1967 och tio år framåt om i ett 
omfattande projekt till turistanläggning med ett stort Fortsättning på  sid  14 
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Tingshuset i Vilhelmina

I äldre byggnader återfinns ofta under den 
synliga ytan vittnesbörd om teknik och yrkes
skicklighet. I sina rapporter över byggnaders 
tillstånd lyfte Bengt Lidström fram denna 
kunskap och lyckades övertyga om värdet av 
att behålla byggnadsverket som ett "arbetets 
monument”. Tingshuset i Vilhelmina är ett 
exempel.

Historik över Tingshusets uppförande
Byggnaden ritades av arkitekt Nils Nordén, Umeå, och var 
ursprungligen avsedd att uppföras å en tomt invid kyrkan. 
Den 9 mars 1918 beslutar kommittén att frångå sitt tidiga
re beslut om tomt för tingshuset och istället förlägga det
samma invid nya skolhustomten.

Tingshusbyggnadskommittén hade vid sitt första sam
manträde beslutat att tillhandahålla byggnadsvirket i förså
gat skick enligt av arkitekten uppgjord virkesspecifikation. 
Vid sammanträde 1918-01-09 anmälde häradsdomare 
Backsell att omkring 1 000 m3 virke blivit utstämplat för 
tingshusets räkning på kronoparken Volgsjön.

Vid kommitténs sammanträde 3 maj 1918 presenterar 
arkitekt Nordén omarbetade ritningar med kostnadsförsla- 
get på 113 017:95 kronor ”vari jämväl inbegripes kostnad 
för vaktmästarbostad m.m. 13 865:95 kronor”.

Kommittén fann skäligt godkänna ritningarna med 
smärre ändringar.Vid samma tillfälle behandlades en skri
velse från byggnadsnämnden där man uttryckte sitt bekla
gande över valet av tomt. Stadsarkitekten Per O Hallman, 
Stockholm föreslog att beslutet ”måtte få anstå till dess att 
stadsplanen blir upprättad och fastställd för att ett så stort 
hus kan få ett storslaget och stilenligt läge inom municipal- 
samhället”. Ordföranden fick i uppdrag att ”med stadsarki
tekten överlägga och rådgöra om den lämpligaste platsen 
för tingshusets förläggande...” Tydligen ledde detta ej till 
någon ändring av placeringen.

19.7.1919 Stenhuggaren Z P Zackrisson antas som entrepre
nör för husgrunden, 29 000 kronor (endast 1 anbud)

14.1.1920 Kommittén beslutar inköpa begagnad hyvelmaskin 
från Skorpeds snickerifabrik för 2 000 kronor.

11.3. 1920 Byggm Albert Eriksson m.fl. i Dorotea antas som
byggnadsentreprenör 112338:70 kronor, tillkom sena
re 2 500 kr för snickerivirke (5 anbud).
Till kontrollant för bygget valdes byggm Adolf Petters
son, Vilhelmina.

25.9. 1920 AB M Faerden ”Umeå afdelning" antas som 
entreprenör för värmeledning och sanitetsanläggning 
för 48 120 kr (5 anbud).

21.11.1920 Nya Luth & Roséns El AB, Östersund, antas som 
entreprenör för belysnings- och ringledningsinstalla- 
tion samt åskledare för 3 265 kr (2 anbud).

19.1. 1921 Kommittén antar ett erbjudande från ingenjör 
Gösta Carlsson, Östersund, som kontrollant för värme- 
ledningsinstallationen för en kostnad av 150 kr per 
besök.

24.3. 1921 Ag Persson, Åsele, P A Karlsson, Vilhelmina m.fl.
antogs som entreprenörer för målningsarbetena för 
11 650 kronor.

6.6. 1921 Erik Ahlströms Handels & Fabriks AB i Östersund 
antas som leverantör av möbler, 14 359:25 kronor (9 
anbud).

15.10. 1921 Antogs anbud från F G Sandås att för 3 kr per 
dygn tills vidare ombesörja eldning i Tingshuset.
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10.8. 1922 Antogs anbud från stenarbetaren Karl Larsson, 
Vilhelmina, å 4 100 kr för utförande av 45 m betong
mur under del av tingshusbyggnaden.

7.10. 1922 Antog anbud från O A Persson, Skansholm, att 
uppsätta staket för 4 kr per löpmeter och för grindarna 
350 kronor.

Samtidigt godkänner man grundförstärkningsarbetena och 
presenterar kostnadsberäkning för iståndsättande av huset ef
ter de skador som tjälskjutningar i grunden åstadkommit.

Sammanställning av byggnadskostnaderna enligt antagna 
anbud:

Grundläggning
Byggnadsarbeten
Målningsarbeten
Värme och sanitet
El-installation
Möbler
Staket
Summa

29 000 
114 838:70 

11 650 
48 120 

3 265 
14 359:25 
1 710 

222 942:95

Man kan då konstatera att byggnadskostnaderna med nära 
100% översteg de beräknade. En av orsakerna härtill var säker
ligen ”dyrtiden” efter 1 :a världskriget och en annan kan vara 
bristande rutin och erfarenhet med husbyggen av denna stor
lek.

Vad som däremot inte saknades var ambitionen att göra sitt 
bästa; det går som en röd tråd genom byggnadskommitténs 
protokoll och den ambitionen fanns säkert hos alla som var 
sysselsatta med bygget.

Om man misslyckades på en del punkter, t.ex. grunden 
under halva huset, så berodde det kanske mera på bristande 
kunskaper, främst från projektörens sida, än på medvetet fusk. 
Man befann sig ju ur flera synpunkter i en brytningstid. En ny 
tid för hela samhället hade plötsligt gjort sitt intåg med inlands
banan och i samband därmed kom också nyheter inom bygg
nadstekniken, där erfarenheter många gånger saknades.

Den gamla beprövade liggtimringen var t.ex. på avskriv
ning och resvirkesstommar av timmer, plank eller sparrar var ”i 
tiden".

Här kommer Tingshuset in som en viktig länk i utvecklings
kedjan. Från liggtimringen var man van vid att stommen hölls 
ihop med hophuggningar såsom knutar och drag, narar och 
svärd. I de första resvirkesstommarna hade man samma mål

sättning, man tappade, notade, narade, hakade, laxade och 
spontade ihop stomvirket så att det endast behövdes vissa 
smiden såsom hörn- och ankarjärn för att stommen skulle 
fungera. Beskrivningen föreskriver t.ex. att ”syllarna laxas i 
hörnen och skarvas med hakskarv för hake och kilar”, 
bjälkarna laxas i syll och hammarband, väggplanken notas 
i syll och hammarband.

En förutsättning för att kunna uppföra hus av Tingshu
sets art var att man hade tillgång till byggnadshantverkare 
med tillräckligt yrkeskunnande.

Vi har nu i ett par generationer vant oss vid resvirkes- 
konstruktioner, där spikförband och skivor har den sam
manhållande funktionen och där arbetsmomentena på 
bygget inskränker sig till kapning och spikning.

Vilken himmelsvid skillnad är det inte på Tingshuset 
och dagens trähus när man tänker sig in i byggnadssätt, 
verktyg och tekniska hjälpmedel i bägge fallen!

Det måste då vara ovärderligt för framtiden att Tings
huset finns kvar och att man genom ritningar och modeller 
försöker åskådliggöra byggnadens konstruktion, så att även 
en vanlig betraktare kan förstå graden av det yrkeskunnan
de som var en förutsättning för byggnadens tillblivelse.

Bevarandevärdet sammanfattas slutligen:
Tingshuset är hantverksbyggt av ortens yrkesmän till ett 
hus av hög kvalité in i minsta detalj både vad material och 
utförande beträffar.

Byggnaden representerar en byggnadsteknik känne
tecknad av hopsättningsmetoder som krävde mycket stor 
yrkesskicklighet. Alla dessa konstfärdigt utförda stomarbe- 
ten är ju inklädda så att vi inte kan se dem, men vi vet att de 
finns och vi kan av alla i exteriör och interiör synliga 
hopsättningar se kvalitetsnivån. Vi har idag inte resurser att 
bygga ett sådant hus varken när det gäller yrkeskunnande 
eller trämaterial. A andra sidan har vi väl heller inte anled
ning att nu bygga sådana hus. Däremot måste det vara 
mycket angeläget att vårda och bevara ett sådant konstverk 
som Vilhelmina Tingshus för framtiden.

Bengt Lidström 1978-80
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Till Umbygdas hembygdsområde m d soldattorpen i B rännland fly tta 
des en loge som stod i vägen för E4:s sträckning på  Teg. Den formades 
till en praktfull festsal. Foto Bertil Ekholtz.

Hembygdsföreningen Umbygda har bevarat och inrett 
Brännlands soldattorp. Bengt medverkar till att en par
stuga 1964 flyttas till om rådet för att användas för 
servering. Verksamheten behöver snart större utrym 
men. Umeå kommun skänker 1970 en stor tim rad loge 
till föreningen. Logen stod ursprungligen på Teg inom 
det område där E4 nu ligger. Bengt formar logen till en 
praktfull festsal m ed stor öppen spis, kraftfull tak
konstruktion, dekorativa sniderier i bjälkar och stolpar 
samt vackra hyllor för kulturhistoriska föremål från byg
den utm ed väggarna. Gamla umebor och nyinflyttade -  
främst till universitetet -  lika väl som turister har här fått 
ett uppskattat utvärdshus.

Herrgården Edelvik i Burträsk tillkom som äldrebostad åt 
landshövding Gustaf Edelstam, sedan han avgått 1817. 
Den blev senare förvaltarbostad åt Mo och Domsjö, 
innan den på 1940-talet blev huvudbyggnad i en ny 
folkhögskola. När stora ändringar aktualiserades i den

Stiftsgården i Saxnäs rym m er på övervåningen i sin kyrkstadsbyggnad  
från Åsele en rikt form ad samlingssal. Foto Bertil Ekholtz.

gamla herrgårdsbyggnaden på 1960-talet, var det natur
ligt att Bengt anförtroddes uppgiften. Stora utbyggnader 
av skolan med nya hus väl anpassade till miljön tillkom 
också.

Stiftsgården i Saxnäs berikas 1969 med en kyrkstads
byggnad från Åsele. Den blir bostad åt föreståndaren och 
får framför allt en rikt formad samlingssal i övervåning
en.

På initiativ av Karl-Ragnar och Gun Åström i Brännland 
tillkommer i Kassjö by en anläggning som skola och hem 
för utvecklingsstörda. Den kallas Mariagården. Se s. 42.

Dalkarlså herrgård från skeppsbyggeriepoken blev i bör
jan på 1940-talet huvudbyggnad till en lanthushållssko- 
la. 1965-66 genomfördes en upprustning av bl.a. kök, 
matsal och samlingssal. Entréhall och kapprum nyinred
des. Anläggningen är nu pingstvännernas folkhögskola.
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D alkarbå  herrgård renoverades 1965-66 . Övervåningen förvandla
des till en samlingssal, Victoria-salen. Foto Bertil Ekholtz.

1970-71 fick Baggböle herrgård en genomgripande upp
rustning sedan SCA överlåtit den till Umeå missionsför
samling. Herrgårdsmiljön är väl bevarad och den har 
bl.a. berikats m ed två 1700-talskakelugnar, se sid 39. 
Byggnaden är nu församlingens sommarhem m ed serve
ring och publik verksamhet -  konserter, föredrag m.m. 
Herrgårdarna i Dalkarlså och Baggböle ritades ursprung
ligen av komminister J A Linder.

Bengt har även verkat utanför länet i olika sammanhang. 
Ett exempel är hans projektering 1989-90 av Träslöjdens 
hus vid Sätergläntan, Hemslöjdsrörelsens gård i Dalarna. 
Även om det här gäller en nybyggnad är det frågan om 
anpassning till traditionell trähusmiljö.

Utom de här uppräknade projekten -  betänk att det i 
många fall är frågan om stora anläggningar! -  tillkommer 
restaureringar och nyskapande av kyrkor, kapell m.m. 
Därtill skall läggas de hundratals bevarade västerbot-

Baggböle herrgård upprustades 1970-71 , sedan  SCA överlåtit bygg
naden till Umeå missionsförsamling. H är är samlingssalen p å  över
våningen. Foto Bertil Ekholtz.

tensgårdarna, renoverade till bostadshus. Och Bengt inte 
bara ritar. Han griper också praktiskt in i arbetet. Han 
handskas med timmerstockar, m urar öppna spisar och 
dekorerar själv m ed vackra sniderier. D et Bengt Lid
ström genomför inom byggnadsverksamheten är en del 
av en livsstil. Respekten för äldre tiders kunskaper gör 
Bengt till en välgörande broms i en tillvaro där kritiklös 
tilltro till vår tids nymodigheter lätt tar överhanden.

Sammantaget är detta onekligen en kulturgärning. 
Om  inte Bengt visat vad och hur man skall göra för att 
bevara det rika timm erhusbeståndet -  samtidigt som han 
tillför nya värden -  skulle miljön i vårt län vara mycket 
fattigare. Man får hoppas att Bengt får efterföljare, som 
förstår att på likartat sätt föra m ed sig värdefullt kultur
arv in i framtiden.
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Om västerbottensgärdens bevarande
Rolf Sixtensson

Den som har sett den västerbottniska landsbygden före andra  
världskriget  -  eller sett bilder av den -  vet att en byggnadstyp som  
förekom rikligt, var den s.k. västerbottensgården m ed dess olika 
varianter. När moderniseringen hotade att utplåna den traditionella 
hustypen och ersätta den med nya typhus startade Bengt Lidström och 
landsantikvarien missionsresor för att intressera husägarna för  
renovering istället för rivning.

Västerbottensgård i Långed, Nordmaling, m ed tillhörande byggnader inklusive komhässja. Foton i Västerbottens museum  1951



Den framstående etnologen Åke Campbell ledde 1920 
en hembygdskurs i Umeå och skrev i årsboken Västerbot
ten 1924-25 om länets bygd och bygdekultur. ”Väster- 
bottensgården” betyder där den gruppering som åbygg
naderna har på sin tom t. På samma sätt använder Holger 
Möllman-Palmgren ordet ”västerbottensgård” i sina upp
satser i hushållningssällskapets tidning Västerbotten 1929 
och 1930. Bostadshuset, manbyggnaden, kallas av 
Campbell ”långbyggning” och är en parstuga -  eller en 
åttaknutad byggning som den ofta kallas. Någon gång -  
möjligen först under 1950-talet -  sker en betydelseför
skjutning så att ”västerbottensgård” kommer att beteck
na enbart bostadshuset, alltså som regel parstugan. Vik
tigt att minnas är att på många västerbottniska gårdar 
också sexknutade byggnader, dvs. enkelstugor, var bo
stadshus! I Åsele lappmark och andra, i synnerhet ånger- 
manländskt påverkade, trakter var bostadshusen oftast 
korsbyggnader m ed sexrummig (hel- och dubbelkors) 
eller fyrarummig (halv- eller enkelkors) plan.

Den västerbottniska kustbygdens traditionella bybe
byggelse uppvisade vackra husgrupper m ed de rödmåla
de, smala husvolymerna i harmonisk samklang m ed kul
turlandskapet. D et var en samstämmighet i byggnadssät
te t i fråga om material, formspråk och färgsättning, men

det var aldrig enformigt p.g.a. en stor mångfald i enskilda 
detaljer och i gårdsbebyggelsens grupperingar.

När det gällde boendestandarden i husen var situatio
nen emellertid inte fullt så tillfredsställande, betraktad 
utifrån sentida krav. I det stora köket stod järnspisen i 
ena hörnet, det fanns en liten träbänk att ha diskbaljan 
på, skåp för husgeråd på en annan vägg, vattenämbaret 
på golvet och slaskhinken i e tt fack i diskbänken. Om 
vinten var det golvkalit och fönstren blev nedisade. 
Byggenskap och modernisering hade stått stilla under 
krigsåren och det fanns ett uppdäm t behov av förbätt
ringar. Den av tuberkulosbekämpningen utlösta kam
panjen för höjd bostadshygien spelade säkert stor roll, 
inte minst som den på 1940-talet propagerats av Lubbe 
Nordström (i radioserien och reportageboken ”Lort- 
Sverige”). Husmödrarna såg sannerligen fram em ot nå
got bättre.

Nya typer av enfamiljshus hade utvecklats redan 
under 1930-talet och det arbetet fortsatte efter kriget. Så 
hade t. ex. det statliga verket Bostadsstyrelsen en typhus
serie färdig 1948 m ed ritningar som kunde köpas för en 
obetydlig summa. Dessa typer var samordnade med det 
statliga låne- och bidragssystem, som hade införts. I de 
här husen fanns de moderna finesserna -  bad- och 
toalettrum , funktionsstuderad köksinredning, källarvå
ning m ed värmepanna och tvättstuga.

M ot den här bakgrunden är det inte så konstigt att 
intresset för de gamla husen i allmänhet var tämligenKöksinteriör i en parstuga i Holmträsk, Norsjö 1949.

En parstuga i Bjurholmsbygden. Foto från  seklets början i Västerbot
tens m useum s bildarkiv.
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svalt. M oderniteterna -  som naturligtvis inte fanns i de 
gamla husen -  kom att alltför ensidigt förknippas med 
nya hus.

Bengt Lidströms arbete m ed granskning av byggpro
jekt som fått statsbidrag, t. ex. skolor, medförde resande 
och han fick bekanta sig m ed den existerande bebyggel
sen och dess värden. År 1948 hade länsbostadsnämnden 
inrättats för att förmedla statliga byggnadslån. Gransk
ning av bostadslåneärenden m ed därtill hörande ritning
ar utfördes av länsarkitektkontoret. Samma bild fram
trädde snart sagt överallt. Den gamla västerbottensgår- 
den skulle rivas och ersättas m ed ett av Bostadsstyrelsens 
typhus -  nr 167, 105 eller vad det kunde vara.

Länsarkitekten och hans medarbetare, särskilt Bengt 
Lidström började reagera. Var detta motiverat? Vilka 
förluster för miljöerna och byggnadskulturen! Gick det 
att göra något?

Kontakt togs m ed landsantikvarien Gunnar Westin 
och länsmuseet som då redan inlett en bebyggelseunder
sökning i länet.

N u inleddes operation övertalning. De sökande som 
ville riva och bygga nytt gick att lokalisera m ed hj älp av 
lånehandlingarna. Efter e tt telefonsamtal gjordes hem 
besök av Bengt Lidström och Gunnar Westin. De förde 
en diskussion om alternativet ombyggnad och förbätt
ring av de stora fina hus som redan fanns, och pekade på 
dess värden och möjligheter. Bengt kunde m ed sitt 
konstruktiva och estetiska sinne se att det här kunde bli 
mycket bra bostäder -  det gällde att avhjälpa de brister 
som fanns.

Men det fanns många kom ponenter att diskutera. Så 
t.ex. var det vanligt att man skulle ha källarvåning. Det 
var som ett axiom. Argumenten var både den frostfria 
grundläggningen och de goda utrymmena. De gamla

i
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Under 1950-talet hotades mänga västerbottniska parstugor av  rivning. D e skulle ersät
tas a v  ett typhus. En övertalningskampanj inleddes av  Bengt Lidström och G unnar  
W estin, länsmuseet. T.v. Bostadsstyrelsens typhus 167 och t.h. Bengts renoveringsför- 
slag a v  en parstuga i Degerbyn, Skellefteå.



husen hade inte mer än en potatiskällare under köksgol
vet och grunden låg ovanpå marken. En förändring kom 
m ed lektor Hans Erikssons undersökningar och källarlö- 
sa hus kom sedermera att bli helt dominerande i småhus
byggandet.

En annan sak var de lokala skador som kunde före
komma. Bengt har t.ex. berättat om ett fint hus i Tvärå- 
lund, där det dock var rötskador under e tt fönster. 
Agaren och kommunalbyggmästaren såg mörkt på pro
jektet medan Bengt argumenterade så här:

Om man har häl i en tand så lagar man ju det hålet och 
river inte ut hela tandgården. Så gör man också med en 
lokal skada i en timmerstomme.

D et gick efterhand att få m ed sig många husägare på 
de här ”nya” tankarna om renovering. D et gamla huset 
kompletterades m ed modern köksinredning, badrum, 
pannrum  etc. samtidigt som husets tekniska brister sågs 
över och åtgärdades. D et sistnämnda kunde handla om 
isolering av golv, väggar och tak samt fönster och entréer 
i husets originalutseende, målning m ed falu rödfärg osv.

En obyråkratisk generaldirektör, chefen för Bygg
nadsstyrelsen, Gunnar Wejke, kom till hjälp. I samråd 
med den nye länsarkitekten, Hjalmar Bergman, gav han 
Bengt tillåtelse att arbeta med västerbottensgårdarna på 
tjänstetid, ”bara det inte syntes någonstans”. I senare 
delen av 1950-talet flyttade ”parstugemissionen” m ed

U r  byggnadshistorisk synpunkt har hävdats, a tt parstugan u t
vecklats u r sexknutebyggnaden för att svara m ot e tt större utrym- 
mesbehov. Rent praktiskt sett finner man ej så sällan, att m an fått 
en parstuga genom att tim ra till e tt rum  till en sexknutebyggnad, 
e tt förfaringssätt, som givetvis är genomförbart även i våra dagar. 
Byggnadssättet är mycket funktionellt. Har en åttaknutad parstuga 
varit för liten, har man helt enkelt byggt u t i husets längdriktning 
en kammare vid salen eller köket, ibland vid bäggedera. Stundom  
har denna kammare uppdelats, så a tt m an få tt två. D et förekom
m er också, fastän mera sällan a tt m an byggt till en kammare 
vinkelrätt m ot byggnaden, en s.k bakanakammare. D et centrala 
rum m et både i sexknutebyggnaden och parstugan, har varit köket, 
som utgjort ramen för familjens dagliga liv. Den äldre benäm ning
en på köket, vardagsstuga, är sålunda riktigare. Här arbetades, här 
lagades m aten, här umgicks familjen och tjänarna och här tog man 
em ot grannarna. Här hade också e tt flertal av husets folk sina 
sovplatser. Själva samlingspunkten var den stora öppna spisen. 
Den gav värme och ljus och alldeles om edvetet var den en utom 
ordentligt effektiv ventilationsanordning. D et är förunderligt, hur 
rymligt, trevligt och förhållandevis lättskött e tt så väl utnyttjat 
rum  kunde vara.

E tt norm alt m odernt enfamiljshus brukar ofta vara byggt i en och 
en halv våning och m ed hel källarvåning. Bottenplanet utgörs ofta 
av två rum  och kök. Två rum  brukar finnas i vindsvåningen. Med 
tillämpning av nuvarande m aximibestämmelser får bottenvåning
en ha en yta av 65 kvm innanför ytterväggarna. Inom denna yta 
skall även rymmas flera biutrym m en som trappor, garderober osv. 
Återstående yta brukar bli c:a 45 kvm. De två rum  och kök, som 
skall gå in på denna yta bli följaktligen ganska små. D et är alltså 
ungefär som att dela upp e tt norm alt stort kök i en parstuga på 
dessa utrymm en. Köket är avsett a tt vara en plats, där m an lagar 
m at och äter, åtminstone om familjen är ensam. För familjens 
övriga samvaro och um gänget m ed grannarna finns e tt vardagsrum

som är det enda representationsrum m et och alltså även ersätter 
den gamla salen. Varken köket eller vardagsrummet är avsett som 
sovrum. För detta ändamål finnas särskilda rum. O m  e tt sovrum 
undantas, som fyller samma ändamål som den gamla kammaren, 
utgör den moderna byggnaden en uppdelning av de funktioner 
som det gamla köket ensamt hade. På grund av sin litenhet kan 
vardagsrummet endast till obetydlig del fylla salens funktion. Om  
man vid en jämförelse mellan den gamla byggnaden och den nya 
bortser från den tekniska utrustningen, där den m oderna byggna
den givetvis är den gamla överlägsen, vilka fördelar har då den 
m oderna byggnaden framför den gamla? ...

Är det människans förändring, som har åstadkom m it dessa nya 
botadsvanor eller är det den nya bostaden som har framtvingat 
dem? Människan är nog sig ganska lik. 1 varje fall vill de små barnen 
fortfarande gärna vara tillsammans m ed sin mam m a på dagarna. 
D å mam m a är m est i köket, är även barnen där. Rörelsefriheten i 
det lilla köket blir genast en smula beskuren. Då m annen och äldre 
barn kom mer hem, vill även de prata m ed mam m a och inbördes. 
Kommer en granne, så ham nar han m ed säkerhet också i köket. 
Människorna beter sig nog som förut. D et är bara köket som 
förändrats. I e tt lanthushåll har köket en helt annan roll a tt fylla i 
produktionen än i en stadsvåning. Den gängse m oderna bostads
planen är tämligen oförmedlat överflyttad från det m oderna villa
samhället, där livet gestaltar sig på e tt helt annat sätt....

V ästerbotten är så lyckligt lottat, a tt det ännu äger en särpräglad, 
förnämlig och traditionsrik bebyggelse, som ger karaktär åt land
skapet. Bygdens befolkning bör därför m ed stolthet och självkänsla 
slå vakt om detta värdefulla byggnadsarv, som många andra bygder 
helt saknar.

Bengt Lidström
ur Hushållningssällskapets tidskrift Västerbotten 1952
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En västerbottensgård på  Västerhiske, 
påskafton 1961. H usen såg inte roliga ut 
och rivning diskuterades. Foto Helge Hell- 
qvist.

M ed  nya, intresserade ägare och Bengts 
rådgivning blev det ett bra enfamiljshus och 
ett eget hus för mormor och m orfar på  sam 
m a  tomt. Foto Bertil Ekholtz.

Bengt över till VAB, där resurserna i praktiken förstärk
tes genom att den kunde kopplas till en omfattande 
normal arkitektverksamhet i länets kommuner.

Också i skrift bedrevs propagandan. Tidskriftsartik
lar publicerades i t.ex. Hem i Sverige och i Hushållnings
sällskapets Västerbotten som sannolikt haft sin stora be
tydelse (för min egen del minns jag hur just en artikel i 
Hem i Sverige stimulerade intresset för de gamla husen.)

För länsmuseets del blev det etablerade samarbetet 
m ed länsarkitektkontoret och senare VAB av stor bety
delse för inriktningen av dokumentations- och utställ- 
ningsverksamheten. Tillsammans m ed länets byggnads- 
nämndsförening och länsarkitektkontoret organiserades 
1958 vandringsutställningen Vad ska det bli av västerbot- 
tensbyn?, som turnerade och diskuterades i de flesta av 
länets kommuner under medverkan av åtföljande arki
tekt och antikvarie. När Norrlands Byggtjänst etablera
des 1963 gjordes utställningen Träålder, grundad på 
museets dokumentation av traditionell träbyggnadstek
nik. Den visades också senare i Stockholm. I ett häfte av 
museets kvartalstidskrift 1969 deltog Bengt Lidström 
m ed stoff för en karaktäristik av ”västerbottensgården”.

Samma år blev den tem a för en vandringsutställning i 
länet. D et togs sedermera (1984) upp på avsevärt fylliga
re sätt i e tt dubbelhäfte av tidskriften, Våra hus, råd om 
vård.

D et statliga lånesystemet höll på bli en svår stötesten 
i räddningsarbetet. D et var naturligtvis reglerat med 
bestämmelser om hur man skulle bygga för att få dessa 
förmånliga lån. En av reglerna stipulerade en maximal 
storlek -  ”staten skall inte gå in och understödja gross- 
handlarvillor" kunde det heta. N u är våra parstugor ofta 
ganska stora. D et kunde t.o.m. gå så långt, att man talade 
om att kapa huset någon halvmeter för att ”passa be
stämmelserna”. För att komma till rätta m ed denna 
absurda situation krävdes intensivt arbete, innan länets 
och rikets bostadsmyndighet förmåddes låta kartan följa 
verkligheten istället för tvärtom.

D et var så bekvämt med typritningarna. Inte bara 
billigt och bekvämt för den som skulle bygga, utan också 
för de handläggande tjänstemännen på vägen till bygget. 
O m  statsmakterna hade gett sig tid och brytt sig om att 
fundera lite över de lokala byggnadstraditionerna i lan
det, innan de skickade u t ritningsserierna kunde mycken
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Ä ven  korsbyggningar renoverades. D enna står p å  Grisbacka i Umeå. 
Foto Stellan Wengelin, Västerbottens museum.

skada på vår landsbygds traditionella kulturlandskap ha 
undvikits. I själva verket fanns ju  också i arkitektkretsar 
redan från sekelskiftet en m edvetenhet om kulturhisto
riska värden i den traditionella träbebyggelsen, som 
kunde tillvaratas i nybebyggelse. D et stora samlingsver
ket Gamla svenska städer, utgivet av Teknologförening- 
en 1908-19, beskrev de estetiska värdena i små svenska 
städers traditionellt framvuxna bebyggelsemiljöer; na- 
tionalromantiskt påverkade arkitekter som Israel Wahl- 
man arbetade m edvetet med hustyper anpassade till 
traditionella regionala byggnadsformer. Gottfrid Carls
sons Gamla svenska allmogehem, 1912, och de av statens 
byggnadsbyrå utgivna typritningarna på 1920-talet var 
försök av samma typ.

Tursamt nog var vårt bestånd av parstugor, enkelstu
gor och korsbyggnader stort. Trots rivningar blev det 
många kvar. Fler och fler exempel på fint iordningställda 
gamla hus tillkom. Genom åren blev det kanske ett par 
hundra. Härutöver tillkommer naturligtvis alla de som 
genom exemplets makt och en förändring i synsättet 
blev tillvaratagna.

A tt här räkna upp alla objekt av den här typen som 
Bengt arbetat med är inte möjligt. De är spridda över 
hela Västerbotten, dock m ed huvudparten i kustlandet.

r.-> .: ■ ■

En förlängd parstuga i B rännland renoverades under Bengt Lidströms 
ledning. Foto från  1962 av  Sune Sundahl, A rkitekturm useum .

Tillsammans har de givit länet en särställning i landet, 
när det gäller det medvetna tillvaratagandet och nyttig
görandet av traditionell bostadsbebyggelse i trä.

Mer att läsa:
Dahlgren, Lisa, Bostad i förändring -  om den västerbottniska 

parstugan. Uppsats vid Chalmers Tekniska Högskola 
1977.

Dahlstedt, Gullik, Västerbottensgårdar och småhus. 1984. 
Erixon, Sigurd, Svensk byggnadskultur. 1947.
Lundberg, Erik, Svensk bostad. 1947 
Nordin, Erik, Träbyggande under 1800-talet. 1972. 
Sixtensson, Rolf, Karaktärsdrag hos den västerbottniska par

stugan. Uppsats i konstvetenskap, Umeå 1982.
Sjömar, Peter, Byggnadsteknik och timmermanskonst. 1988. 
Thurell, Sören, Vård av trähus. 1975.
W ärle, Finn, Böndernas Bygge. 1993.
V ästerbotten 1924-29 (Campbell)
Västerbotten 1969:3 (tema västerbottensgården) 
V ästerbotten 1984:3/4 (tem a våra hus, råd om vård)
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Lappmarkens
Vår Herres fjällstuga

Marta Järnfeldt - Carlsson

I Stensele står sedan 1886 en häpnadsväckande stor, vit träkyrka. Till planen är den en 
traditionell långhuskyrka med västtorn, och till sektionen en basilika utan motsvarighet i äldre 
träkyrkobyggande i Övre Norrland. När kyrkan restaurerades 1910-18 engagerades Bengt 
Lidström, som såg till att den imponerande byggnadskonstruktionen dokumenterades. D et är 
ett bland många kyrkliga uppdrag han arbetat med.

Stensele kyrkas interiör: D et ljusa, breda och rymliga långhuset är form at som en treskeppig basilika. 
Den nuvarande färgsättningen är gjord 1934 a v  den danske konstnären Steen Flemming, som var  
bosatt i Långsjöby. Interiören rengjordes och bättrades på  1970-talet. Foto Sune Jonsson.
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Stensele kyrka rymmer tvåtusen besökare, fler än för
samlingens medlemmar vid tiden för uppförandet. Sock
nen var stor, det var långt mellan byarna och bebyggelsen 
bestod av grå enkelstugor och parstugor. Stensele kyrka 
restes under stora umbäranden av traktens män. Johan 
Nordell, storbyggmästare bördig från Hälsingland, hade 
huvudansvaret för bygget. För eftervärlden ter sig Sten
sele kyrka som ett av de stora m onumenten, jämförbar 
m ed de mäktiga katedralbyggena ute i Europa, om man 
ställer den i relation till folkmängd och ekonomiska 
tillgångar.

Våren 1970 var den då nästan hundraåriga träkyrkan 
i behov av en omfattande restaurering. Församlingen gav 
VAB i Umeå uppdraget. Arkitekt Bengt Lidström reste 
upp till Stensele för att besiktiga kyrkan. Efter utfört 
arbete skrev han en rapport till Riksantikvarieämbetet 
som börjar så här:

Jag minns så väl första gången jag besökte kyrkan. Det 
var den 31 mars 1970, en solig frostklar vårvinterdag. 
Kyrkans taksprång var garnerad med jättestora istappar 
och det var ju  lätt att förstå orsaken härtill. Den undersök
ning av golvbjälklag, väggar och yttertak jag gjorde den 
dagen, bekräftade misstankarna; det var dåligt ställt med 
värmeisoleringen enligt våra mått mätt. På 1880-talet var

ju alla hus bristfälligt isolerade och kyrkan var inte avsedd 
att vara kontinuerligt uppvärmd.

Efter inspektionen blev det många turer i restaurerings- 
frågan; för Bengts del även flera besök på Riksantikvarie
äm betet innan arbetet, först hösten 1977, kunde sättas 
igång. Arbetet omfattade främst värmeisolering med 
mineralull i väggar, golv och tak, ommålning och tätning 
av fönstren. Dessutom var interiören i behov av en 
genomgång. Den ommålning som hade gjorts under 
ledning av konstnären Steen Flemming sommaren 1934 
var nersliten och smutsig.

Alla var överens om, att det faktaunderlag som kräv
des för en detaljprojektering inte var möjligt att ta fram 
i förväg. Bengt föreslog därför att arbetet skulle utföras 
i följande ordning. Allra först måste kyrkans ytterpanel 
med läkt, fönsteromfattningar och listverk tas ner var
samt, för att senare återanvändas. Därefter -  när byggna
dens konstruktion blev synlig -  skulle ett omfattande 
dokumentationsarbete ta vid. Först i detta läge kunde 
man bestämma materialåtgång och arbetsmetod.

D et visade sig att den avklädda stommen var en 
stolpkonstruktion och virkesdimensionerna imponeran
de — från 10" x 10" upp till 12" x 12", dvs. 25 x 25 
respektive 30 x 30 cm. Allt tillverkat m ed yxa och bila. 
För att visa på kyrkväggarnas uppbyggnad gjorde Bengt 
en detaljerad ritning av konstruktionsprincipen, senare 
också en modell i skala 1:10. Till sommarutställningen i 
Västerbottens museum, Handens verk, har han återigen 
byggt en modell, nu i full skala. Med detta arbete 
överlämnar han ett kunskapsarv till dem som nästa gång 
skall restaurera Stensele kyrka.

I byggmötesprotokollen kan man följa arbetets gång 
och konstatera att restaureringen väsentligt utökades i

M odell i skala 1:10 av  
stolpkonstruktionen i 

Stensele kyrka. 
Foto Stellan Wengelin, 

Västerbottens museum.

Stensele kyrka. A rk itekt Fredrik R  
Ekberg. Kopia efter originalet.

23



Taket omlades med ny  
kopparplåt. Tornspiran 
och de fem  korsen res
taurerades och omför
gylldes med bladguld. 
H ä r hissas ett av  kor
sen upp. Foto i VAB:s 
arkiv.

förhållande till det ursprungliga förslaget. Nya brister 
upptäcktes vartefter arbetet framskred och byggnads
kommitténs målsättning var att göra kyrkan så felfri som 
möjligt. Den gamla takplåten var inte längre användbar 
och alla takytor täcktes nu m ed kopparplåt. Även torn
spiran fick ny plåt och de fem korsen restaurerades och 
omförgylldes med bladguld av Lindgrens konstsmide i 
Umeå. D et blev utvändigt e tt större ingrepp än planerat 
och ställningsbyggandet blev så komplicerat att man 
tvingades anlita ett specialföretag.

Vid val av målarmästare har Bengt alltid varit nog
grann. Konstnären Steen Flemmings färgsättning av in
teriören från 1934, värderade han högt och föreslog nu 
Sten Åström i Avesta, en erfaren yrkesman som hade 
varit ansvarig för många kyrkorestaureringar. I Stensele, 
som var hans hemförsamling, hade han tidigare samar
betat med Bengt i Umnäs och Åskilje. Även kyrkorna på 
dessa platser var ursprungligen färgsatta av Flemming. 
Den praktfulla interiören i Stensele blev under Äströms 
ledning tvättad och varsamt bättrad. En liten kvadrat på 
väggen bakom orgeln har dock lämnats orörd och skillna
den är slående.

När j ag våren 1995 samtalar m ed Bengt Lidström om 
hans kyrkoarbeten säger han, a tt arbetet med Stensele

kyrka nog var hans mest spännande och intressanta 
uppdrag, ”kyrkan var stor, mäktig och högrest, väldigt 
imponerande och jag fickkomma den så nära inpå livet”. 
Eftersom ingen riktigt visste hur stommen var konstrue
rad, innehöll uppdraget en forskningsuppgift av ovanligt 
slag. O m  kyrkans historia berättar han vidare, att enbart 
virkesanskaffningen till kyrkan var en arbetsuppgift som 
ter sig närmast omänsklig. Till långhuset krävdes enligt 
hans beräkning i runda tal fyratusen löpm eter sparrar 
och det innebar i praktiken fyra- till femhundra tallar 
avverkade på Kyrkberget, i Gubbträsk, Äskilje, Gun- 
narn m ed flera byar. H ur bar man sig åt för att resa och 
lyfta upp de tunga sparrar på tvåhundra till trehundra 
kilo, som utgjorde kyrkans skelett, och mittskeppets tolv 
m eter höga master utan dagens tekniska utrustning? Att 
man arbetade m ed block och talja vet vi nog. Men att 
detta arbete var möjligt utan att någon olycka inträffade 
är byggmästare Nordells förtjänst. Han organiserade och 
planerade arbetet -  och det gjorde han m ed den äran, 
tillägger Bengt.

Stensele kyrka är kanske Södra Lapplands mest be
sökta sevärdhet. A tt den fortfarande har kvar sin ur
sprungliga karaktär och sitt mäktiga uttryck trots den 
genomgripande restaureringen på 1970-talet är i hög 
grad Bengt Lidströms förtjänst. A rbetet m ed Stensele 
kyrka är e tt utom ordentligt exempel på hans relation till 
sina kyrkouppdrag: noggrannhet, känslighet för kyrkor
nas arkitektoniska särart och beundran för tidigare gene
rationers yrkeskunskap.

Han har varit delaktig i många kyrkoarbeten i Väster- 
botten. De flesta på långt avstånd från Umeå. Många 
minns hans grå Volvo D uett som tidigt i gryningen i full 
fart och med stor last var på väg till någon arbetsplats. 
”För det gällde att komma iväg i tid, att vara framme när 
arbetet började klockan sju”. Dagen blev lång, ofta skulle 
han hem  samma kväll. Bengt Lidström har kontrollerat 
kyrkobyggen, restaurerat och rekonstruerat, m en han 
har också ritat några nya kapell. Uppdragen har ofta 
utförts i nära samarbete m ed arkitekt Åke Lundberg, 
landsantikvarie Gunnar Westin och hans medarbetare. 
Dessutom har han alltid sökt samarbete m ed duktiga 
konservatorer och hantverkare.

Kyrkan har genom hela sin historia varit det väster
ländska samhällets stora byggherre -  ute i Europa lika väl
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som i Västerbotten. Århundraden igenom har kyrkan 
varit arkitekternas favoritbeställare m ed såväl nybyggen 
som restaureringar. Bengt Lidström har i vårt län varit en 
ofta anlitad arkitekt för byggnader m ed olika funktioner. 
Vilka kyrkouppdrag, utom  Stensele, har han fått?

Sitt första uppdrag fick han på 1950-talet som bygg- 
nadskontrollant vid restaureringen av Tärna kyrka och 
sitt senaste på 1980-talet som arkitekt till ett nytt ka
pell i Vilasund. Däremellan har han restaurerat i Byg- 
deå, Fredrika, Fatmomakke, Nordmaling, Norsjö och 
Örträsk. Han har rekonstruerat Margaretakyrkan på 
Gammplatsen i Lycksele, S:t Mikael i Vindeln och Tärna 
kapell på Kyrknäset, alla ursprungligen träkyrkor upp
förda på 1700-talet. Till Bjurholm (Markuskapellet], 
Nordmaling (Catharinakapellet), Skalmodal och Hem- 
avan har han ritat nya små kyrkobyggnader. Uppräk
ningen är ett urval. På sidan 34 finns en förteckning över 
alla kyrkouppdrag, trettio till antalet.

Rekonstruktioner 
Lycksele -  Vindeln -  Tärna
Under 1720-talet började den kyrkliga inredningskons- 
ten blomstra med oanad intensitet i hela Norrland. Dess 
utövare var främst bygdehantverkare och byggmästare. 
För Övre Norrlands del fanns ett starkt samband mellan 
den svenska och finska kustbygden. En av dessa yrkes
män var Hans Biskop, timmerman, bildhuggare och 
arkitekt, född i Kronoby i nuvarande Österbotten och 
1717-1753 verksam i Sverige. Han bosatte sig först i Ed 
i Ytterlännäs socken. Senare, omkring 1730, flyttade han 
sin verksamhet längre norrut. Där arbetade han, dels 
m ed restaureringar av medeltida stenkyrkor, dels med 
ett flertal nybyggen i trä. För Lycksele församling u tför
de han 1734 de ännu bevarade ritningarna till en avlång, 
åttkantig träkyrka m ed stora rundbågiga fönster och 
högt avvalmat sadeltak. Den invigdes två år senare och 
förblev församlingens kyrka fram till sekelskiftet 1800, 
då en ny och större kyrka tagits i bruk. Hans Biskop var 
även en duktig bildhuggare och arbetade som sådan 
främst m ed kyrkoinredningar: predikstolar, ljudtak och 
korskrank.

När kyrkan varit försvunnen i drygt etthundrafem tio 
år fick Bengt Lidström uppdraget att rekonstruera den 
på Gammplatsen i Lycksele. Kvar fanns endast Biskops

Ritning av  den äldre kyrkan, sä kallade M argaretakyrkan, i Lycksele, 
utförd av  H ans Biskop 1734. Lycksele församlings arkiv.

enkla ritningar och kyrkans grundstenar, som frilagts 
som fornminne på 1920-talet. D etta var e tt uppdrag 
som passade Bengt. Han säger:

Det syntes tydligt att Hans Biskops stora kunnande 
gällde utförandet av såväl byggnaden som träsnideriet; det 
låg inte i ritandet. Vi skämtade på kontoret och sa, att det 
är som om kyrkan vore ritad med en tumnagel.

Bengt klarade, tillsammans m ed sina medarbetare, upp
draget genom att sammanställa Biskops enkla skisser 
m ed den information som gick att få fram av den moss- 
beväxta grunden. För att få rekonstruktionen så korrekt 
som möjligt reste han och W olmar Söderholm, Hem- 
bygdsgillets ordförande, till Jokkmokk, för att studera 
den nyss iståndsatta träkyrkan från 1753. Hans Biskops 
namn förekommer inte i Jokkmokks kyrkas arkivmate
rial. D et går dock belägga, att man där i princip följde 
dennes ritningar för Lycksele kyrka.
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M argaretakyrkan och klockstapeln vid  uppbyggnaden 1963-73 . Foto i Västerbottens museum.

Kyrkan, som i dag står nära sin ursprungliga tom t, är 
en rekonstruktion i resvirke och spån och överensstäm
mer väl m ed de ritningar som finns bevarade. Endast 
takprydnaderna, två flammande balusterformade urnor i 
trä, saknas. De har ersatts av en centralt placerad takryt
tare med liten lökkupol, en form som har sin förebild i 
de jämtländska klockstaplarna från 1700-talet. Andra 
arkitekter har också inspirerats av dessa klockstaplar 
t.ex. Gustaf Wickman i Kiruna 1907 och Fredrik Falken
berg i Bureå kyrka 1920.

Inredningen i Biskops kyrka var helt försvunnen och 
några dokum ent som stöd fanns inte heller att tillgå. 
Därför ritade Bengt altarbord och altarrundel m ed dem 
i Jokkmokk som förebild. Predikstolen snickrades av 
Haldo Ångström, slöjdlärare i Lycksele, efter en äldre 
predikstol som överförts till Åskilje. Även dopfunten är 
ritad och snidad av Bengt. Dopskålen i silver är utförd 
av Martin Öhman, bosatt i Halmstad, men bördig från 
Lycksele. D et var arkitektens önskan att Ingvar Häll
gren, den känslige koloristen från Umeå, skulle få upp
draget att färgsätta kyrkan. Byggnadskommittén valde 
en konstnär från platsen, Olle Blomberg.

Klockstapeln i närheten av kyrkan har stiftets 1700- 
talsstaplar som förebild, främst Piteå stads och Jokk

Dopfunten är gjord a v  Bengt Lidström  
och M artin  Ö hm an. Foto Bertil Ekholtz.

mokks. Spiran, som kröner stapeln, är inspirerad av S:t 
Mikael i Vindeln. Den rekonstruerade kyrkan och nyri- 
tade klockstapeln invigdes 1973, efter tio år av planering 
och arbete och fick nam net Margaretakyrkan, efter en 
tidigt kristnad samekvinna.

Den första stora kyrkorekonstruktionen gjorde han 
emellertid redan åren 1960-1962 i Vindeln. Där stod 
sedan 1770 en korskyrka m ed högt, brant spåntak. Den 
hade rests ”av 30 bönder och 30 torpare”. Inget känt 
byggmästarnamn finns förknippat m ed kyrkan.

Vid sekelskiftet 1900 byggdes en nygotisk tegelkyr
ka. Timmerkyrkan plockades då ner och uppfördes i 
förenklad form som sockenstuga, inte långt från kyrk- 
platsen. Västra korsarmen kapades bort och det branta 
taket ersattes m ed ett lågt sadeltak. Delar av inredningen 
förstördes.

I början av 1960-talet föreslog kontraktsprosten 
Alexander Lindström att Vindelns (Degerfors) försam
ling skulle låta återskapa kyrkan. Arkitektkontoret VAB 
anlitades. Åke Lundberg och Bengt Lidström fick upp
draget. D et blev ett omfattande arbete som de inledde 
med studieresor till några korskyrkor i trä från 1700- 
talet: Roslagskulla i Uppland, Overtorneå, Hedenäset 
och Karungi i Tornedalen.
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D en gamla träkyrkan i V indeln övergavs n ärden  nya tegelkyrkan stod 
klar 1903. Foto i Västerbottens museum.

Erfarenheterna från studieresorna, en hel serie goda 
fotografier från slutet av 1800-talet, bevarade beskriv
ningar och teckningar samt den kvarvarande tim m er
stommen gjorde det möjligt att rekonstruera kyrkobygg
naden. Helt nytt virke har dock använts i västra kors- 
armen, sakristian och taket. Takryttaren i trä och järn
smide ritade Bengt efter fragment funna på nya kyrkans 
vind. För att få fram interiörens ursprungliga karaktär var 
det nödvändigt att ägna särskild omsorg åt virkesanskaff- 
ningen. Bengt begärde att få välja virket på rot från 
kyrkans egen skogsmark. D et bästa tim ret blocksågades 
i varierande bredder till golv, väggar och innertak och 
fick torka på gammalt vis. En mycket positiv upplevelse 
i rekonstruktionsarbetet var också att byggmästaren Sig
nar Olofsson från Vindeln gärna fogade sig i arkitekter
nas önskemål att använda gamla arbetsmetoder, trots att 
han var van m ed 1960-talets rationella byggteknik.

Altarbord, altarrundel och bänkar är nygjorda, ritade 
av Bengt efter äldre fotografier för att komma så nära den 
ursprungliga inredningen som möjligt. Predikstolen är 
också nygjord. Den ursprungliga predikstolen, e tt 1600- 
talsarbete, ditförd år 1800 som gåva från Umeå landsför
samling, var redan placerad i den nya tegelkyrkan. Ro- 
bertsfors brukskyrkas predikstol, som då förvarades i

1 9 6 0 -6 2  rekonstruerades den gamla kyrkan a v  Å k e  Lundberg och 
Bengt Lidström. D en fick nu nam net S:t M ikael. Foto Sune Sundahl.

Ljuskronorna i Vindelns kyrka har mässingkronans form, men är  
gjorda i trä. Förebilden hämtades från  Bjurholms gamla kyrka. A lbert 
Erikssons färgsättning finns antecknad: Färgen på  kulan = Smaragd- 
grön-kadmiumgult-svart- vitt. G ula  bandet i mitten = Guldockra och 
något kadmiumorange. Knopp och svängd list längst ner= K adm ium - 
rött och C aput m ortuum . Foto Sune Sundahl, Arkitekturm useum .
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Tärna första kyrka  återinvigdes 1971 av biskop Stig Hellsten. Foto 
Sven Gillsäter.

Västerbottens museum, blev förebild och Artur Eriks
son, möbelsnickare från Vindeln, utförde arbetet. Av 
bevarade inventarier kunde dörren och trappan upp till 
predikstolen återanvändas. Färgsättningen och måleri
arbetet gjordes av en av Riksantikvarieämbetet rekom
menderad konservator, Albert Eriksson från Sigtuna, 
senare bosatt i Arlöv.

Kvar på sin ursprungliga plats från 1700-talet stod 
klockstapeln med Adolf Fredriks namnchiffer. Den flyt
tades nu något i nordostlig riktning och fick ny grund, ny 
panel och nytt spåntak. Kyrkan, som vid invigningen fick 
nam net S:t Mikael, bildar tillsammans m ed den nygotis
ka kyrkan från 1903, Övre Norrlands enda ensemble av 
gammal och ny kyrka på samma kyrkplats.

I Tärna har man haft tre kyrkobyggnader. Den äldsta, 
e tt kapell, var beläget på Kyrknäset och uppfört 1763 
som en liten byggnad m ed grova timmerväggar, tre 
fönstergluggar och taket täckt med näver och ved. Ka
pellet övergavs och såldes som loge i samband m ed ett 
nytt och större kyrkobygge år 1855. På 1970-talet beslöt

församlingen att flytta tillbaka logen, rekonstruera ka
pellet och återuppföra det på den ursprungliga platsen.

Bengt Lidström tog sig an uppgiften och den sista juli 
1971 återinvigde biskop Stig Hellsten kapellet. D et var 
mycket enkelt, en ladliknande byggnad i liggtimmer 
utan panel, m ed skifferbro och kyrkdörr i stående plank. 
Inredningen ritade Bengt i samråd med rektor Knut 
Naeselius. Han var kyrkoherdeson från Tärna och hade 
hört och lagt på m innet vad äldre församlingsbor berät
ta t om kapellets interiör. Sommaren 1986, femton år 
efter rekonstruktionen, förstördes kapellet genom 
brand. D et återuppfördes 1991 som en rekonstruerad 
kopia, m en av andra, eftersom Bengt Lidström då var 
pensionerad.

Restaureringar 
Norsjö -  Fredrika -  Örträsk
I Norsjö kyrka arbetade Åke Lundberg och Bengt Lid
ström i början av 1960-talet m ed att i vapenhuset bygga 
in brudkammare och toalett. En uppgift som först kan 
tyckas enkel, men är en krävande arkitektuppgift i en 
känslig miljö. Samtidigt skulle kyrkorummet restaure
ras. Tillsammans verkade de för att konservator Albert 
Eriksson skulle knytas till uppdraget. 1 samband med 
rekonstruktionen av S:t Mikaels kyrkan i Vindeln hade 
de upptäckt hans skicklighet. Dessutom var han en 
arbetsmyra av stora mått, arbetade ”från arla till särla”. 
M otståndet från byggnadskommittén i Norsjö var från 
början stort. Vi borde ha målare i Norsjö som klarar utav 
det däri Kommittén ändrade sig så småningom och 
godkände Eriksson som konservator. Bengt Lidström 
och Albert Eriksson kom därefter att arbeta tillsammans 
i olika kyrkoprojekt under flera decennier och deras 
vänskap blev lång.

Norsjö kyrka är från 1917, ritad av arkitekt Fredrik 
Falkenberg, och av många betraktad som ett av sin tids 
finaste kyrkobyggen. Inredningen är ljus och lätt. Kyrko
rum m et är panelklätt och taket är treklöverformat och 
sammanhållet m ed bemålade bjälkar. Fönsterkarmar 
och spröjsar målade i grönt, korpelare i engelskt rött och 
bänkar i grönt och brunt. Koret är rikt bemålat med 
ornament och figurer. Konservator Albert Erikssons m e
tod var: tvätta och bättra hela kyrkorummet m ed stor 
försiktighet, göra så små ingrepp som möjligt.
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Norsjö kyrka, som byggdes 1917, restaurerades invändigt i början av  
1960-talet. Foto Sune Jonsson.

Fredrika kyrka under restaureringen 1965-66 . Fr.v. K arin Eriksson 
och Per-Uno Agren, Västerbottens museum, Bengt Lidström och kyr
koherden M artin  Bergling. På stegen konservator A lbert Eriksson. 
Foto i Västerbottens museum.

I Fredrika kyrka har exteriören klarat sig bra genom 
århundradena. Den byggdes 1796-97 av kapellagets fyr
tio bönder och var 30 alnar lång, 14 alnar bred, med torn 
i väster och sakristia i öster. Den hade från början 
altarpredikstol, inramad av målad skenarkitektur utförd 
av målarmästare Jöns Asplund från Ström i Jämtland.

Fredrika kyrka har under sin livstid förändrats på 
följande sätt. Den gamla sakristian inreddes till kor och 
en ny sakristia tillbyggdes. Skenarkitekturen övermåla
des och predikstolen flyttades till norra långväggen. Ar 
1965 var kyrkan i behov av en grundlig översyn. VAB 
anlitades och uppgiften anförtroddes Bengt Lidström 
och Albert Eriksson. Kyrkan målades om -  interiört och 
exteriört -  belysningen förändrades och målningarna, 
arkitekturmotivet på korväggen, frilädes och retuschera
des. Äldre inredning, predikstol, altarring och bänkgav
lar, restaurerades.

I VAB:s arkiv förvaras ett brev från kyrkoherde Mar
tin Bergling, daterat september 1966, efter kyrkans åter- 
invigning. Brevet börjar:

Fredrika kyrkoråd ber genom mig att få  framföra ett 
varmt tack för det förnämliga sätt varpå Du planlagt och 
lett arbetena med den inre renoveringen av Fredrika kyrka 
under första halvåret detta år. Vi vill tacka Dig för det 
intresse Du visade vårt arbete och den kvalitet som givits åt 
det hela. Skada blott att Du ej hade tillfälle att närvara vid 
själva invigningen dagen efter midsommar. Då ett offentligt 
tack uttalades för Din insats.

Samma år tog sig Bengt Lidström an Örträsk nyklassiska 
kyrka från 1849, ritad av arkitekt Axel Almfeldt, Stock
holm och uppförd av byggmästare Erik Jonsson, Rissjön. 
Allt målningsarbete, även skenarkitekturen i koret, är 
utfört av Carl Erik Holmström, född i Lycksele, men 
utbildad till målarmästare i Stockholm. Inredningen, 
predikstol och altarmålning, är en gåva från Lycksele, 
kyrkans moderförsamling. Altarmålningen är signerad 
J.E. Fiellström, 1738.

Inför arbetet här konstaterade Bengt, att kyrkan i allt 
väsentligt hade kvar sitt ursprungliga utseende. D et

29



Örträsk kyrka, ritad av  A xe l A lm - 
feldt, har en väl bevarad interiör. Ta
ket är tunnvälvt och bem ålat med  
kassetter och stjärnor. K yrkan restau
rerades 1 9 6 6 -6 7  av Bengt Lidström  
och konservator A lbert Eriksson i sa m 
arbete m ed Västerbottens museum. 
Foto Sune Jonsson.

ursprungliga beklädningsmaterialet, stående slätspont 
med kraftfulla dimensioner både ut- och invändigt, 
fanns fortfarande kvar och gav en bestämd karaktär åt 
kyrkan. Kassettak, taklister, fönster- och dörrö verstyck
en var utsmyckade m ed målade ornament. Hela kyrko
rum m et var ljust och lätt. I vapenhusets väggar satt dock 
sedan 1946 träfiberplattor. De revs nu bort och den 
gamla slätspontade panelen togs fram. Brudkammare 
och toalett inreddes i vapenhuset. Åter utsågs Albert 
Eriksson till konservator samt till att leda målningsarbe- 
te t i övrigt.

En vittnesgill person har hävdat, att Örträsk kyrka är 
vackrare än Peterskyrkan i Rom. D et är kanske en smula 
överdrivet, m en något ligger det i omdömet. Exteriören 
är visserligen enkel, men inuti är den fin och påkostad 
som en salong, m ed inredning av hög klass. A tt ombygg
naden och konserveringsarbetet utfördes under ledning 
av två yrkesmän med stor förståelse för 1800-talsinteri-

örens kvalitet, gör att kyrkan fortfarande kan betraktas 
som en av de finaste i hela Övre Norrland.

Nya kyrkor 
Skalmodal -  Hemavan -  Bjurholm -  
Nordmaling -  Vilasund
I byn Skalmodal, nära Vapstälven, vid gränsen till Norge 
har Bengt Lidström omvandlat en enkelstuga till kapell. 
Tärna församling fick huset i gåva av Vattenfall i sam
band m ed regleringen av Björkvattsdalen. Enkelstugan 
togs ner och tim ret transporterades upp till Skalmodal, 
då en väglös liten by. Bengt behöll enkelstugans traditio
nella planlösning. Farstun inreddes till vapenhus, kök 
och kammare till kyrksal m ed fyra fönster och öppen 
spis. Vindens gavelrum gjordes till prästkammare med 
utsikt m ot dalgången.

Exteriören är panelklädd och rödfärgad, taket av plåt 
och kapellets entré har brotak på stolpar. Fönstren är

30



H em avans kyrka invigningsdagen 1971. Foto Sven GiUsäter.

målade i vitt och dörren tjärbrun. Den sakrala karaktären 
betonas av en klockbock m ed spira och tupp på gavel- 
nocken. Inredningen består av altarbord och lösa stolar.

Invigningen den 16 augusti 1967 blev en minnesvärd 
dag. Kyrkfolk strömmade till från fjällbyarna runt om 
kring och från Norge: det är endast elva kilometer till 
Hattfjelldal. Där kom samer i färgrika dräkter, norska 
präster i pipkrage, biskop Hellsten i ämbetsskrud och 
alla andra i finkläder. Augustidagen var varm och vac
ker.

Hemavans träkyrka invigdes den 1 augusti 1971. Den 
tillkom på uppdrag av församlingen och kyrkoherde 
Axel Hofverberg i Fredrika. Han var en praktiskt lagd 
präst, som ville medverka till nya arbetstillfällen i lapp
marken. Övergivna timmerhus borde enligt honom åter
användas till små kapell i fjälltrakterna. Särskilt i turist
orter dit det kom mycket folk. Bengt Lidström blev 
engagerad för att göra en typritning. E tt nertaget tim 

Interiör av  H em avans kyrka. A ltarbord och knäfallspallar tillverkade 
a v  Bengt Lidström. Foto Sven Gillsäter.

merhus från Lillögda, daterat till sent 1700-tal, frakta
des upp till Hemavan.

Av tim ret blev det en åttkantig kyrka m ed utanpålig- 
gande sakristia och vapenhus. Den målades traditionellt 
röd m ed vita fönsterkarmar och dörrfoder. Taket täcktes 
m ed svart plåt. En liten klockbock sattes upp på vapen
husväggen. Senare byggdes en klockstapel efter Bengts 
ritningar. Kyrktakets spira, nära fem m eter hög, kunde 
inte tillverkas på platsen. Den gjordes av snickeriet 
Träbiten i Bygdeå och transporterades på den välkända 
D uetten upp till Hemavan.

Kyrkorummet, m ed nakna timmerväggar, är enkelt 
och värdigt. Altarbordet snickrade Bengt av överblivna 
timmerbitar, m ed ”350 tätvuxna årsringar”. Virket var 
fett och lättskuret och längs altarbordets ena långsida har 
Bengt skurit stjärnmotiv i karvsnitt, på den andra sidan 
texten ICKE ALLENAST AV BRÖD. Framför altarbor
det står knäfallspallar i trä och kraftigt oxläder från
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C atharinakapellet, Nordmaling. Foto Bertil Ekholtz.

garveriet i Vännäsby. Kyrkorummet är m öblerat med 
lösa stolar, ritade av inredningsarkitekt G ilbert Mark
lund, vid denna tid bosatt i Umeå. D et åttkantiga kor
fönstret är infällt i en nisch, som Bengt skar m ed bildhug- 
garjärn en varm och ljus sommarnatt strax före invig
ningen.

Två byggnader som påminner om varandra är 
Markuskapellet i Bjurholm (1975] och Catharinakapel- 
let i Nordmaling (1981). Båda ansluter i exteriören till 
västerbottnisk byggnadstradition m ed faluröd panel och 
spröjsade fönster. Trots likheterna har de var sin karak
tär. I Bjurholm är kapellet långt och lågt m ed flackt 
sadeltak, naturligt infogat i den gårdsgrupp som gamla 
prästgården och drängstugan bildar, utan att störa den 
vita träkyrkan som ligger strax intill. I Nordmaling har 
kapellet placerats en bra b it från medeltidskyrkan, nära 
kyrkogården. Byggnaden är där högrest m ed ett spetsigt, 
brant tegeltäckt sadeltak. Entrén eller förstugan har 
också markerats m ed kraftigt virke och avvikande mörk
grön färg som återkommer i de breda vindskivorna. 
Höjden accentueras av en liten takspira.

Kyrkorummen, helt i trä, påminner också om varan
dra. I Nordmaling är väggarna, med meterhög bröstning,

färgsatt i två gröna färgtoner och det tunnvälvda taket är 
laserat i vitt. Dörrar och fönsteromfattning i ockragult. 
Målningsarbetet, m ed temperafärg, utfördes av konser
vator Albert Eriksson. Altarbordet är snickrat och snidat 
av Bengt och påm inner om det i Hemavan. Korfönstret, 
m ed korsfästelsemotivet, har ursprungligen tillhört kyr
kan.

I Bjurholm är kyrkorummet något mindre och har 
bru tet vitlaserat tak. Här är väggarna färgsatta i två gula 
toner m ed lister och bröstning i brungrönt. Enkelt altar
bord i trä. Rum met är m öblerat m ed lösa stolar. Så var 
det ursprungligen också i Nordmaling, men där har man 
nu fasta bänkar. Ett motiv som återkommer i kapell
byggnaderna är det åttkantiga fönstret. I Nordmaling 
sitter det på gavelväggen ovanför entrén. I Bjurholm 
finns samma fönsterform, m en delat på hälften, dels 
ovanför den enkla ytterdörren, dels i m ötet mellan det 
lilla vapenhuset och kyrkorummet.

Ritningar till e tt kapell i Vilasund, Tärna församling, 
är Bengt Lidströms senaste kyrkouppdrag. Traktens för
sta kapell byggdes redan på 1720-talet, m en när gränsen 
mellan Sverige och Norge drogs 1751 förlorade kapellet 
i betydelse och förföll. Drygt tvåhundra år senare,1983, 
stod e tt nytt kapell klart. D et ligger inne i en fjällbjörk
dunge, synligt från vägen till Mo i Rana. Bengt kallar 
kapellet Vår Herres fjällstuga. Till formen är det en stor, 
nästan kvadratisk lada med bru tet sadeltak, e tt så kallat 
mansardtak. T im ret är vitriolbehandlat, ytterdörr och 
fönsterföder i ockragult. Nära kapellet står en klock- 
bock, också den ritad av Bengt.

Att behärska materialet och hantverket
Bengt Lidström har som yrkesman främst arbetat med 
trä. Han understryker att kontakten m ed många duktiga 
hantverkare har varit av stor betydelse för honom. Kom
munikationen har underlättats av att han själv är aktiv 
hantverkare och talar samma språk. ”Till mig har de inte 
kunnat säga att konstruktionen var omöjlig att utföra, för 
de visste, att det jag sagt var möjligt”.

D et långa samarbetet m ed konservator Albert Eriks
son framhåller han m ed särskild värme. Som person var 
denne anspråkslös och tillbakadragen. Som yrkesman 
noggrann och skicklig. De båda hade också samma res- 
taureringsfilosofi: att gå försiktigt till väga, att förändra
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A rkitekt Bengt Lidström vid  
Vilasunds kapell. Foto Bertil 
Ekholtz.

så lite som möjligt och att använda ”äkta material”. Av 
Bengt Lidströms trettio kyrkouppdrag har Albert Eriks
son deltagit i sju omfattande restaureringar och i e tt 
nybygge.

En episod i samband med Viktoriakyrkans (Guverts- 
fjäll] återinvigning 1974, visar på Bengt Lidströms yr
kesintresse och personliga engagemang. Vid det tillfället 
m ötte han kyrkoherde O lof Fredrik Svennerskog som 
talade om att interiören i Umnäs kyrka, från 1926, skul
le ommålas i nya och starka färger. A rbetet var planerat 
och alla förberedelser påbörjade. En 1920-talskyrka med 
ljus och lätt interiör var på väg att förlora sin karaktär. 
Bengt Lidström har berättat a tt han hoppade högt av 
förskräckelse och sa: ”D et får Ni allt vänta m ed”! Till
sammans m ed Per-Uno Ågren, Västerbottens museum, 
lyckades han tala prästen och församlingen till rätta. 
Ommålningsarbetet kom att på ett mycket pietetsfullt 
sätt utföras av målarmästare Sten Åström, Avesta. Hän
delsen visar till en del Bengts styrka som arkitekt. Hans 
känsla för interiörens ursprungliga karaktär. Under 
1960-och 1970 talen hade många ett annat synsätt och 
arbetade gärna i tidens smak m ed starka färger.

Bengt Lidströms yrkesverksamhet präglas också av 
ödmjukhet inför tidigare generationers arbeten. Han är

fascinerad av vad andra människor ritat och byggt. I 
Riksantikvarieämbetets arkiv, ATA, kan man i hans 
noggranna rapporter läsa om de förberedelser han gjort 
inför varje uppdrag: historiska tillbakablickar, redogörel
ser för turerna kring restaureringsprogrammen och 
motiveringar till förändringar och ingrepp. Rapporterna 
är välskrivna, kunniga och mycket personliga.

Jo, jag har ibland tänkt, att om jag hade varit med på 
den tiden när kyrkobyggmästare Hans Biskop verkade, 
hade jag kanske varit en bra medhjälpare.

D et är anspråkslöst sagt. Bengt Lidström är i många 
avseenden en Hans Biskop i sin tid. De är samma andas 
barn: uppvuxna i en miljö där kunskapen att forma och 
foga timm er och förmågan att slöjda hörde till livsvillko
ren.

Mer att läsa
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 22, 1991: Övre 

Norrlands kyrkor 
Beskow, Hans, Bidrag till studiet av Övre N orr

lands kyrkor. 1952.
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Bengt Lidströms kyrkoarbeten

1953 Tärna kyrka Kontrollantuppdrag i samband med restaurering
1956-1957 Robertsfors kyrka Kontrollantuppdrag/ ny kyrka av Ivar Tengbom
1957-1958 Helena Elisabeth/ Gammlia Rekonstruktion tillsammans med Gunnar Westin och Åke Lundberg. Predik

stol, altarbord och altarring
1960-1962 S:t Mikael/ Vindeln Rekonstruktion tillsammans med Åke Lundberg och Gunnar Westin. Altar

bord, altarring, dopfunt, ljuskronor, takryttare. Konservator Albert Eriksson
1961-1964 Norsjö kyrka Restaurering tillsammans med Åke Lundberg 

Konservator Albert Eriksson
1962-1966 Bygdeå kyrka Ombyggnad i vapenhuset, brudkammare, toalett. Rengöring, lagning och 

retuschering av äldre inventarier. Konservator Albert Eriksson
1965-1966 Fredrika kyrka Ombyggnad i vapenhuset, ommålning av exteriören och interiören. Framtag- 

ning av skenarkitektur. Konservator Albert Eriksson
1965-1967 Skalmodals kapell Ritning och uppförande
1966-1967 Örträsks kyrka Restaurering. Rengöring och retuschering av interiören. Konservator Albert 

Eriksson
1967 Holmöns kyrka Interiörmålning
1966-1968 Vännäsby kyrka Takrestaurering och kontrollantuppdrag
1968-1970 Bygdsiljums kyrka Restaurering av interiören
1969-1971 Tärna 1 :a kapell från 1763 Flyttning och rekonstruktion. Inredning. Brann ner 1986
1970-1971 Hemavans kyrka Ritning och inredning
1963-1973 Margaretakyrkan/ Lycksele Rekonstruktion och inredning
1972-1973 Viktoriakyrkan/ Guvertsfjäll Förändring av sakristian, ommålning
1969-1974 Åskilje kyrka Utvidgning av koret. Tvättning och bättring av interiören/Sten Åström, 

Avesta
1969-1974 Umnäs kyrka Utvidgning av koret. Tvättning och bättring av interiören/Sten Åström, 

Avesta
1975 Vilhelmina kyrka Underhållsarbeten. Takläggning med ”hemmagjord” spån
1971-1975 Burträsks kyrka Takomläggning/ från spån till skiffer
1975-1977 Marcuskapellet/ Bjurholm Ritning och målningsarbete
1970-1978 Stensele kyrka Isolering, takläggning, tornspira. Tvättning och bättring av interiören /  Målar

mästare Sten Åström
1973-1978 Fatmomakke Återställande av interiören som den var före 1927. Grundförbättringar under 

tomet. Konservator Albert Eriksson
1973-1978 Nordmalings kyrka Underhåll och rengöring och retuschering av interiören 

Konservator Albert Eriksson. Bo Beskow-korfönster
1980 Kalvträsk kyrka Interiören. Takläggning
1981 Catharina kapellet/

Nordmaling Ritning. Inredning. Målningsarbete Albert Eriksson
1973-1982 Dikanäs Upprustning och ommålning av interiören och exteriören 

Återställde entrédörr (efter ark. K M Westerbergs ingrepp)
1980-1982 Dorotea Genomgripande restaurering. Konservator Allan Eidebrandt, Svenstavik/ 

Albert Erikssons lärling
1981-1982 Skellefteå landsförsamling Fasadrestaurering
1979-1983 Vilasunds kapell Ritning
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Värme och ljus ur vackra välvda spisar
Sune Zachrisson

Ö ppna eldstäder, bakugnar och kakelugnar 
är viktiga delar av  de traditionella bygg- 
nadsmiljöerna. Den gamla murningstekniken 
måste läras ut och föras vidare för att ge 
kvalitet å t husrenoveringarna.

Köket mörknade, berättar Bengt Lidström, när far 1936 
satte in en nyköpt järnspis i den stora eldstaden i parstu
gan. Järnspisen var svart och glänsande, m en hela rum 
m et blev också mörkt. Skenet från elden hade både varit 
ljuskälla och samlingspunkt för arbete under skymning 
och kväll. Öppenspisen hade varit värmekälla, belysning 
och matlagningsplats för en stor familj.

Visserligen hade några i Pålänge by satt upp e tt litet 
kraftverk redan på 1920-talet, så tidigt fanns elektriskt 
ljus i föräldrahemmet i Ytterbyn. Men storspisens eld
sken var ändå något helt annat. D et ger Bengt anledning 
till en vidare reflektion om dåtidens förtjusning i teknis
ka nyheter. Många hade helt enkelt kastat bort sina 
fotogenlampor när det elektriska ljuset kom utan att 
begripa, att kraftverkets turbin kunde stanna när kylan 
satte in och när andra barnsjukdomar m ed elproduktio
nen dök upp. Alltför ofta kastar vi förhastat, i glädjen 
över tekniska framsteg, överbord gammalt yrkes- och 
hantverkskunnande.

Under en resa i inlandet 1948 m ötte Bengt bedrövli
ga exempel på oanvändbara spisar av funktionalistiskt 
snitt. Resan gällde att besiktiga Stiftelsen Västerbottens 
Arbetsstugor. De skulle läggas ner därför att skol
skjutsarna gjort skolhemmen i Malå, Sorsele, Ammar- 
näs, Stensele, Vilhelmina och Saxnäs överflödiga. I ar
betsstugorna hade barnen lärt handarbete, sömnad, väv
ning och hårdslöjd. På några ställen var det tidigare 
jägmästarboställen som använts. Där var de öppna spi

sarna dagligen i bruk, men i Ammarnäs och Saxnäs gick 
de inte att använda. Dessa arbetsstugor hade byggts på 
1930-talet. Den öppna spisen utgjordes av en marmor- 
eller kalkstensskiva utan rökfång och ett hål i murstock
en in till skorstenspipan. Enda nyttan m ed sådana spisar

Ö ppen spis i en renoverad parstuga p å  Västerhiskei Umeå. Foto 1962  
av Sune Sundahl, A rkitekturm useum .
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Sagoberättaren, oljemålning a v  Bengt Nordenberg, 1880, privat ägo. 
Foto i N ordiska museets arkiv.

Ute på  Torpet vid  Smörsjön murade Bengt Lidström 1956 sin första 
spis. Foto Sune Sundahl, Arkitekturm useum .

var att barnens fotografier av föräldrarna kunde ställas 
upp på stenskivan!

Exemplet visar hur människor i vår tid, uppfyllda av 
tekniska framsteg och framtidsoptimism, överger gam
malt yrkeskunnande. Nästan fullständigt bortglömt var 
hur fungerande eldstäder skulle konstrueras. Tekniker 
och ingenjörer ansågs veta bättre än gamla hantverkare. 
Yrkesmurare vågade inte ifrågasätta det arkitekterna 
bestämt. N u gällde det a tt kunna läsa arbetsritningar 
korrekt. Rätskiva, lod och vattenpass var viktigare än 
urgammal kunskap om hur spisar skulle muras för att 
inte ryka in.

Konfrontation med okunnigheten
I de många undersökningar som föregick renoveringen 
av gamla byggnader uppmärksammade Bengt även spi
sar och ugnar, liksom överhuvudtaget spår efter gammal 
fin yrkesskicklighet. För honom var det upprörande att 
träffa på moderna spisar som inte gick att elda i och att 
läsa handböcker, där teoretiska utläggningar om rökens 
beteende i skorstenen beskrevs. Bengt har sparat utdrag 
ur sådana handböcker:

Rökkanalens nedersta del skall utvidga sig och bilda 
rökkammaren — Rökkammarens botten utgöres av rökhyl
lan och vanligtvis spjället — Rökhyllans uppgift är att 
förhindra nedslag av kall luft i eldstaden och därav uppstå
ende virvelvind i eldstadsrummet. Avsikten är att den 
nedåtgående kalla luftströmmen av rökhyllan skall hejdas 
och förmås att blanda sig med den uppåtsträvande varma 
rökgasen.

Än idag blir Bengt upprörd över dessa floskler. Visst 
kan det förekomma bakdrag i en spis om den stått 
oeldad. När spjället öppnas rasar kalluften ner. Luften 
tvingar man att vända genom att elda m ed näver eller 
papper uppe i rökgången. Den varma röken vänder 
luftströmmen m ed en puff efter ett tag och elden i spisen 
kan tändas. En annan orsak till bakdrag och att det ryker 
in, är undertryck i rummet. D et beror vanligen på att 
fläktevakuering är installerad. Fläktar sägs alltid vara rätt 
balanserade, men m ed en stor brasa i spisen ändras 
balansen. Vanligtvis är det omöjligt att mura spis i 
moderna hus m ed sådan styrd luftcirkulation. En sak är 
säker, ingen gammal yrkesmurare har m urat rökhyllor
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Från sin egen barndom minns 
Bengt öppenspisen som värme
källa, ljuskälla och samlingsplats. 
I  vuxen ålder murade han spisen 
på  Torpet m ed Nordenbergs m ål
ning Sagoberättaren som före
bild. H ä r berättar Bengt sagor för 
sina barnbarn 1981. Foto Bertil 
Ekholtz.

eller rökkammare i sina spisar. Bengt har aldrig träffat på 
en sådan anordning i någon av de hundratals spisar han 
besiktigat genom åren. Hur en ström av nedåtgående 
kalluft skall kunna ta sig ned i en skorstenspipa, där 
vedbrasans heta rökgas stiger upp, är omöjligt att förstå.

Den första egna spisen
Vid tiden för dessa konfrontationer m ed okunnigheten 
hos arkitekter och unga hantverkare fick Bengt 1956 
anledning att själv m ura upp en stor spis i storstugan. 
Idén till den hade han burit på i flera år. Förebild var en 
målning av folklivsskildraren Bengt Nordenberg som 
han hade sett i tidskriften ”Tegel”, en stuginteriör med 
den unga familjen samlad kring spisen, lyssnande till en 
gammal sagoberättare.

Spisen skulle muras m ed en högt uppsvängd kupa 
och ha flera rökkanaler. Den öppna spisen i föräldra

hemmets kök hade ett sådant system. Rökkanaler gick i 
spisens sidomurar m ed särskilda spjäll, förutom det som 
fanns i den stora rökgången från själva spiskupan. Med 
tre spjäll kunde de heta rökgaserna styras. När man eldar 
för att magasinera värme, stryps storspjället och rökga
serna får gå i de små kanalerna och värma själva mur- 
masssan. När de små kanalerna i sin tur stängs, uppnås en 
effekt liknande den hos kakelugnar. D et betyder att 
inget luftdrag längre går genom murmassan. Istället 
stannar värmen kvar i många timmar.

Den stora uppsvängda kupan murades på en form, 
helt utan armeringsjärn eller andra balkar. Med stor 
spänning revs formen efter en vecka. Många olyckskor
par hade sagt att kupan säkert skulle ramla ner. Men 
Bengt brukade genmäla, att när Peterskyrkans kupol i 
Rom kan bära sina väldiga murkrafter, så måste denna 
spiskupa kunna bära sitt valv av tegelstenar. Och det
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gjorde denl Av yrkesmuraren Valfrid Pettersson från 
Kassjö hade han lärt sig om kalkbruk och murning. 
Utskottstegel köpte han från Tväråns tegelbruk i Vän
näs, färdigt bruk från kalkbruksfabriken i Röbäck. Vakt
mästaren på Länsstyrelsen, Bernhard W ännman, assiste
rade. Till putsningen använde de inte rätskiva mer än 
nödvändigt. Frihandsarbetet var viktigare för att ge spi
sen en levande yta. Spisen har nu fungerat i fyrtio år och 
sedan dess har Bengt m urat ytterligare 44 spisar.

Spisbottnen ligger självklart inte nere vid golv utan ca 
55 cm över det. Så var det förr så att ljuset skulle spridas 
bättre och för att spisen också var husmors och pigors 
arbetsplats m ed grytor och pannor. Dessutom var den en 
älskad sittplats när man berättade byskvaller och andra 
historier.

Spisar av detta slag fordrar visserligen god tillgång på 
ved, men de är en viktig del i gestaltandet av ett stort 
rum. Välproportionerad som en stor möbel skapar den 
rummet. Där samlas man för att umgås, njuta av strålvär- 
men, ljuset och de sjungande lågorna. Man blir varse hur 
brasan och lågornas spel inverkar på sinnena. D et går lika 
bra att tyst och vilsamt låta tankarna fara och enbart följa 
glödens fascinerande skådespel.

Bland de stora mästerverken i denna genre vill jag 
nämna spisarna i storlogen vid soldattorpen i Brännland, 
i stockstugan på Hemavans Värdshus, i Slöjdens Hus på 
Sätergläntan, Församlingshemmet i Vansbro och i Ma- 
riagården i Kassjö. När beställningarna hopade sig, hade 
Bengt muraren Valfrid från Kassjö till kompanjon och en 
ordinär öppenspis m ed skorsten i en enplansvilla tog 
dem 2-4 dagar att mura. Valfrid, liksom andra gamla 
yrkesmurare, hade aldrig givit sig på att bygga form till 
olika typer av svängda och halvkupolformade spishuvar. 
Men det gjorde Bengt och -  som de sade -  sedan var det 
ingen konst att m ura på formen.

Av bakugnar blev det tolv stycken
Till en gårds nyttobyggnader i norra delen av Sverige 
hörde bagarstuga. Tunnbrödsbaket krävde stora ugns- 
valv, medan limpor och kakor som bakades i Mellansve
rige och söderöver inte behövde lika stora valv. Förråds
hushållning var i äldre tider grunden för hushållets pla
nering av årets födotillgång. Därför bakade man bröd 
bara några få gånger om året. Bagarstugorna var särskilda

Tunnbrödbak i M ariagårdens bakugn i Kassjö. Foto Bertil Ekholtz.

byggnader, men det förekom ibland även att bakugn och 
kökspis kombinerades. I det senare fallet inkräktade den 
väldiga murkolossen på utrym m et i stugan, där familjen 
levde och bodde; systemet m ed ett hus för varje funktion 
var självklart bättre. D et förutsatte dock att man hade 
tillgång till timmerskog och husfolk.

D et fanns flera variationer på hur bakugnar eldades, 
hur röken fördes u t i rökfång eller skorsten. Röken kunde 
enklast gå ut via ugnsöppningen och upp i rökfånget 
framför ugnen. E tt annat sätt var att i bakre delen av 
ugnsvalvet låta röken gå i en kanal över valvet fram till 
ugnsöppningen. Kanalen stängdes med en lös tegelsten 
när hettan var tillräcklig. Längre fram, på järnspisarnas 
tid, kunde man också köpa gjutjärnslucka till bakugnen 
och rökluckor av järn på båda sidor om ugnsöppningen 
för att styra eld och drag och behålla värmen under 
bakningen.

Hällen var som regel murad med tegel, valt bland 
hårdbränt tegel för att tåla hettan b ra. Teglet låg vanligen 
på en bädd av krossat glas. D et har många murare 
intygat. Krossat glas av buteljer, liggande i sand under 
hällens tegel leder värmen snabbt och fördelar hettan väl 
från glöden, så att hela ugnsbottnen blir jäm nt varm.

I bruksbygder var det inte ovanligt att ugnsbotten 
hade en gjutjärnshäll m ed uppvikta sidokanter. Järnet

38



Tre kakelugnar togs tillvara av Bengt Lidström när lagmansgården på  
Grisbacka i Umeå revs 1970. Två a v  dem  sattes 14 år senare upp i 
Baggböle herrgård. Foto Göte Böhlin, Västerbottens museum.

leder värmen på ett helt annat sätt än tegel. Sådana ugnar måste 
emellertid muras så att man eldade på båda sidor om hällen, annars 
kunde gjutjärnshällen slå sig och ugnen förstöras. D et var väl känt att 
man sparade ved m ed järnhäll. Enligt några sagesmän gick det bara åt 
en tredjedel så mycket ved som i vanliga tegelugnar.

Från tälj stensbruket i Handöl i Jämtland har bestyrkts att man i 
jämtska trakter gärna använt skivor av täljsten som ugnshäll. Den 
leder och magasinerar värme på ett förnämligt sätt. Bengts senaste 
bakugn försåg han därför med tälj stensskivor, 30 x 30 cm och 3 cm 
tjocka. Den murade han på Härnösands Stifts kursgård Gålsjö i 
Ångermanland sommaren 1995. Murningen skedde i utbildningssyf- 
te, varför flera lärlingar fick ta del av Bengts samlade vetande kring 
ugnsmurandets konst.

Mycket litet är nämligen dokum enterat och skrivet om bakugnar. 
Bengt har haft för avsikt att efter sin pensionering mäta upp och 
dokumentera kvarvarande bakugnar i norra Sverige. D et är nu femton 
år sedan han gick i pension, men tiden har inte räckt till...

Kakelugnar
Från den storslagna lagmansgården på Grisbacka i Umeå tog Bengt 
tillvara tim m er och kakelugnar. Kommunens fastighetskontor ringde 
nämligen 1970 och bad honom ta rätt på det han ville. Sedan skulle 
resten köras till bränngropen. Gården var lång som två parstugor, med
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Kakelugnen från lagmansgården i Umeå, som Bengt murade upp 
hem m a i Torpet 1976. Foto Bertil Ekholtz.

rum  i fil och m ed kakelugnar i flera av dem. Tre kakel
ugnar var från 1700-talet och hade blåvit respektive 
grönflammig glasyr. Två var vita och cirka hundra år 
yngre. Men hur skulle kakelugnarna kunna räddas? Så 
småningom kom han att tänka på den gamle fine kakel- 
ugnsmuraren Steen, som 1953 satte upp kakelugnen i 
hans eget hus på Grisbacka. Sonen Georg Steen, som var 
vaktmästare på Mimerskolan, hade lärt yrket av sin far. 
Georg lärde Bengt att plocka ner kakelugnarna och 
systemet för att märka upp kaklen. Transporthäckar var 
hopspikade och träull anskaffad. Strax var fem häckar 
m ed skört och gammalt kakel fyllda.

N u pågick äntligen renoveringen av Baggböle herr
gård. Agarfrågan hade fått sin lösning, Umeå Missions
församling hade övertagit huset. D it forslades de två 
blåvita kakelugnarna och folk förmanades att inte rubba 
de två häckarna som ställdes in i en bod. Där blev de 
stående längre än avsett. Bengt hade sett till att nischer 
och stengolv gjorts för dem i herrgården, men försam
lingen var tvehågsen. Först fjorton år efter att de tagits

ner fick Bengt möjlighet att sätta upp den första kakel
ugnen. Num era är båda på plats och med rätta beundra
de. Den grönflammiga kakelugnen hade han satt upp 
1976 i sitt eget torp vid Smörsjön och därmed prövat på 
konsten att sätta kakelugn. Sedan dess har antalet upp
satta ugnar stigit till tio.

Mästaren ”Bengt sculp.”
Även om tegel och m urbruk inte är Bengt Lidströms 
viktigaste uttrycksmedel, bär de fyrtiofyra spisarna och 
de tolv bakugnarna mästarstämpeln. D et är i formsprå
ket mästerskapet blir allra tydligast, grundat på gammal 
tradition och m ed direkt inspiration från Bengt Norden
bergs folklivsbild. Kupans utåtvända båge, välvning och 
spänst har blivit ett särdrag i Bengts spisar. Den oförlik
nelige riksantikvarien Sven B. F. Jansson, ”Run-Janne”, 
lovprisade en kväll på Smörsjötorpet just kupans sensu
ella form. I varje spis har formen, tack vare formgivarens 
skicklighet, fått sin egen karaktär. När murningen brun
nit färdigt och formen rivits har åter en variant på tem at 
m ött åskådarna, utan stödkorsett av järn och balkar 
förståsl Yrkesmurare har inte alls varierat kupans välv
ning eller öppning på samma sätt, helt visst därför att de 
inte varit vana att bygga formar av mera avancerad typ.

Av stor betydelse för rummets helhet är som sagt hur 
spisens m ått och proportioner anpassas. De stora spisar
na visar hur väl Bengt behärskar denna avvägning. D et 
som gjort stort intryck på mig är att Bengt m ed lätthet 
skissar upp -  på en brädstum p eller på en bit papper -  
spisens form och storlek. Känslan för vad rum m et behö
ver eller tål sitter i ögat och handen.

Till spisens "påklädnad" hör eldpall, järnhäll och 
sockelns inklädsel i trä. En höstkväll såg jag Bengt an
teckna m åtten till en femsidig sockelklädsel på en liten 
pappersbit. Spisen var min egen, som vi just avslutat 
murningen på. Valet av trä till sockeln hade varit givet. 
D et skulle vara lärk från ett stort träd som han räddat 
från Döbelns park i Umeå. Våren därpå kom Bengt 
tillbaka m ed ett paket av väl snedsinkade bräder, satte 
ihop dem och allt var exakt i m ått och passning. Såsom 
på gamla gravyrer, där mästaren angivit sitt namn följt av 
förkortningen ”sculp” (skulpterade], inspirerade jag 
Bengt att -  med mästarens rätt -  signera några av sina 
verk ”Bengt sculp.” .
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Träbiten

Under sitt arbete vid länsarkitektkontoret och VAB kom 
Bengt tidigt i kontakt m ed de duktiga snickarna vid 
Isbergs snickeri i Bygdeå. Samarbetet m ed Isbergs om 
fattade många olika projekt. När Bengt blivit ägare till 
sitt kära torp vid Smörsjön infann sig snart behovet av en 
rejäl trädgårdssoffa. Fram kom följaktligen en soffa ur 
Bengts händer som motsvarade hans höga krav på form, 
funktion och kvalitet.

Tidskriften Hem i Sverige publicerade sommaren 
1963 en artikel om Bengt Lidström och torpet vid 
Smörsjön. I artikeln presenterades även den trädgårds
soffa som Bengt hade snickrat för familjens behov.

Artikeln födde säkerligen vissa tankar och 1964 bil
dades handelsbolaget Träbiten m ed affärsidén att tillver
ka tryckimpregnerade trädgårdsmöbler av furu. Bengts 
soffa kom att utgöra födelsen av trädgårdsmöbelserien 
Torpet -  en av de första tryckimpregnerade utemöblerna 
i Sverige. Bengts nära vän Carl Malmsten hade också vid 
samma tid ritat en utem öbel för Igelstaverken.

Träbiten hade som bolagsbildare Uhno Isberg, Byg
deå, Bengt Lidström, Umeå och Helge Nilsson, Bygdeå.

Utemöbelserien Torpet började tillverkas 1966 av Träbiten i Bygdeå. 
Foto Bertil Ekholtz.

Samma år förvärvades det nedlagda mejeriets lokaler i 
Bygdeå för att upprustas till fabrikslokaler för företaget.

År 1966 ombildades handelsbolaget till e tt aktiebo
lag m ed Uhno Isberg, Bengt Lidström och Bygdeå kom 
muns industribolag som aktieägare.

Utemöbelserien Torpet kom nu att utvecklas till före
tagets huvudprodukt m ed inte mindre än tio olika m ö
belenheter, men snart uppstod en efterfrågan från m ö
belhandeln på en något lättare möbel m ed en högre 
sitthöjd. Bengt ritade då en serie som fick nam net Terrass 
och den kom att bestå av sju olika möbelenheter. Sedan 
följde Vikingaserien som innefattade elva enheter, Berså 
m ed fyra enheter och Altan  m ed tre enheter.

Träbitens program kom även att innehålla en inne- 
möbel m ed Bengts signum. Den fick nam net Skinnarbyn 
och omfattade fyra möbelenheter.

Företaget har under åren exporterat en del av sina 
produkter bl.a. till Danmark och Holland. Träbiten med 
nya ägare är fortfarande aktiv tillverkare av trädgårds
möbler, bl. a. Torpetserien.

Uhno Isberg och Erik Johanson

Uhno Isberg och Bengt Lidström granskar armstöd till trädgårdssto
lar. Foto Bertil Ekholtz.
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Mariagården
På en sydsluttning ner mot Kassjön, omgiven av åkrar och m ed skogen 
i ryggen, ligger en samling små och stora hus, basen för en alternativ 
omsorgsverksamhet för omkring 16 utvecklingsstörda ungdomar och 
unga vuxna. Här arbetar man metodiskt m ed att utveckla varje individ. 
Stor vikt har lagts v id  att skapa en miljö m ed rötter i västerbottnisk 
byggnadstradition.

Ett läkepedagogiskt arbetssätt m ed antroposofin som 
grund tillämpas i Mariagården. Förändring, förvandling 
och utveckling är tre ledord. Hantverk och livsnära 
uppgifter präglar undervisningen. I naturen följer man 
årstidernas långsamma skiftningar. Med arbetet i grön
saksodlingarna blir förvandling ett förståeligt begrepp; 
fröet blir en planta och frukten råvaror som tillagas och 
äts i gemenskap. Genom att arbeta m ed händerna -  m ed 
bakning, vävning, läderarbete, snickeri -  utvecklas var 
och en efter sin förmåga. Gemensamma övningar med 
musik-, rörelse- och bilduttryck är viktiga.

A tt försöka se och stärka ”jaget” som gör varje m än
niska till en unik varelse är en strävan som präglar det 
läkepedagogiska och socialterapeutiska arbetet. I prakti
ken innebär detta ett allsidigt konstnärligt övande i en väl 
strukturerad miljö där hela människan i tanke, känsla 
och vilja aktiveras.

I Kassjö öppnas ett behandlingshem
I Järna finns antroposofins samlingspunkt i Sverige. Där 
ligger Rudolf Steiner-seminariet, det alternativa sjukhu
set Vidarkliniken och Kulturhuset berömda för sin verk
samhet och arkitektur. Där ligger även Solbergahem- 
met, e tt alternativt behandlingshem för utvecklings
störda.

När skolhemmet i Järna under ett par år i början av 
1960-talet hyrde Johan Erikssons gård i Kassjö, för att 
några elevgrupper i taget skulle få komma u t på läger
verksamhet, föddes tanken att mer perm anent etablera 
denna vårdform i Norrland. Några föräldrar, bl.a. Karl

Ragnar och Gun Åström i Brännland och Karl-Erik 
Eklund i Umeå, ställde sig i spetsen för projektet, en 
stiftelse grundades som köpte in två halva hem m an i 
Kassjö. På tom terna fanns inga byggnader kvar. Det 
fanns en stenfot och det sades att där hade ”a Maria” bott, 
hon som ”hjälpte dem som hade det knepigt”.

Redan från början fick Bengt Lidström uppdraget att 
hjälpa till m ed att skaffa det första byggnadsbeståndet. 
Genom sitt resande i länsarkitektens och VAB:s tjänst 
fick han kunskap om lämpliga timmerbyggnader som var 
hotade på sina ursprungliga platser och således möjliga 
att förvärva och flytta.

Den allra första byggnaden hämtades 1963 från Åbyn 
i Byske. D et var en rundloge som stod i vägen för E4:s 
nya dragning. Trösklogen kunde efter några år, när bl.a. 
Radiohjälpen skänkt pengar till verksamheten, förvand
las till en vacker och användbar samlingssal. Bengt ritade 
och arbetade även praktiskt m ed omdaningen. En liten 
detalj berättar om Bengts förståelse för lokalernas an
vändning.

Gemenskap är en viktig del av behandlingen och 
därför var den gamla logen idealisk till sal för musik, 
rörelseterapi [eurytmi) och teater. I ritningen var plane
rat för lam petter i rad längs väggarna som kläddes med 
träpanel och laserades. När Bengt fick klart för sig av 
medarbetarna på Mariagården, att belysningen måste 
vara av ett annat slag i lokalen för att passa de eurytmiska 
övningarna, såg han sj älv till att dölj a hålen för el-uttagen 
i panelen så a tt de idag är nästan omöjliga att se, om man 
inte vet om dem.
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Några a v  M ariagårdens hus. Fr.v. logen (salen), som flyttades från  Å byn , musikpaviljongen, Eriksgården och M ariagården. Foto Stellan 
Wengelin, Västerbottens museum.

Hus från olika håll
Från Västra Sjuismark i Bygdeå flyttades 1964 en kors- 
byggnad. Den inreddes till bostäder, kök och gemensam- 
hetsutrym m e för de första åtta eleverna och personalen.
Den tidigare oinredda vinden fick en ny funktion. Den 
förvandlades till e tt samlingsrum i m itten och utnyttja
des till sovrum på gavlarna. Köket och arbetsrum fanns 
på bottenplanet.

Gården fick nu nam net efter Maria som en gång hade 
bott på platsen.

Pionjärgruppen ville från första början förankra en 
alternativ omsorgsverksamhet i en genuin västerbottnisk 
miljö. Bengt var glad att byggnaderna togs tillvara och 
kände genast att det sätt man ville arbeta på passade hans 
egen livshållning; samklang m ed naturen, helhetstänk
ande, kvalitet och konstnärlighet.

Erik Andersson m ed söner från Strömsör, Flurkmark 
var skickliga timm erm än och skötte tillsammans med 
Bengt uppsättningen av de första byggnaderna.

Fler hus tillkom efterhand. Från Mjösjöby i Bjurholm 
inköptes 1968 ett gammalt skolhus som blev vävstuga.
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I  lagårdslängan inryms bl.a. ett bageri, som förser gården m ed bröd. 
Foto Bertil Ekholtz.

Skogsstugan stod ursprungligen på Teg i Umeå och 
kom i vägen för E4-sträckningen. Andra hus på samma 
hem m an flyttades till Brännland och blev lokaler för 
hembygdsföreningen Umbygda. (se sid. 12).

När Mariagårdens verksamhet inleddes var Kassjö en 
utflyttningsby. Intresset a tt ta över jordbruken var svagt 
hos jordbrukarnas barn. D et lönade sig inte m ed små
bruk, man flyttade hellre till stan och arbetade med helt 
andra verksamheter. De hundra mjölkkor och tjugo 
arbetshästar som fanns i byn 1949, när Bengt och Karin 
cyklade landsvägen fram på väg till torpet vid Smörsjön 
hade genom försäljning minskat kraftigt i antal. Inga kor 
gick på skogsbete, inga grindar behövdes längre vid 
vägen.

Ar 1968 hade verksamheten vuxit vid Mariagården. 
Fler byggnader gjorde att elevantalet utökades till 16. 
Medarbetarnas antal uppgår idag till 45. Många bor i 
byn, däribland Bengts dotter Brita, och har med sina 
familjer gett bygden liv igen.

Grannhem m anet inköptes år 1973 och åbyggnade
rna renoverades efterhand. Manbyggnaden, Birgittagår-

Annagården, med bostadsrum, kök och samlingsrum, är den senast 
uppförda byggnaden. A rk itekt H ans N ejdem an, Jäm a, har ritat hu 
set. Foto Lena M attsson.

den, inreddes till medarbetarbostäder. I lagårdslängan 
inreddes logen till storstuga m ed bakugn och en stor 
öppen spis. Där samlas man till fikaraster, fredagscafé 
och fester av olika slag. Ett bageri byggdes i längan och 
förser hela hem m et m ed bröd. Här ryms även snickar- 
bod, växthus och läderverkstad.

Musikpaviljongen byggs
Vid ett teateruppträdande i salen i början av 1990-talet 
kom Bengt på idén att bygga en liten paviljong intill.

-  D et vore bra för ungdomarna om de kunde komma 
in i samlingssalen från något annat förberedelserum, 
tänkte Bengt.

Sagt och gjort, en ritning och en modell gjordes och 
m ed modellen i handen steg Bengt in på byggnads
nämndens kontor och sedan han förklarat takkonstruk
tionen för tjänstemännen gavs byggnadstillstånd för att 
uppföra paviljongen.

Yttertaket av koppar har drag av japansk och kinesisk 
arkitektur och för tankarna till orientaliska tempel. De
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M usikpaviljongen (ritad av  Bengt Lidström) och salen där m usik, rörelseterapi och teater m .m. utövas. U tanför finns kryddgård och blomster
odlingar. A kvarell av Tomas Distler.

blå slammålade ytterväggarna gör byggnaden lätt och 
elegant. Samtidigt m öter den logens stabila form i den 
lilla entrédelen.

Interiören är rogivande m ed sina ljust rosalaserade 
träpaneler som avslutas i en smäcker ljusblå takkupol.

-  Jag fick lust att göra en kupol här, säger Bengt och 
ler. Och "någon” dekorerade listerna längst upp i takets 
mitt, där kupolens linjer möts. Akustiken är förträfflig 
för musik och talgestaltning i detta lilla rum.

Mariagården har vuxit efter sina behov och i sin egen 
takt. Stiftelseformen har gjort Mariagården till en fristå
ende verksamhet som vunnit e tt allmänt erkännande 
och i senare tid inspirerat den övriga omsorgsverksam- 
heten i samhället.

Många studiegrupper har kom m it på besök genom 
åren och förvånat sig över den miljö de kommit till.

-  Varför bygger ni antroposofer så konstiga hus? säger 
en del och pekar på den åttkantiga rundlogen.

-  D et där är en gammal västerbottnisk tröskloge som 
vi gjort om till samlingssal, får de till svar...

Britta M  Lundgren

Örtagården utanför växthuset. Foto Carina Sjöö.
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Träskärningens
Katarina Ågren

Bengt Lidström återkommer ofta i tankar och tal till sin barndoms- och 
uppväxtmiljö. D är finns källan till hela hans livshållning och de 
slöjdkunskaper ur vilka ett m ed åren allt friare och personligare 
formskapande utvecklats.

Om  sina rötter i bondekulturen har han sj älv uttryckt sig 
så här:

Vi hade livets nödtorft i materiellt hänseende, men där
utöver hade vi så mycket annat som jag först efteråt förstått. 
Alla redskap, både körredskap, slåtterredskap och alla 
tillbehör i ladugård och hushåll, hade en god form, var 
ändamålsenliga och var gjorda av rätt material: selpinnar, 
skackelträ, skacklar, kälkar, selbågar och selar, räfsor och 
harv, laggkärl och klädstötar, vävstolar, spinnrock, träske
dar, tråg och skälar, baktråg, bakbord. Allt vad vi hand
skades med var enkelt och riktigt, var gjort av utvalda 
ämnen och var ofta försett med tillverkarens initialer in
brända med järn; även någon sparsam personlig dekor 
kunde förekomma. Och redskap och verktyg vårdades; 
varje vår tjärades alla körredskap och vissa slåtterredskap, 
och seldonen var välsmorda och beslagen blanka och hästen 
alltid välryktad och välskodd. Ur Hem i Sverige 1956

Hemgården var en arbetsplats med ett mångskiftande 
innehåll. Och en skola för de många barnen. Ingen lärde 
u t hur man skulle göra; material och verktyg sattes i 
barnens händer och förebilder fanns. De lärde sig iaktta 
hur andra gjorde, pröva sig fram och vara uthålliga. A tt 
lära sig själv gav både självtillit och oberoende. En 
oförvägen vana att klara det mesta sj älv och en stor glädj e 
i arbetet, hade barnen m ed sig u t i livet.

Tidens intensiva bruk och arbetets njutning
Bengt har en okuvlig arbetsförmåga. En arbetsammare 
människa än Bengt har jag nog aldrig träffat, varenda 
m inut gör han någonting. Nästan alltid självvalt och

Bengt i arbete med en takbjälke, som nu sitter i dottern Britas kök i 
Kassjö. Foto Ehrling Degermark 1978.
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meningsfullt. Aldrig har jag sett honom framför TVn 
och inte har jag m ött honom i någon butik. Men mid
dagsluren i väggsängen unnar han sig. Och skulle situa
tionen inte vara helt meningsfull, vad kan då vara vetti
gare än att halvslumra en stund? Människor har han 
alltid tid för, då ligger händerna stilla. Aldrig har jag sett 
honom skynda sig. Lugnt, metodiskt och uthålligt pågår 
ständigt arbete från tidig morgon till sena kvällen.

Tungt jobb danaren människa. M an får aptit på livet. N är  
man gör ett jobb skall det vara sug i det. Jobbet skall vara 
något att ta i. Och det man jobbar med skall vara en 
utmaning man accepterat. Ur Hemslöjden 1970/6

Ja visst måste det vara sål D et är lätt att se vilken fysisk 
kraft Bengt lägger ner i arbetet. Många arbetsbilder visar 
hur han utnyttjar hela sin långa, seniga kropp.
Man kan undra hur den klarat av alla utmaningar. ”D et 
var ett spännande jobb att ensam klara av de åtta m eter 
långa åsarna upp till sina respektive platser.” berättar 
han, efter att ha satt upp sjöboden vid Smörsjön. O m  sitt 
slöjdande skriver Bengt:

M itt arbete är otidsenligt och har mänga inslag av hårt 
kroppsarbete. Det bekymrar mig inte eftersom jag tycker om 
att arbeta på det här sättet och kroppsansträngning som 
inslag i ett skapande arbete känns meningsfullt...Det känns 
som om arbetsstycket suger åt sig arbetsglädjen och intensi
teten medan svetten droppar från pannan. Ä r det inte så 
kanhända, att det blir en växelverkan mellan slöjdaren och 
ämnet under skapelseprocessen. N är produkten är färdig 
har jag lämnat en bit av mig själv i utbyte mot vad jag fått 
av skaparglädje. Den här känslan blir intensivare ju större 
motstånd ämnet ger. Ur Hemslöjden 1987/4

Från bland annat barndomens slåtterarbete lärde han sig 
att ”inte ödsla bort krafterna utan göra mesta möjliga 
med minsta kraftförbrukning”. A tt arbeta m jukt och 
ledigt m ed rätt arbetsteknik är en mästares signum.

Alla sinnens bruk
Bengt tar känslan, kropp och alla sinnen i dagligt bruk. 
Och han har ordnat det väl för sig. Han arbetar och lever 
nära det han värderar mest i livet.

Torpet vid Smörsjön är sedan länge livets axel och 
mening. Här finns alla möjligheterna, skogen, ängen och

vattnet. H em m et avslöjar vad som är viktigt i livet. Du 
stiger direkt in i verkstaden; innanför de glasade dörrarna 
står hyvelbänken. Till höger ligger hustru Karins domä
ner och till vänster den stora gästabudssalen för släkt och 
vänner. Kommer du sommartid hittar du Bengt och hans 
hyvelbänk i uteverkstaden som består av golv och tak i 
en blomstrande grässlänt. Han kan se Karin genom 
köksfönstret eller på verandan, han ser alla som kommer 
på vägen och blicken kan fritt fara över ängar, hagar och 
Smörsjöns vatten. Ögonfröjd, men också öronfröjd, som 
han och Karin skapat omkring sig, sommartid m ed stoj
ande barnbarn, bräkande får, kacklande höns och susan
de träd, vintertid med en intensiv tystnad, sedan naturen 
brett u t sitt ljuddämpande snötäcke.

De flesta träslag sprider en doft när de bearbetas. Asp är 
nästan doftlös, björk har en lätt sötaktig doft, hägg, rönn, 
sälg och äppelträ doftar surdeg, furan doftar tjära och 
lärkträ som innehåller ännu mer kemikalier har en fränare 
tjärdoft. Ur Hemslöjden 1987/4

Arbetsstyckenas dofter blandas sommartid m ed växter
nas, vintertid m ed lukten av halstrad strömming och 
nybakat bröd.

Naturens gåvor i kulturens marker
"Odlad jord, och skog, det där vänliga mellantinget som 
kallas löväng, hagmark eller slåtteräng försvinner allt 
mer och m er”, konstaterar Bengt. Menar han odlad skog, 
tänker jag? Jo, om man m ed odlad inte avser planterad, 
utan av människohand kultiverad skog. Runt torpet 
ligger en gammaldags ’kulturskog’, e tt slöjdämneslager 
på rot.

Jag har vandrat några gånger med Bengt över de 
närmaste inägorna. Han känner vartenda träd. Plötsligt 
kan han stanna upp och eftertänksamt betrakta två 
björkar. De står för tätt, det är inte bra för dem. Är heller 
inte vackert, skapar disharmoni; han måste göra något åt 
det. Han slår armarna kring en jättebjörk, gårdsträdet, 
som han sett växa i trettiosex år. Nu räcker inte armarna 
runt stammen längre. Ett utm ärkt möbelvirke, som dock 
är fredat.

Vi har sett på björkarna som böjer sig u t över dikes
kanten i en mjuk båge. Deras stammar bildar vackert 
krokvuxna ämnen till starka skedar och slevar. Andra
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Bengt tog tillvara några kraftiga aspstockar avsedda a tt bli till pap
persmassa. H ä r grovhugger han trågämnen a v  stockarna...

björkar bär spår av skador, som då de läkt, bildat upp
svällda hårda valkar, svallved, som ger starka ämnen till 
yxskaft och räfskammar. I svallveden ligger årsringarna 
så tä tt att man knappt kan urskilja dem m ed blotta ögat. 
Ärren i barken kan ha uppstått genom frostsprängning 
under vårar då saven stigit, m en kylan åter slagit till.

I e tt annat träd har Bengt, för mer än tjugo år sedan, 
täljt bort barken i en tre m eter lång skåra utefter stam
men, för att i framtiden ha goda ämnen nära till hands. Så 
’odlade’ bonden förr sin skog m ed tanke på kommande 
släktens behov.

Vinden blåser m ot berget i västsluttningen. Träden 
tar spjärn och bildar kraftiga rotben nedför sluttningen. 
Granens rotben skulle kunna bli en bra båtstam eller 
kanske kropp och ben i en linbråka. Toppen på en väl
växt tallplanta, m ed sina i krans sittande grenar, kan bli 
en grötkräkla eller hängare. Så betraktar Bengt den 
växande skogen.

Han har ständigt ögonen öppna för bra slöjdvirke. 
Han kan hitta det i en park där motorsågarna härjat 
bland storvuxna träd, hos goda vänner där överåriga träd 
hotar att falla av ålder. En gång fick han syn på några 
extra kraftiga aspstockar i en massavedshög han dagligen 
for förbi. De lämnade honom ingen ro; till slut var han 
tvungen att ringa ägaren till veden och berätta att han 
”tyckte att dessa aspstockar var värda ett bättre öde än att 
tuggas upp till pappersmassa”.

... och monterar så fa st äm net i hyvelbänken, där det form as till ett 
vackert tråg. Foton Janne Hellgren.

I färskt tillstånd skär man i aspen som om den vore 
ost. D et gäller ju  för alla träslag att veden är mjukare i 
rått tillstånd. Därför är det viktigt att kunna magasinera 
ämnesveden så att den behåller en lämplig fuktighet.

D et slösas med material och arbete i vår tid. Den som 
-  liksom Bengt -  har fällt träd i djup snö, transporterat 
fram dem till ett sågverk, sågat, torkat och lagt ner 
omsorg på sortering och förvaring -  han slänger inte 
heller en gammal, ännu användbar bräda.

Varje trästycke har sin historia, Bengt känner och 
minns deras härkomst. Bra material för han hem  från när 
och fjärran och allt får tak över huvudet. Gården är full 
av svala och skuggiga förråd för virkesskatten.

Verktyg och teknik
Bengt ordar inte mycket om sina verktyg. De är inte så 
många, men utvalda m ed omsorg. Han har en rationell 
inställning till valet av arbetsmetod, verktyg och red
skap. Motorsågen används för kapning, men också för 
den första grova urholkningen av kraftiga tråg. M ittbiten 
som sågas snett m ot botten slås u t med kil.Undersidan av 
ett tråg kan planas i en maskinhyvel; för grovurtagning 
kan en pelarborrmaskin komma till användning. Ur sto
ra, kraftiga ämnen sågar han u t två till tre fat med hjälp 
av bandsåg.

Men det mesta arbetet görs m ed handverktyg. Inte 
för inte har han kallats ’Bengt Trätälja’. Han är en
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mästare i att hantera täljbilan, handyxan och käckelyx- 
an, då han grovformar tråg och skålar ut- och invändigt. 
Sedan växer former och ytor fram under arbete med 
skölp. Jag har aldrig sett e tt sandpapper hos Bengt. Alla 
ytor har spår av verktygen, är mjuka och glänsande på ett 
sätt som bara eggverktyg kan åstadkomma. Som barn 
lärde han sig i slåtterarbetet hur viktigt det var att ”hålla 
vasst” och att vårda verktygen.

Under åren har många tunga stockar lyfts och kom
m it på plats m ed hjälp av enkla, men knepiga anordning
ar m ed anor från en tid utan maskiner. För att kunna 
arbeta snabbt och säkert när han slöjdar, gör han ofta en 
enkel men väl uträknad bädd, där han kan kila fast 
ämnet, medan han arbetar m ed yxa och käckel. På 
hyvelbänken m onterar han fästen för ämnet så att ar
betshöjden alltid är den rätta. När han är ute och dem on
strerar karvsnitt, har han med sig sitt höga, monterbara 
arbetsbord som transporteras i en blåmålad låda med 
skuren och målad karvsnittsdekor. Ergonomi heter det i 
dag. Sunt förnuft och finurlighet tror jag, att Bengt skulle 
kalla denna förtänksamhet i arbetet.

Form för nytta och fest
Det mesta Bengt gör är stort, handfast och har kraftiga 
dimensioner. Konstruktioner i möbler som bord, bän
kar, pallar och stolar är traditionellt enkla. De långa 
festborden i salen är gjorda som gamla bord m ed mittslå
ar som går genom stöden och kilas på utsidan. Hans 
stolar och pallar har bekvämt formade säten, som liknar 
dem som finns på hantverkarnas gamla arbetspallar.

Mycket är gjort ur ett stycke och av krokvuxen 
ämnesved. D et gör konstruktionerna extra starka och 
vackra. Som i Fågel Blå, gungan som barnen på Nordiska 
m useet kan glädjas åt. I många år hade Bengt gått och 
titta t på en gran som växte i en kraftig krok och undrat 
vad det skulle gå att göra av den. På vårvinterskaren 1992 
drog han hem  den och en björk med rätt form för 
medarna till gungfågeln. Formen föds på detta sätt ur det 
omsorgsfullt valda materialet, ur arbetssätt och funk
tion.

Bengt gör bruksting som utstrålar festkänsla. Borden 
skall vara stora och bänkarna långa så att många ryms. 
Tråg, skålar, uppläggningsfat och skärbräden är generöst 
tilltagna, som skapta för fester m ed omtänksam gästfri-

I 20  år hade Bengt haft ett spännande äm ne p å  tillväxt. 1992 drog 
han hem det till snickarbänken...

... och förtrollade det till en gungfågel, Fågel Blå, som alla b a m  i 
N ordiska M useets lekstuga numera med förtjusning kan gunga på. 
Foton Bengt Lidström.

het. Från långsträckta ljusskepp sprider levande ljus sitt 
fladdrande sken över festbordet. Ljusskeppen har m ed 
åren alltmer kommit att likna vikingarnas eleganta lång
skepp med höga, svängda stävar. Den skurna dekoren för 
tankarna till relingens sköldar.
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Bengts uppläggningsfat V ind  i seglen är avsett a tt användas till fest 
m ed många gäster. Foto Bertil Ekholtz.

Olika båtformer har sedan länge varit en inspirations
källa för mig vid utformningen av fa t och skålar. Första 
tvåmastade skeppet gjorde jag 1971.

Så skriver Bengt 1989 som inledning till sin beskrivning 
av ett ’skepp’:

Vind i seglen kallar jag kompositionen, en korsning 
mellan segelfartyg och pagod. Det är avsett att användas till 
fest med många gäster. Placerad på ett runt bord så att 
gästerna kan gå runt och plocka för sig. Det stora gammel
dags kafferepet med bullarna på däck och småkakoma i 
riggen, pä julbordet till alla brödsorter, till julgransplund-

Bengt utanför Torpet m ed ett a v  sina många tråg i fam nen. Foto 
Katarina Agren.

ringen för frukt och godis, för att nämna några använd
ningsområden. Ur Hemslöjden 1989/4

D et Bengt slöjdar är ofta tänkt för egna och andras stora 
och gästfria hem. Men många av hans arbeten har också 
hittat vägen till offentliga miljöer som museer och kyr
kor:

En kategori arbeten som berett mig mycket glädje är 
saker jag gjort till kyrkor och kapell, det kan vara en 
dopfunt, ett altarbord, ett altarkors. Där kan jag gå in och 
sätta migoch minnas hur det var, hur det gick till och hur det 
kändes. Ur Hemslöjden 1987/4
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Till återinvigningen 1985 i Backens kyrka gjorde Bengt detta altare, 
som står i sakristian. Foto Bertil Ekholtz.

En nutida folkkonstnär
På 19 7O-talet var Bengts tråg, skålar och fat långsträckta, 
mjuka och eleganta i formen. De var omålade, som all 
träslöjd på den tiden, och utan skurna ornament. Praktis
ka och vackra ting för moderna människor m ed känsla 
för trä och god form. Traditionens spår i formen var inte 
så kraftfullt understrukna som i senare arbeten. Men de 
fanns där. Han gjorde skedar och slevar av högsta kvali
tet. Skålarna fick en uppsvängd sida, minnen av folk
konstens fågelskålar, som använts som dyckeskärl vid 
gästabud. En stor skål förser han m ed ett fågelhuvud på 
en långsträckt hals som tillitsfullt vilar m ot hans armar

då han bär den.Tem at är anslaget för ett ständigt pågåen
de utforskande av de möjligheter som ryms inom trågets, 
skålens och fatets givna grundformer.

Med åren har Bengts arbeten fått en allt starkare 
släktskap m ed folkkonstens utrycksformer. Mest påtag
ligt i skurna ornament och dekorativ målning. I början av 
1980-talet är målningen återhållsam, ofta enfärgad och 
den skurna dekoren sparsam. Snabbt blir den sedan 
djärvare. Takbjälkar, dörrar, dörromfattningar, fönster- 
överstycken i kök och kammare på Torpet vid Smörsjön 
förses m ed texter och kraftfulla ornament som målas i 
lysande färger. O rnam ent som återkommer runt tråg, 
skålar och fat och i dedikationer, namn och årtal.

Jag skär numera gärna in en kantdekoration i faten, 
skålarna och trågen. Det upplever jag som en skön avkopp
ling. Efter att ha svettats med urgröpning och sedan renskär
ning av ut- och insidan känns det nästan högtidligt med det 
avslutande finarbetet, det är inte fysiskt ansträngande men 
ändå krävande. Det blir liksom lite helgstämning kring det 
där. Ur Hemslöjden 1987/4

Bengt är en mästare i träskärning. Han blandar karvsnitt, 
som består av V-formade snitt som är djupast i spetsen, 
m ed plattskärning och upphöjd relief på ett ohämmat 
och nyskapande sätt. D et geometriska karvsnittets kalej- 
doskopiska geometri understryker han ibland i målning
en, ibland dämpar han den genom att göra den enfärgad. 
Hans smycken m ed genombrutna och målade karv- 
snittsmönster för tankarna till gotikens möbelornament 
och praktfulla rosettfönster. Men också till folkkonstens 
kraftfulla skärningar i mangelbräden och skrin.

Runt kärlkanterna löper urskålade cirklar, bladfor
mer och ornament som påminner om löpande hund, 
ägg- och pärlstavar. En stor stiliserad blomma för tankar
na till den lilla blomdekor som brukar pryda övergången 
mellan stolsben och sarg på 1700-talets stolar och soffor. 
Den gustavianska tidens möbeldekor, så som den tolkats 
av landsbygdens snickare och målare i Västerbotten, är 
starkt närvarande i Bengts arbeten.

Hans precision och formkänsla är än mer tydlig i de 
skurna texterna, gjorda i karvsnitt eller upphöjd relief. 
På undersidan av kärlen finner man dedikationer, namn 
och årtal. Ibland kan en tex t på utsidan berätta om ägare 
och användning, t. ex. tråget m ed texten ’MIN VÄN
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Takbjälkar, dörrar, dörromfattningar, fönsteröverstycken i kök och 
kam m are på Torpet ä r försedda m ed skurna ornament och dekorativ 
målning. En bjälke bär texten V A R M S O M M A R N  1973. Foto Bertil 
Ekholtz.

DEN GLADE BAGARN’. Inskrifter i Torpets takbjäl
kar berättar om årstid och väder under byggtiden. Skär
bräden m ed karvsnittsdekor och texter är minnestavlor 
över födelsedagar och viktiga händelser i familjen. Skall 
texten ingå i en offentlig miljö krävs stora format. Ett 
exempel är skylten ’TÖVA LITE’ som manar vägfarare 
längs E 4 att stanna upp vid åttkantlogen i Sikeå.

De många arbetstimmarna ger många tillfällen till 
tankar och funderingar. Kanske är det en av förklaring
arna till arbetets lockelse. Men Bengt har också konstate
rat att man blir känslomässigt fäst vid föremålen. Därför 
känns det det smärtsamt att sälja vissa saker, i synnerhet 
om man inte känner köparen och kan ha kontakt med

föremålet senare. Roligare är att ge bort saker till m än
niskor som uppskattar dem och hos vilka han kan få se 
dem i användning.

Utställningar sporrar till nyskapande
År 1965 ställde Bengt ut hos Konsthantverkarna i Stock
holm. Sixten Lundqvist var den som då för första gången 
lockade u t honom i offentlighetens ljus i en separatut
ställning. Han hade sett några arbeten av Bengt på 
hemslöjdsutställningen i Liljevalchs Konsthall 1962.

Några år senare visades på Hemslöjden i Uppsala en 
liten kollektion m ed träarbeten, men också näverslöjd 
och väskor av läder och skinn. Fler utställningar skulle 
följa hos bl.a. Stockholms läns Hemslöjd och framförallt 
på Hemslöjden i Umeå, som sedan flera år skyltar med 
Bengts skålar till jul. Arbeten av Bengt har ofta ingått i 
utställningar, där Västerbottens läns hemslöjdsförening 
varit representerad. År 1967 producerade länsmuseet 
vandringsutställningen Former och formare för att visa de 
traditionella slöjdteknikernas utvecklingsmöjligheter. 
En av de ”formare” som presenterades var Bengt Lid
ström m ed arbeten i trä, näver och läder. Utställningen -  
som också visades i Kulturhuset i Stockholm -  väckte 
stor uppm ärksamhet och diskussion.

Men det har varit långt mellan separatutställning
arna. Beställningsarbeten och hem m et har upptagit hans 
tid.

I maj 1985 var Bengt inbjuden av Härnösands Konst
förening att ställa u t i stadens konsthall. Inbjudan blev en 
kreativ utmaning. Men m itt uppe i ett intensivt skapan
de arbete inför utställningen blev Bengt svårt sjuk. Tan
ken på de påbörjade och planerade arbetena lämnade 
honom ingen ro. Så fort han kom hem från sjukhuset var 
han igång igen. Tack vare Bengts järnvilja och bistånd av 
oroliga familjemedlemmar och vänner kunde Bengts 
arbeten visas i Härnösand de dagar Svenska Hemslöjds
föreningarnas Riksförbund, SHR, höll sin årsstämma i 
Härnösand.

I tävlingen Handduk, sked och slev, utlyst av tidningen 
Land inför SHRs Liljevalchsutställning Hemslöjd angår 
alla 1982, ingick Bengt i västerbottensjuryn. Vi som 
deltog lärde oss mycket om de krav man skall ställa på en 
välgjord sked. Kunskaper som hemslöjdskonsulent Wille 
Sundqvist fick mycket nytta av i riksjuryn.
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Till Slöjdsommar 92, SHRs sommarutställning i Lilje- 
valchs Konsthall i Stockholm, gjorde Bengt bl.a. Fågel 
Blå, gungfågeln som nu finns i Nordiska museet. Då -  
liksom 1989 då Bengt sänt in Vind i seglen till den av 
SHR utlysta tävlingen Slöjd sä in i Norden -  uppstod 
livliga diskussioner kring hans arbeten. Jurymedlemmar
na berördes starkt och tvingades ta personlig ställning till 
det fria kraftfulla uttrycket i hans senaste produktion.

Hemslöjdsengagemang i länet och landet
A v  omständigheterna tvingades jag in i vit skjorta och mörk 
kostym en julisöndag och under några föredrag som intres
serade föga drömde jag mig tillbaka till sjöbodens svalgång. 
Då såg jag hur pelararkaden skulle utformas.

Så karakteristiskt för Bengt, tänker jag, då jag läser 
texten från 1960-talet. På hemslöjdssammanträdena har 
han inte burit mörk kostym, utan glatt oss m ed sina 
vackra västar, jackor av vadmal och randiga ylletyger, 
och han har kommit helt frivilligt. Men när formalia fyllt 
tiden, har Bengt stillsamt slutit ögonen för att sedan 
klarvaket delta i samtal runt slöjdens innehåll. Alltid lika 
engagerad och beredd att ställa upp på olika sätt.

Bengt satt i hemslöjdsföreningens styrelse och arbets
utskott under 1960-talet och återkom 1985 då förening
en ombildades från ekonomisk förening till ideell fören
ing. Tillsammans m ed länshemslöjdskonsulent Wille 
Sundqvist har Bengts engagemang för rådgivnings- och 
kursverksamhet i länet varit utom ordentligt inspireran
de.

Vid m itten på 1980-talet engagerades Bengt som 
lärare i karvsnitt på Sätergläntan, SHRs kursgård i Dalar
na. Några år senare, 1989, invigdes Träslöjdens hus som 
han ritat. Här har han skapat en naturnära slöjdverkstad. 
Eleverna har möjlighet att arbeta utom hus på ett trädäck 
utanför verkstaden, som ligger vänd m ot skogsbrynet. 
Den stora öppna spisen i samlingssalen är också ett verk 
av hans hand.

Följdriktigt nog har Bengt ofta skymtat i i tidskriften 
Hemslöjden, både som föremål för reportage och som 
författare. Ar 1970 ägnades det sista num ret åt Väster
bottens slöjdare. Fotografen Key L Nilssons bilder av 
Bengt i sin verkstad, tagna vid detta tillfälle, återgavs nio 
år senare på baksidan av den statliga utredningen Hem-

På senare tid har Bengt slöjdat flera stolar, alla m ed sin indiinduella 
form, sittvänlighet och utstrålning. Blå stolen är gjord a v  aspträ och 
har en färgsprakande solros skuren i karvsnitt p å  ryggstödets baksida. 
Foto Bertil Ekholtz.

slöjd, kulturarbete, produktion, sysselsättning. Bengt får 
här tjäna som den goda och mångkunniga förebild inom 
slöjden han är.

Vid flera tillfällen har han formulerat sina tankar om 
slöjd som arbete, kultur och tradition. A tt känna igen sig 
i och fundera över. Hans djupa kunskaper och långa 
erfarenhet av trä och träteknik har inget slut. Den oöm 
ma styrkan, det generösa formatet, och det personliga 
valet av färg och dekor ger en kraftfull, personlig prägel 
åt Bengts träarbeten. D et gör honom till en unik, nutida 
folkkonstnär.
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Kring nyckelvikskurserna i Västerbotten

Bengt och K arin Lidström tillsamm ans m ed Carl M alm sten på  en 
u tflykt till R atan under den första nyckelvikskursen i länet 1958. Foto 
Ehrling Degermark.

När den berömde möbelprofessorn och kämpande re
formpedagogen Carl Malmsten kom till Umeå 1957 
hade han fått uppge ett av sina stora pedagogiska projekt 
-  det drömda och redan i detalj planerade ’arbetande 
skolsamhället’ vid Nyckelviken i Nacka. Namnet levde 
kvar endast i Nyckelviksskolan på Lidingön och i de 
tillfälliga externa kurser som skolan organiserade. I m ö
te t med Bengt Lidström i dennes Grisbacka-hem under 
umebesöket kom samtalet snart in på slöjdutbildningens 
problem och utmynnade i det konkreta kursprojekt som 
kom till stånd med Bengt som ansvarig. De s.k. Nyckel
vikskurserna kom att genomföras fyra gånger.

Med länets hushållningssällskap och hemslöjdsför
ening som garanter hölls den första 1958 och förlädes till 
hushållningssällskapets då nyanlagda gård Stenfors i 
Ånäset, för vars planering Bengt hade varit ansvarig. 
Kursen kallades ’slöjdstämma’ och pågick en månad, 
från m itten av juni till m itten av juli. Den samlade 26 
deltagare, som kom från hela landet och blev en stor 
framgång. Carl Malmsten var själv m ed hela tiden, höll 
sina berömda morgonsamlingar och undervisade i mål
ning. En av deltagarna, Ehrling Degermark, berättar i en 
minnesanteckning om inspirationen och den starka sam- 
varoglädjen under kursen:

Bengt hade förmågan att samla gruppen till en hel och stor 
familj. Vi sjöng, målade, skapade i trä tillsammans, gjorde 
utflykter -  till Ratan och Strömbäck där vi beundrade 
renoverade gamla hus... Ett annorlunda midsommarfiran- 
de blev det också på Stenfor sgården. Där skapades nämli
gen en midsommartupp som troligen ingen i dessa trakter 
hade sett tidigare och som det säkert än idag pratas om i 
Ånäset. En höjdpunkt i minnena är naturligtvis också 
helgutflykten till Bengts livsverk vid Smörsjön.Vi satt vid 
båthuset med kniv och lämplig träbit och täljde. Bengt 
inspirerade oss genom att ge exempel på naturen som 
formgivare och genom att visa krokvuxna träd, rotben, 
svallved och deras användning -  och praktiskt hur man 
binder en kvast... Personligen blev det för mig en stark 
drivkraft att arbeta med och för trä som ett levande och 
formbart material. Denna korta malmstenskurs var så 
innehållsrik och stark att jag efter 39 år fortfarande är 
inspirerad av malmstenspedagogiken. Och därav följer att 
vi också måste lära oss att ta till vara mer av denna vår 
träråvara.

Både länsskolnämnden och företagarföreningen visade 
sitt uppskattande intresse och framtiden för kursverk
samheten tedde sig ljus.

Under dessa år blev emellertid Carl Malmsten allt
mer upptagen av ett nytt projekt -  Capellagården på
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Öland som var på väg m ot förverkligande. Den kom 
också att bli det sista påtagliga resultatet av hans pedago
giska strävan. Under de tre kurser som följde i Västerbot
ten hade han därför möjlighet att enbart medverka vid 
kursernas upptakt och avslutning.

Den andra kursen, 1959, hölls dels på Gammlia med 
slöjdlokal för de 18 träslöjdarna m ed Nils Bruland (som 
också var kursledare] och Wille Sundqvist som lärare i 
den närbelägna Östra gymnasieskolan, dels ute hos Karin 
och Bengt i torpet vid Smörsjön, därhemslöjdskonsulen- 
ten Ake Lidström var kursledare för rot- och näverslöjd 
m ed sex deltagare. Också denna månadslånga sommar
kurs blev en framgång och särskilt minnesvärd för de sex 
slöjdare som fick bo ute i torpet m ed värdfolket. Delta
garna framförde önskemål om att kursen borde vara 
längre för att man skulle nå en mera tillfredsställande 
fördjupning i sitt arbete. Följaktligen planerades för 
följande sommar en sexveckors kurs. Men det visade sig 
vara en felspekulation -  alltför få deltagare anmälde sig 
för att kursen skulle kunna genomföras.

Nästa kurs kom därför till stånd först 1961 och var 
som tidigare månadslång. Den var nu helt förlagd till 
Gammlia-området och leddes åter av Carl Malmstens 
nära m edarbetare den norske skulptören och konstfack
läraren Nils Bruland. Utom  trägruppen, med 17 deltaga
re, som leddes av Wille Sundqvist, rot- och nävergrup
pen, vars 9 deltagare hade Vifast Björklund som lärare, 
hade programmet utökats m ed en keramikgren, ledd av 
keramikern Bertil Wallin. Den lockade 12 deltagare.

Den sista nyckelvikskursen hölls m ed Nils Bruland 
som kursledare 1962. Den hade totalt 56 deltagare, 
fördelade på en trägrupp, ledd av Wille Sundqvist assis
terad av Martin Nilsson, en keramikgrupp, ledd av Åke 
Röjgård, en rot- och nävergrupp, ledd av Karin Lund- 
holm biträdd av Alfhild Valberg, samt en grupp, som 
tecknade och målade under G ert Nordströms ledning.

Nära 150 kursdeltagare hade under dessa år fått 
kontakt m ed och kunnat inspireras i sin verksamhet som 
lärare, konsthantverkare, slöjdare och terapeuter av den 
speciella malmstenspedagogiken -  många fler dessutom 
genom elevutställningarna och tidningarnas uppm ärk
samhet -  därigenom var kurserna en stor framgång. Men 
samtidigt hade de krävt en stor ideell insats av särskilt det 
outtröttliga värdparet, Karin och Bengt Lidström. An-

Carl M alm sten undervisade i målning v id  nyckelvikskursen i Sten- 
fors, Å näse t 1958. Foto Ehrling Degermark.

slagsgivarna såg dessutom m ed visst missnöje att kurser
na inte enbart fick länsbor som deltagare, utan hade 
riksrekrytering. När då kurserna, trots elevavgifterna, 
gick m ed betydande ekonomiska underskott som måste 
täckas, blev det allt svårare att fortsätta. De arbeten som 
vid den här tiden pågick på Gammlia gjorde också att det 
blev svårt att hitta användbara kurslokaler, där kursdel
tagarna kunde hållas samlade.

Hushållningssällskapets direktör Nils Tärnvik, som 
öppningstalade 1962, påpekade att helt nyligen en m o
tion lagts hos stadsfullmäktige om en konstfackskola i 
Umeå och att den föranletts av de positiva erfarenheter 
som nyckelvikskurserna givit. Och de följande åren föl
jer flera försök att ge den traditionella slöjden en mera 
perm anent utbildningsbas i en västerbottnisk konstindu
striskola. År 1964 läggs exempelvis ett förslag fram 
författat av ingen mindre än Åke Stavenow, på uppdrag 
av en kom m itté m ed bl. a. den ledande socialdemokraten 
Gerda Sandström, högerns dåvarande riksdagsledamot 
Gunvor Stenberg och landsantikvarie Gunnar Westin. 
Senare gjordes försök att att aktualisera en utbildning av 
detta slag i Robertsfors, där tanken var att lokaler skulle 
kunna beredas i den gamla bruksbebyggelsen.

Per-Uno Agren

55



Torpet vid Smör sjön
Bengt Lidström

Om några år  -  1999 -  har Bengt och Karin bott 50 år i sitt "torp” vid  
Smörsjön. Bengt har under årens lopp skrivit om sin kärlek till platsen. 
Några texter, som tidigare publicerats i Hem i Sverige, återges här.

Trettio år -  en utvärdering
D et är nu vår trettionde sommar på Torpet. D et är dags 
för en återblick, en utvärdering, för att använda ett 
tidsenligt uttryck. Den första sommaren var 1949. Vi 
kom som hyresgäster för ett par månader, vi var två 
familjer med småbarn. Vi var ganska nygifta då, hade en 
flicka på två år och bara bodde här i paradisisk lycka helt 
utan det ansvar för hus och mark, väg och bäckbroar som 
sedan följde m ed förvärv och lagfart.

Jag minns hur stark upplevelsen var denna första 
sommar -  att få bo så nära naturen, morgondaggen i 
gårdstunets gräs, ängsblommorna, sjön, skogen. D et var 
en sån kontrast till den närmast föregående tioårsperio

den i inackorderingsrum och hyreslägenheter. D et var 
som att återkomma till barndomens ängder. Vi bara 
levde i naturen och tog em ot gåvorna m ed öppna sinnen. 
D et var ett gott bärår och blåbären växte inpå knutarna.

Den andra sommaren; vi var fortfarande hyresgäster, 
var vår andra flicka nyfödd och vi hade barndop när 
ängarna blommade som vackrast. Jag byggde en gung- 
ställning och i den fladdrade småflickorna och deras 
lekkamrater som fjärilar. Sen gick åren, flickorna blev 
vuxna och gungställningen murknade.

N u har vi haft barndop flera somrar igen, jag har 
byggt en ny gungställning och där fladdrar småflickor
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som för 25-30 år sen. Generationsvisaren har gått ett 
varv.

Men hur var nu gården som vi kom till? D et var en 
ensligt liggande gård på östra stranden av Smörsjön ca 2 
mil nordväst Umeå och den hade stått obebodd ett par 
år. Den odlade jorden på ca 4 ha hade redan då fått 
ängskaraktär, eftersom man inte hade plöjt på länge. Tre 
kor plus häst, hushållsgris och några höns hade man haft. 
Skogsmark ca 40 ha, totalarealen är 46 ha.

Byggnader: bostadshus, liten parstuga i 1 3/4 våning 
byggt av resvirke 1920, liggande fasspånt, spåntak i 
dåligt skick. Lagårdslänga i timm er byggd 1900, ca 7x17 
m och indelad i hölada/loge, port och ladugård, på 
entrésidan utbyggnader under snedtak för halmhus, göd
selhus och dass. Dessutom ingick vedbod, vedskjul och 
hölider i gårdsgruppen. Fyra ängslador av resvirke var 
utspridda i skogsbrynet m ot den odlade jorden. En 
timrad skvaltkvarn i Kärrbäcken en halv kilometer från 
gården. Äldsta bostadshuset, en tim rad enkelstuga med 
bakugn, hade tyvärr brunnit ner i början av 40-talet. Alla 
tak var täckta m ed hyvlad spån och i behov av omtäck
ning inom en femårsperiod.

D et var alltså en klunga hus av ganska låg kvalitet om 
man jämför med kustbyarnas och älvdalarnas gamla 
gårdar. Även tillfartsvägen var dålig och broarna över 
Kärrbäcken och Smörbäcken var också i dåligt skick.

Då det var tre och en halv kilometer till allmän väg 
valde vi vägen över sjön för all persontrafik. Tvärs över 
sjön är det 800 m eter och med våra lättrodda båtar gick 
det bra. Tyngre transporter fick gå med traktor och släp 
efter den besvärliga skogsvägen.

Efter två somrar som hyresgäster gjorde vi första 
förvärvet 1951 av gårdsgruppen plus ca 10 ha mark. 
1964 hade omständigheterna tillrättalagts för förvärv av 
hela fastigheten. Man kan nu ställa frågan: varför skaffar 
man sig en fastighet m ed så många hus och så mycket 
mark, som man strängt taget inte behöver och som 
kommer att kräva en livslång arbetsinsats för att hållas i 
stånd?

Så här långt efteråt kan man bara konstatera att 
förvärvet gjordes helt utan utredningar och realistiska 
beräkningar om kostnader för iståndsättande och drift. 
D et var mera kärlek vid första ögonkastet och längtan 
efter e tt ställe att fara till. Gårdens tillstånd gjorde att

Kulturlandskapet v id  Smörsjön vårdas varsam t till kom m ande gene
rationers glädje. Foto Bertil Ekholtz.

priset var överkomligt, den var från första året beboelig 
och allt behövde inte göras på en gång. Jag fick lära mig 
att prioritera, tillgripa provisorier, skjuta på framtiden.

Och åren gick och fylldes av omväxlande årtidsbund- 
na arbeten. Alla semestrar och de flesta veckoslut har på 
så sätt fyllts av stimulerande och meningsfulla uppgifter. 
Efter så många arbetsår på samma ställe syns de positiva 
förändringarna. Tillfartsvägen m ed två bäckbroar är på
tagligt bättre och byggnader, mark och vegetation är 
vårdade. Inte minst vården av mark och vegetation har 
varit arbetskrävande.

Den intuitiva målsättning som från början varit väg
ledande har jag lyckats med. Jorden som föregångarna 
odlade får inte växa igen, den ska hållas i sådant skick att 
den kan plöjas upp när förhållandena så fordrar. D et är 
liens och mulens landskap som nu breder u t sig på 
Smörsjöns östra strand och just nu betar elva kvigor och 
en ungtjur av skotsk biffras på de inhägnade ängarna.

Efter trettio år som fritidstorpare betraktar jag det 
som ett privilegium att få använda och vårda en klunga
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Midsommarslåtter
Vid 4-1/2 5-tiden när solen glittrar i daggen slipar jag lien 
och sätter igång m ed långa svepande slag så som pappa 
lärt mig för 40 år sedan. Lien är vass, det bara susar när 
gräset faller. Varje slag, med nymånens form, för slåtta- 
ren ett kort steg framåt. Första skäret går från slipstenen, 
vid diket, som skiljer gårdstunet från skogen, och mot 
flaggstången och tillbaka. Lien får en lätt strykning med 
brynstenen, skjortan åker av och arbetet fortsätter skär 
efter skär. Gräset lägger sig i strängar, luften fylls av 
doften från det nyslagna gräset, svetten rinner och det 
känns skönt. Varannan gång jag kommer till diket stryker 
jag lien och varannan gång slipar jag. Lien måste vara 
vass, det är det första villkoret. D et är bra bett i min lie, 
men den håller inte bettet så bra, den kunde ha varit litet 
hårdare. Men jag har nära till slipstenen och slipningen 
blir liksom en andhämtning samtidigt. Slipstenen är 
finurligt gjord m ed trampanordning och stort svänghjul, 
ett auktionsfynd, som för alltid befriade mig från proble
m et m ed slipdragare.

Medan lien går och gräset faller löper tankarna egna 
vägar. Gräset, som nu på 60-talet faller för lien, har 
liksom kom m it ur sitt meningsfulla sammanhang, näm 
ligen att vara föda för husdjuren. D et är på intet sätt 
anmärkningsvärt, att man nu gör kompost av en grässlät
ter av detta slag; för 25-30 år sedan skulle ett sådant 
handlingssätt ha väckt indignation. Som regel har det 
dock lyckats mig att få någon av jordbrukarna i grannska
pet att hämta det slagna gräset. D et känns strax riktigare 
och det har alltid väckt jubel bland familjens och gäster
nas barn, när häst och höskrinda har anlänt. Traktor med 
släpvagn, som ju också förekommer, är mindre populärt. 
På samma sätt som gräset har fallit ur sitt sammanhang, 
har konsten att slå m ed lie förfallit och blivit inaktuell.

För oss som växte upp i bondemiljö på 20- och 30- 
talen, var den konsten i högsta grad aktuell och det var 
inget tvång från pappas sida, att vi skulle lära oss slå. 
F4ans problem var väl stundom att få oss att ge oss till tåls 
med lien tills storlek och krafter räckte till. Men det var 
begärligt detta, att liksom bli uppflyttad från vallpojks- 
klassen till ängespojkklassen -  att delta i slåttern kallades 
’att gå på äng’. D et var något av ett äventyr att första 
gången m ed lien och räfsan på axeln få följa m ed pappa, 
ängeskarlen, pigan och de äldre bröderna till Abborrmy-

Ängen vid  Smörsjön i fu ll blom strax före slåttern.

Slipstenen med finurlig trampanordning och svänghjul är oumbärlig 
fö r slåtterkarlen. Foton Bertil Ekholtz 1978.

hus och en bit av Sveriges jord. För den som har nära 
rötter i bondekulturen är det självklart att betrakta 
ägandet som ett förvaltarskap att redovisa för komman
de generationer. Den gamla indianhövdingen uttryckte 
det bättre. Jorden är din moder, henne äger du inte, henne 
tillhör du.
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ren, så hette den längst bort belägna slåtterängen. Man 
fick lov att sommaren före kvalificera sig på hemmaplan. 
Slåttern hade sin förberedelsetid också. Någon gång på 
vårvintern tog pappa m ed sig liarna till liesmeden, de 
skulle hamras ut och härdas för att få rätt hårdhet. Någon 
gång strax efter midsommar kom liarna tillbaka, kanske 
med mjölkskjutsen och sedan liorven översetts, bands 
liarna på igen; det gjordes m ed kluven rotting, som 
mjukats upp i kokhett vatten. En träkil i bindningen m ot 
lien gjorde att lien satt som fastvuxen i liorvet. Jag binder 
fortfarande mina liar på detta sätt. D et fanns liar och 
liorv i alla storlekar, jag vill minnas, att dem vi lärde oss 
m ed inte var längre än 15 -16" och bredden var en ordinär 
morakniv.

Räfsor pinnades om och tjärades (räfshalsen och 
nedersta delen av räfstyget); svegarna lagades och tjära
des och likaså vingarna. Man hade vinge på lien där 
gräset var glest; på så sätt räfsades gräset ihop i strängar.

D et var en stor händelse när slåttern då, efter alla 
förberedelser, började. Pappa hade den humana seden 
att börja en lördag och liksom mjuka upp kroppen, sen 
kom söndagen m ed vila och avkoppling och m ed månda
gen var slåttern i gång på allvar. Då startade slåtterfolket 
från alla gårdar tidigt; överallt sågs grupper på 4-5-6 
stycken m ed liar och räfsor på axeln och provianten i en 
spånkont, mjölk- och filhämtare, en träflaska m ed kärn- 
mjölksblandning (kärnmjölk blandad m ed vatten är en 
bra törstsläckare]. Vi gick i led efter gångstigen genom 
skog och över myr, m ed pappa först och den minsta sist. 
D et var vanligt, att karlarna hade vattentäta läderstövlar, 
m edan kvinnor och barn gick i vanliga kängskor, där 
vattnet gick in och ut. Så här långt efteråt är det svårt att 
uppskatta avståndet i kilometer, men det tog nog ca en 
och en halv tim m e till Abborrmyren.

Väl framkomna brynade pappa liarna och vi satte 
igång. Vi blev undervisade i att slå m jukt och ledigt och 
inte ödsla m ed krafterna i onödan. Och pappa var en 
mästare i att ”hålla vasst”, som det hette. Om  betydelsen 
av att kunna ”hålla vasst” och tillämpa riktig arbetstek- 
nik, fick vi bröder en åskådlig lektion en sommar. Pappa 
hade fått en ”ängeskar” Lindström från Överkalix. Han 
var grovt byggd och hade oerhörda kroppskrafter och var 
därtill mycket ambitiös. När man slår med lie är det 
ganska lätt att jämföra varandras prestationer och Lind-

D et gäller a tt hålla vasst och arheta m ed m insta möjliga kraftförbruk
ning för en ängeskarl. Foto Bertil Ekholtz 1978.

ström ville inte vara sämre än sin husbonde. Han startade 
m ed en förödande kraftutveckling, mossan rök kring 
honom och svetten rann, m en han kunde ändå inte hålla 
jämna steg m ed pappa, som till synes oberörd, ledigt och 
elegant svängde sin lie. Problemet m ed Lindström var att 
han inte kunde ”hålla vasst” och sedan pappa tog hand 
om den detalj en åt honom gick det bättre, fast han kunde 
aldrig lära sig pappas kraftbesparande sätt att arbeta. Vi 
bröder såg ju  beundrande på pappa, m en det är först i 
vuxen ålder, som jag till fullo förstått vikten av vad 
pappa lärde oss. Sedan jag av intressen och omständighe
ter länkats in i arbetssammanhang, där det inte finns 
någon gräns för vad som kan och bör uträttas, har jag 
upptäckt hur viktigt det är att inte ödsla bort krafterna, 
utan göra det mesta möjliga m ed minsta möjliga kraft
förbrukning.

Lien går och gräset faller, det har varit morgonkaffe 
vid 7-tiden och när de sista skären går på lagårdsgaveln 
har daggen torkat bort och ljusa barnröster i skogsbrynet 
förkunnar att midsommargästerna anländer. Då vilar 
gårdstunet tvärrandat m ed grässträngar och frampå da
gen hjälps alla åt att räfsa ihop och lasta i höskrindan för 
att få tunet rent till majstången och lekarna.
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Efter slåttern badar jag bort svetten i sjön och sitter 
en stund i solgasset m ot sjöboden och konstaterar att 
färdigheten att slå m ed lie inte längre är aktuell bland 
ungdomarna. Den riktiga handledning vi bröder fick av 
pappa i den konsten är det ingen av oss som får vidarebe
fordra till nästa generation. D et är alltså på det sättet 
konster och färdigheter som människan tillämpat och 
utvecklat i många generationer helt plötsligt försvinner. 
Och varför skulle man då, om man kunde det, envisas 
m ed att bibehålla en färdighet som inte längre behövs? 
Vi har ju maskiner till att slå kreatursfoder m ed och 
maskiner till att slå gräsmattor med; slåtterängar och 
hagmarker ger bättre avkastning som skogsmark. Ja, nog 
är det åt det hållet som utvecklingen går, odlad jord och 
skog. D et där vänliga mellantinget, som kallas löväng, 
hagmark eller slåtteräng försvinner mer och mer, tyvärr 
måste vi säga.

För nog är det väl till sist människan till skada att låta 
det vänaste i naturen försvinna -  och alldeles i onödan. I 
onödan ja, vi är ju inte färre händer och armar i landet 
nu, och vi skulle må väl, både kroppsligt och själsligt, av 
att på fritiden syssla m ed vård av markens växter. D et är 
givetvis fåfängt att kunna rubba utvecklingens hjul, 
människan flyr till tätorter och på fritiden u t därifrån till 
andra tätorter -  vid havsstränder framför allt. Och man 
köper ödegårdar av timmer, som står fritt och högt med 
odlad jord och gårdstun ikring, men flyttar stugorna till 
havet på tom ter som liknar stenrösen och där grannarna 
bor på sitt stenröse 20 m ifrån. D et är en lisa att från 
sjöboden låta blicken svepa över de blommande ängarna 
kring gården och se hur de gallrade björkbestånden 
växer. D et kanske har sin betydelse att någonstans en 
ödegård inte växer igen, det kan ju tänkas att även nästa 
generation kommer att förstå -  kanske.

En sjöbod av timmer
Alltsedan 1951, när vi förvärvade torpet, har sjöboden 
varit e tt aktuellt önskemål. Sjöstranden ligger ca 80 m 
från gårdsgruppen och höjdskillnaden sjön-gårdsplanen 
är ca 20 m. Sjöboden fyller därför rent praktiska ändamål 
som förvaringsutrymme för allt som har m ed båtar och 
bad att göra. Dessutom är sjöboden ovärderlig för miljön 
nere vid stranden, den har vid vackert väder alltid en 
solig vägg att erbjuda som bakgrund för ensamma m edi
tationer eller gemensamma diskussioner och vid regnvä
der kan det vara skönt med en middagslur i sovbritsen 
m ed regnets smatter på tak och i vatten till som musik.

Om  man enbart tänker på den praktiska nyttan, så 
behöver den inte vara stor. Roddbåtarna är ca 5,5 m 
långa och 1,3 m breda och kan utan svårighet ställas över 
varann. 3x6 m skulle alltså räcka i planm ått och kon
struktionen behöver inte vara märkvärdigare än en 
smäcker stolpkonstruktion m ed enkel brädfodring och 
papptak. Torpet har många byggnader och de första åren 
måste de mest påträngande reparationerna klaras. Man
byggnaden skall ha nytt spåntak och ny brädfodring, 
ommålas ut- och invändigt, golv slipas, avloppsledning 
läggas om, ängsladorna för höslåttern få nya tak, storstu
gan inredas osv. Sjöboden blir skjuten på framtiden.

Så, av en händelse, en resa m ed boställsnämnden i 
södra kontraktet och i förbifarten besiktning av byggna
derna på en jordbruksfastighet som församlingen inköpt. 
En stor timrad fyrkantloge och en d:o mindre sommarla
gård hade utbjudits till försäljning och inköpts av en 
sågägare till pallningsvirke! under virkesstaplar. Det 
klack till i mig när jag fick se sommarlagårn. G rått 
väderbitet timmer, till synes felfritt, 6 m i fyrkant, 
knappa 2 m på väggbandet, självklar taklutning och taket 
utdraget ca 2 m på den gavel där ingången var. När nu 
detta hus inte längre behövdes för sitt ursprungliga 
ändamål så kan man inte tänka sig en lämpligare använd
ning än sjöbod, placerad m ed gaveln u tåt sjön m ot 
eftermiddagssolen. Tänk vilken plats att sitta på efter 
kvällsbadet medan solen närmar sig västers böljande 
skogshorisont.

Sågägaren var villig att sälja, det var ju inte så mycket 
virke i den där lilla lagårn, viktigast m ed storlogen. 
Affären gjordes upp fort. Nu skulle torpet få en fin 
sjöbod.

Sedan M idsommarslåtter 1962 har det gått 34 år och m ycket har 
förändrats. Då hade jag ensam ansvaret för naturvården. N u har 
detta allt m er övertagits av en ny generation, som har tillgång till 
maskinella hjälpmedel.

En positiv överraskning upplevde jag för e tt par år sedan, när 
pojkgruppen bland barnbarnen kom till mig;

-  Morfar, vi vill lära oss slå m ed lie!
Sen dess har vi slåtterövningar tillsammans och det känns 

som traditionen på det sättet kan föras vidare.
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Eftersom känslan gjorde affären, kom förståndet ef
teråt och gjorde invändningar: huset är onödigt stort, du 
drar på dig för mycket, det blir dyrt, hur ska du få huset 
flyttat, det går inte att komma fram m ed lastbil, varken 
där lagårn står eller sista biten till torpet, det är ju fem mil 
att flytta, när ska du hinna allt?

Känslan försvarar sig: timmerhus är lätta att flytta, 
flyttningen ska ske på vårvintern när föret över sjön är 
bra, uppbyggnaden på sommaren. Finns det bättre av
koppling för en kontorsmänniska än att bygga sjöbod 
under sommarfritiden?

Så blev det. Nu står sommarlagårn från Vindelälvens 
dalgång som sjöbod på Smörsjöns östra strand, fast det 
gick ju  några solvarv mellan köpet och den vårvinter när 
isföret över sjön var särskilt fint.

Det var i mars 1960, det hade varit starkt töväder och 
sedan frusit på, sjön var hård som golv. Jag fick en av 
grannarna från andra sidan sjön med mig och vi åkte upp 
till sommarlagårn, märkte och plockade ner den och 
beställde timmerbil till lördag eftermiddag samma 
vecka. För att få fram tim ret till lastbilen fick jag engage
ra en häståkare, som släpade fram virket på framstötting
en utför den branta slänten ner till vägen. Lastningen tog 
på så sätt lång tid och den vackra vinterdagen hade 
hunnit bytas i kväll m ed stark kyla och månsken när vi 
kom fram till västra sjöstranden och tippade lasset ner på 
skarsnön.

Nästa etapp var att köra virket över sjön m ed häst och 
lägga upp det i backen betydligt högre än sjöboden skulle 
stå. Jag räknade med fördelen av lite lägesenergi. På sista 
snöföret hann jag fälla åtta rakvuxna grantimmer till nya 
golvåsar och nya bottenstockar på de bägge gavlarna, de 
gamla hade legat för nära marken och ruttnat.

I slutet av juli, när det var lågvatten i sjön, lånade jag 
en stubbrytare och drog ihop stora stenar till hörnplintar 
för sjöboden. När augustiregnet m ed åtföljande hög
vatten satte in på allvar hade jag grunden färdig och 
golvåsarna på plats. Sen byggde jag landgång från tim 
merhögen och började upptimringen stock för stock. 
Tyvärr hade e tt hål i yttertaket ställt till m ed rötskador 
på flera stockar; lagning och skarvning av dem tog tid. 
Augusti var regnig och arbetet fördröjdes. September 
kom m ed klart och vackert väder och det var under några 
oförglömligt vackra söndagar denna månad som sjö-

Sjöboden m ed sin pelarrad vid  Smörsjöns strand. Foto Bertil Ekholtz.

boden kom upp. Ursprungligen hade jag väl tänkt att 
skaffa hjälp med upptimringen, men det gick förvånans
värt bra att vara ensam och en god hjälp var det att 
timm erupplaget låg högt. Väggarna växte varv för varv 
och en söndag var det väggband, takåsar och gavelspetsar 
som kom på plats. D et var ett spännande jobb att ensam 
klara de åtta m eter långa åsarna upp till sina respektive 
platser. Men det var också en särskilt trö tt och belåten 
byggare som kom hem den söndagskvällen. Efter ytterli
gare två veckoslut var taket lagt och roddbåtarna intag
na. Sjöboden gjorde sin första vintertjänst.

Men sjöboden var inte helt färdig, golvet var bara 
provisoriskt lagt och svalgången på västgaveln måste det 
göras mera av. Under vintern 1961 fällde jag några stora 
granar, som skulle bli golv i svalgången. Jag ville ha 
golvplankorna utan skarv och minst 8" breda. Vidare 
måste svalgången begränsas u tåt sjön på något sätt. Jag 
funderade hit och dit och hade väl i princip kommit fram 
till en lösning, där dock den övre delen av de m ittersta 
stolparna var oklar. Av omständigheterna tvingades jag 
in i vit skjorta och mörk kostym en julisöndag och under 
något föredrag som intresserade föga, drömde jag mig 
tillbaka till sjöbodens svalgång. Då såg jag hur pelar- 
arkaden skulle utformas.

T ex terna  har tidigare varit p ub licerade i H em  och fritid  nr 
14 /1978  och H em  i Sverige 1962.
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"Wådeld" och
bebyggelseutveckling
Ragnar Sandström

Sommaren år 1803 i juli månad inträffade en 
svår eldsvåda i byn Vännfors  -  dåvarande 
Umeå socken. Efter ca tvåhundra år skulle 
händelsen sannolikt ha varit bortglömd om  
den inte återgetts m ed några rader i den nya 
ekonomiska kartans textdel (blad 21 :J 08 utg. 
1992). Eldsvådan säges ha förstört tre av de 
fyra gårdarna. Av dombokens uppgifter kan 
vi bl.a. uttyda hur parstugan såg ut i slutet av  
1700-talet.

D et som gör den olycksaliga branden så intressant sam
manhänger m ed att den finns skriftligt dokumenterad. 
Syftet var att utreda brandens orsak och omfattning. 
Ersättningsfrågan var nämligen en samhällsangelägen
het. Men därutöver och så att säga på köpet bekantgörs 
en rad omständigheter som ger oss kunskap om 1700- 
talsbyn.

I domboken för Umeå Tingslag den 13 oktober 1803 
omtalas att bönderna Nathanael Olofsson, Johan Natha- 
naelsson och Johan Johansson i Vännfors den 14 juli 
1803 drabbades av en eldsvåda som förstörde deras 
gårdar och åtskillig lös egendom. Branden började i ett 
vedhus, som antändes av en gnista från skorstenen i 
bryggstugan i samband m ed klädtvätt.

Länsman Erik Lindberg besiktade brandskadan och 
skrev följande synebetyg:

Nathanael Olofssons gård
Mangårds Byggningen som har stått på en trefiärdedels 
aln hög Stenfot, har warit för 30 år sedan upsatt af tall

Storskifteskarta över Vännfors by 1787. Gårdarna som förstördes av  
brand och beskrivs i texten är E och F i mitten sam t en gård mellan 
dessa som byggdes efter a tt kartan ritats.

tim m er 13 warf hög 23 3/4 dels aln lång 11 Dito bred, 
inredd i trenne rumm, en sal en wardagsstufwa, förstuf- 
wa m ed förstuwu kammar förfärdigadt, till golf af klof-
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war, öfwer och under tak efter wanligheten, murar med 
behörigt smide och spiäll å alla tre rummen, fyra dörrar 
vid rum m en och Panelning, två par fenster m ed Karmar 
och Paneling

Bryggstufwu byggningen 13 alnar lång, 10 1/8 dels Dito 
bred, upsatt af talltim m er till 11 warf hög, warit fördelt 
till en Stufwa, förstufwa och en förstufwu Kammare, 
m ed wanliga öfwer och under tak, golf af klofwar, Spisell 
m ed Bakung och m ur smide i Bagarestufwan, 3 ne dörrar 
m ed karmar och Paneling, gångjärn och e tt Lås för 
förstufwu dörren, 3 ne par fenster i Stufwan m ed i 
rum m en och Paneling, en fönsterskifwa i Kammaren, 
Nijo år gammall

En Sten Kjällare wid gafwelen af denne stufwa, 3 3/4 
dels alnar lång, och af lika bredd, tränne alnar hög till

Säng kläder:
E tt Bolster af linne, något gammalt och nött, m ed fyllning av hår 
En långullfäll, half nött, m ed ylle stickat täcke 
En Julskins (?) fäll utan täcke
2 ne hufwud kuddar af ylle och Linne parcum  half nötta, m ed 
fyllning af hår

Gångkläder:
En ny grå walmars Jacka
E tt par Permisioner af Blått Kläde m ed blagarns foder, halw nötta 
E tt D ito af majustertyg, m ed Bomullsfoder, äfwen halw nötta 
E tt par half nötta Kängskor 
E tt par Dito alldeles Nya, m ed Nya lagda band
3 ne par mans Nya Lappskor
2 ne Sjeli, dett ena af Bomullstyg, m ed lärftfoder, half nött; och
dett andra af randigt ylletyg, alldeles nytt m ed blagarns foder, och
Spiat (?) Knappar
En Ny ha tt m ed svart Samets band
E tt par Knä Spännen av Silwer
E tt Silfwer fickur m ed Silfwer Kädja
C ontant 21 1/2 Riksdaler i Ricks gälds m ynt

Koppar:
En h a tt till Brännewins Rustning m ed pipor

Kjörredskap:
En lång släde half nött
En åker wält alldeles ny
E tt par Jul af Klofwar, Järnskodda, m ed Järn ås

D et förstörda lösöret i N atanael Olofssons gård.

träbotn, röstet af timmer, och Näfwer tak, dör m ed 
gångjern och Lås

W ed Lidret som warit m ot Bryggstufwans östra gafwel, 
upsatt af tall och gran 11 3/4 dels alnar långt, 101/8  dels 
Dito brett m ed behörigt Näfwertak, Jäm te en portdör 
Niji år gammalt

Fähuset upsatt för fäm år sedan af tall tim m er 15 1/2 
alnar långt 12 Dito brett, 11 warf högt, Näfwertak, och 
warmbotn, golf och wanligt innanrede, Jäm te Spisel fäm 
år gammalt

En Byggning m ot Fähuset, 35 1/2 alnar lång, 12 Dito 
bred, upsatt af Tall och gran för fäm år sedan till 11 warf 
högt, och warit fördeldt till en Kornlada,

E tt nytt Klobb Jul utan Skoning och e tt N ytt Jul nav till 
andra Julet
E tt Cais Jul, Järnskodd, m ed tillhörig Järnaxel

Järnsaker:
E tt N ytt Sågblad 
E tt gammalt Dito 
En tälgyxa 
En handyxa 
En spada,
En skyffell,
2 ne Nya Tufyxor 
En Järnstör
E tt slagjärn

Träd Saker:
Ett väggfast sängställe
3 ne lösa sängställen utan sparlakan 
E tt klockfoder
E tt Kläd Skåp 
E tt hörnskåp
E tt Bokskåp, alla tre  målade 
21/2 mäis Näfwer 
En Brokmans Bibell

Matwaror;
12 marcker Smör 
24 Kannor mjölck
liden Skada på åkren, dels af Eld, dels ock af folck-trampp 
till 6 skjäl Korn
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En foderlada, en Portt melan sisdstnämnde lada och 
fähuset, m ed Näfwertak, 2 ne Portdörar samt ett lås för 
ena portten och en Större dör för kornladan

Ett fårhus af 9 alnars längd och lika bredd, 10 warf högt, 
m ed warmboten och öfwertak, Jämte dör, En foderlada 
m ot af 10 alnars längd, och 9 Dito bred, En port emelan, 
up satt i sidstl. år upsatt af tall och grantimmer, och 
färdigtgiordt, men fårhuset e tt år gammalt

En Byggning W äst på gården 18 1/2 aln lång, 12 Dito 
bred; 14 warf hög, warit fördelt på ena ändan till Stall 
och foderlider i bredd, och på andra ändan en gålbod, En 
portt emellan Byggningen warit m ed öfwertak försedd, 
Jämte mellan botn i Stallet och i boden, golf såwäl i 
portgången som i de öfriga rummen, dörar m ed gångjärn 
och lås för alla tre rummen, och skall denna Byggning 
warit 7 år gammall, upsatt af tall och grantimmer

Tröskbyggningen 26 alnar lång, 13 3/4 dels Dito bred, 9 
a 10 warf hög, m ed loga af Klofwar och Näfwertak, en 
portdör m ed gångjärn, 4 år gammalt; upsatt af tall och 
grantimmer

Johan Nathanaels sons Gård
Stufwu Byggnaden 27 1/4 al lång, 11 1/2 Dito bred, 
upsatt af Tall timber, tretton warf hög, inredd til en Sal, 
en wardags Stufwa, Förstufwa och Förstufwu Kammare, 
alla Tre rum m en warit färdig m ed gålf under och öfwer 
tak murar m ed spjäll, och annat mursmide, fyra par 
dörar m ed gångjärn och Lås i Förstufwan dören samt 
fenster lufter i Byggningen, det berättades at ofwan 
bemälte Byggning skall ha warit trätton år gammal

Bagarstufwa, utan Förstufwa 11 aln lång och lika bred, 
upsat af Talltimmer 11 warf hög, m ed gålf öfwer och 
under tak, vanlig Bakugn, dör m ed gångjärn, en fenster 
luft, och skall hafwa warit 60 år gammal

Fähuset, femton alnar Långt, 12 1/2 Dito bredt af 
Talltimber upsatt, 12 warf högt, säges hafva warit upsat 
förledne whår m ed warm Båtn och öfwer Tak, men utan 
gålf och dörr, samt annat innanrede

Ett annat Fähus, sexton alnar långt, 12 1/2 al bredd, af 
Tall Timber upsatt åtta warf högt, m ed behöriga T ak och

gålf, Spisel, samt wanlig innan redning, dör m ed gång 
järn, 17 el 18 år gammalt

Foderlada, m ed port emellan, 17 al lång 12 1/2 dito 
Bred, lika hög som fähuset, näfwer Tak, gålf och dörr 
med gångjärn, 2 ne dörrar uti porten m ed gångjärn och 
Lås på den ena dörren; Ladan warit af grantimber upsatt 
och lika gammalt som Fähuset

Stallbyggning; 26 al Lång, 8 dito Bred af Tall och gran 
uppsatt, 13 warf hög, näfwertak, fördelt till Stall, foder
lider och Slädrum, jämte et hemligt rum, dörrar för alla 
4 rum  m ed gångjärn, circa 60 år gammalt

Kornladan, 13 al Lång, 12 1/2 Bred, af Tall och Gran 
upsatt, 16 warf hög, m ed Tak, Loga och gålf samt dörr 
m ed gångjärn, äfwenledes 60 år gammal 
m ed tillsatt Tröskloga af 30 al Längd 3 3/4 al Bred, 
Spirwirke och Brädfordring omkring, så ock Brädtak

Lös - egendom
1 dubla  Slipsten m ed  järn  vänd 
1 st m indre  R efsten dito  
1 st Läder skor 
1 klöfjesahl m ed  tillbehör
1 jernm alm s panna m ed  Bröst af 33 kannors rym d
2 st fyra Kans grytor 
1 st ny Järn  harfw a
1 st Tufyxa
3 st Sparlakans drag sängar
2 st Stånd Sängar
1 st W in terskrinda 
1 st Som m arskrinda
3 st Bräd K iäpp Skrindor
1 st S tö tting  m ed  järnstänger 
1 st Långsläda 
1 st K ohud 
6 pa r Lappskor
1 st Lärfts B ordduk af 7 eller 8 alnars W äf

M atw aror 
1 tu n n a  2 själ Korn
1 skjelsland besådd  m ed  Pota te r aldeles fördärfw ad
2 ne skrindlands w idd  W allhö bärgning, Likaledes 
fördärfw at
3 skrindor halm

D et förstörda lösöret i Johan Natanaelsson gård.

64



Mjölck Källare wid norra gafweln af förenämnde Bygg- 
ning 4 1/2 al Lång och af lika Bredd, warit af Tall tim ber 
8 warf hög, m ed Näfwer Tak, dör, gångjärn och Lås

Smidjan, 8 1/2 al Lång, 8 dito Bred, m ed näfwer Tak, 
dörr samt gångjärn, En pust, några stycken filar och 
tänger

Stolp - Boda af 7 alnar i fyrkant m ed gålf mellan bottn 
och Näfwer tak, dör m ed gångjärn och Lås, och skall 
hafwa warit för 11 år sedan uppsatt af Talltimber 15 eller 
16 warf hög

Johan Johanssons gård
Stufwu Byggningen 14 1/4 al Lång 11 Dito B red - afTall 
timber upsatt, 11 warf hög, m ed under och öfwer Tak, 
fördelt till en Stufwa, Förstufwa och Förstuwu Kamma
re, försedd m ed gålf Spislar, dörrar m ed gångjärn och Lås 
för Förstufwu dörren, jäm te 3 ne fenster Lufter, och skall 
hafwa varit 60 år gammalt

Bagar stufwan, 13 1/2 Lång 11 dito Bred, af Talltimber 
upsatt, och 11 warf hög, warit lika gammalt m ed stufwa 
Byggningen

Fähus Byggningen af 10 alnars Längd 9 Dito Bredd, af 
Tall Tim mer upsatt, 9 warf högt, m ed gålf, öfwer och 
under Tak, dörr m ed gångjärn samt behörigt innan rede, 
16 eller 17 år gammalt

Foderladan, m ed port, 12 alnar Långt och af lika Bredd 
som Fähuset, näfwer Tak, gålf i Ladan, dörr m ed gång
järn, för 16 år sedan upsatt af Talltimmer, 9 warf högt, 
dörr för Ladugårds Porten m ed Lås

Ett annat Fähus, upsatt af Talltimber 15 alnar Långt, 12 
Dito Bredt, 10 warf högt, men allenast wirke i mellan 
botn inlagt i sistlidne hwår upsatt

E tt Stall, afTall tim ber upsatt 8 alnar Långt, 7 1/2 Dito 
Bredt, 8 warf högt, m ed gålf Tak och botn, m ed vanligt 
innan rede, dörr m ed gångjärn och skall warit 12 år 
gammalt

E tt Swinhus, 4 1/2 alnar Långt, Dito lika bredt, afTall 
timber är upsatt, öwer och under Tak gålf, dörr m ed 
gångjärn, och säges hafwa warit 17 eller 18 år gammalt

Wedlider, m ed Spirwirke på 3 ne sidor bak på Foder 
Ladan, och brädfoder omkring, samt näfwertak, 6 år 
gamalt

Kornladan, m ed portgång, 14 alnar Lång 12 dito Bredd, 
af Talltimber upsatt, 16 warf hög, näfwer Tak och mel
lan botn, Loga och golf uti Ladan

Mjölckkällare, Bakom Stufwan 4 al i fyrkant, af Talltim
ber upsatt, 8 warf hög, dören m ed gångjärn och Lås samt 
näfwer Tak

Stolp Bodan, 6 1/2 al uti fyrkant, af Talltimber upsatt, 
16 warf hög, m ed gålf mellan botn och öfwer Tak, dörr 
m ed gångjärn och Lås, 60 eller 70 år gammalt

Badstufwa m ed swale, 11 al Lång 8 Dito Bred, af Tall 
upsatt 9 warf hög, m ed twenne Tak, ugn af gråsten, 2 ne 
Lafwar, dörr m ed gångjärn, Lås för Badstufwan och 
Swalen, jäm te Lås till Swalu dörren, f f

tillsam m ans m ed  Johan  N athanaelsson 
10 m eisar Näfwer;
100 de st T im ber af 12, 13 och 14 al Längd 
9 D ito  af 10 al -  altsam m ans upblakat 
300 st T akw ed T räd  af 8 al längd 
1 to lft 7 al Sågade Tall K lofwar

Kjör Redskap:
1 st åker harfw a 
1 st W in te r Skrinda 
1 pa r oskodda Stö ttingar
1 st Lång Släde något n ö tt
2 pa r Som m ar Skaklor,
E tt b ru n n  som  af elden b liw it skadadt 
Fördärfw at Potatis L and som  w arit besåd t m ed  6 skäl 
W allhö  Sådd till en Som m ar Skrindas afkom st äfwen fö r
därfw at:
2 skrindor korn  ha lm  och 1 skrinda W in te r Råg halm

För gamle B onden A nders Sw ensson blev  w id  tim ad  Eldwå- 
da fö rderfw at åkerland som  ansågs skulle k u n n a t om  den 
få tt u tm ogna af sig kastat 11/2 tu n n a  korn

Fördärvade ägodelar i Johan Johanssons gård. Vissa saker ägdes ge
mensamt.
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Efter den värdering som gjordes av länsman anhöll bön
derna om och erhöll brandstodshj älp i Umeå och Deger- 
fors socknar.

Byn Vännfors hade ursprungligen fyra bönder (äldsta 
kända fogderäkenskaperna från år 1539). Ökningen till 
det antal byn hade vid branden -  åtta gårdar -  hade skett 
först under andra hälften av 1700-talet. D et sista hem 
m anet delades 1799.

D et här ska ses som en vanlig utveckling för de gamla 
odalbyarna. Lagstiftningen hindrade länge hemmans- 
klyvning. Vad som emellertid var utmärkande för byn 
Vännfors i det sammanhanget och som fick ödesdigra 
följder sommaren 1803 var att böndernas antal ökat men 
utan att någon egentlig utflyttning hade skett. De åtta 
gårdarna låg inom en radie av ca etthundrafem tio meter. 
Varje gård hade ett stort antal byggnader och som synes 
försedda m ed nävertak. Med andra ord: byns utsatthet 
vid ”wådeld” var uppenbar.

Storskifteskartan, upprättad år 1787, ger en ganska 
god bild av byn vid tiden för branden. Kartan tillsam
mans m ed nämnda synebetyg gör det dessutom möjligt 
att få en uppfattning om enskilda byggnaders läge -  
gårdens plan om man så vill. D et säkraste återgivandet 
erbjuder Natanael Olofssons gård. Här är beskrivningen 
fylligare och försedd m ed väderstrecksangivelser. En 
annan viktig upplysning återfinns i rättens sakframställ
ning om var branden antas ha börjat ”i dåvarande starka 
storm ”. Den planlösning som förefaller mest trolig över
ensstämmer också ganska väl m ed vad som eljest är känt 
från länets kustbygd och nedre älvdalar.

Natanael Olofssons gård är intressant också när det 
gäller rådande byggnadsskick. Den säges ha en manbygg
nad som är trettio år gammal. Åldern verkar trolig, 
eftersom gården bildades genom hemmansklyvning år 
1767. D et var därtill det första hem m anet som delades i 
byn. Manbyggnaden skulle m ot den bakgrunden kunnat 
vara den första i byn av parstugutyp (vardagsstuga och 
sal, förstuga och kam m are). Antagandet grundar sig på 
a tt även byggnader på e tt av de fyra ursprungshemman- 
ens gårdstomter eldhärjades (Johan Johansson). Här är 
manbyggnaden indelad i stuga, förstuga och förstugu- 
kammare. Ursprungshemmanets byggnadsbestånd (60- 
70 år) delades förmodligen när hem m anet delades (Jo

han Johansson -  Johan Natanaelsson). Bland dessa äldre 
byggnader finns alltså ingen parstuga redovisad. H em 
m anet kan man för övrigt följa ytterligare ett stycke 
bakåt vad gäller bostäder, fähus, portloft osv. Gården 
drabbades nämligen år 1733 av en lika förödande brand 
som den ovannämnda; bl.a. ödelädes ”3ne stycken stugor 
m ed en cammare och förstugu” (Domboken 10 april 
1734).

En rimlig slutsats blir att den låga envånings-parstu- 
gan kom i bruk i byn/bygden under andra hälften av 
1700-talet. Dessförinnan fanns en enklare variant av 
knuttim rad manbyggnad som på de större gårdarna bör
jade användas som bagarstuga/bryggstuga i takt m ed att 
parstugan blev vanlig. Enkelstugan fortsatte ändå att 
förekomma som manbyggnad under hela 1800-talet. 
Vilket inte minst synehandlingar från traktens nybyggen 
ger belägg för.

Dombokens uppgifter från år 1803 ger kanske ingen 
heltäckande bild av gårdsbebyggelsen i den här delen av 
socknen. D et är ju  det nedbrunna eller förstörda som 
redovisas. Exempelvis hade det mesta av lösöret tydligen 
hunnit räddas liksom alla husdjuren. Men materialet 
sådant det m öter oss bör vara tillförlitligt och även 
medge allmänna slutsatser. De nedbrunna gårdarnas 
byggnadsbestånd säger m ed andra ord åtskilligt om byns/ 
bygdens manbyggnader, fähus, trösklogar, osv. Uppgif
ter om byggnadsbeståndet blir så mycket intressantare 
som den typen av beskrivningar är fåtaliga för motsva
rande tid och område.

Till sist -  hur kom byns ihopträngda bebyggelse att 
utvecklas efter den stora branden? Ja, de nedbrunna 
gårdarna byggdes upp på samma plats och förmodligen 
med många av husen på den gamla stengrunden. Nya 
hemmansklyvningar tillkom under de närmaste åren, 
men åbyggnaderna förlädes alltfort inom samma begrän
sade område. Under tiden pågick en nyodlingsverksam- 
het utan motstycke i byns historia. Äkrar m ed goda 
tomtförhållanden såg dagens ljus i snabb takt m en någon 
utflyttning tycktes omöjlig. Branden år 1803 ändrade 
alltså ingenting i det avseendet.

D et var först genom laga skiftet (1864-70) och ge
nom tvång som bönderna fann för gott att börja lämna 
den gamla bykärnan.
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Nära notiser r
Under denna rubrik är korta notiser från länets hembygdsföreningar 
och museer välkomna. Program, projekt och initiativ är spännande I 
och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser eller idéer för nästa  . /  

häfte till redaktören senast den 1 september 1996. \ ______

Skoltävlingen avgjord
Sällan har jag haft en så angenäm uppgift som när jag satt 
m ed i den jury som skulle utse pristagare i hembygdsför
bundets uppsatstävling för mellan- och högstadieskolor
na i länet. D et var nämligen mycket lärorikt att se hur 
unga människor tänker och vad som engagerar dem.

Ä m net för uppsatstävlingen var den egna hembyg
den. Kanske tycker någon att äm net låter ”mossigt”, 
särskilt i en tid då vårt samhälle är m er internationalise- 
rat än nånsin tidigare. Så har dock inte våra unga upp
satsförfattare uppfattat det -  nej, i många uppsatser går 
stoltheten över och engagemanget för den egna bygden 
igen som ett bärande tema. Många uppsatsförfattare 
visar också otroligt stor kunskap om hembygden. Skolan 
har tydligen -  det förtjänar att påpekas -  många gånger 
satt goda verktyg i händerna på eleverna.

Flera av författarna ger också, åtminstone mellan 
raderna, uttryck för en känsla av trygghet i den egna 
hembygden. D et är säkert riktigt som många hävdat att 
regionerna kommer att bli allt viktigare framöver i det

integrerade Europa -  när horisonterna vidgas, blir beho
vet av rottrådar djupt ner i den egna myllan alltmer 
angeläget.

Här har dock alla vi som är engagerade i hembygdsrö
relsen en jättelik uppgift framför oss, nämligen att ge 
våra ungdomar en hembygd som känns just angelägen 
och som kan engagera. Vi klagar ofta över att medelål
dern i våra föreningar är alltför hög, m en -  handen på 
hjärtat -  gör vi nånting för att få m ed oss barn och 
ungdomar i verksamheten? Knappast tillräckligt i alla 
falll Tänk till och gör något detta hembygdens år -  öppna 
våra hembygdsområden och vår verksamhet för yngre, 
låt ungdomar medverka och hjälpa till på olika sätt i våra 
aktiviteter, hjälp till i skolans hembygdsundervisning, 
ordna kulturutflykter i hembygden osv. osv.

Låt oss hjälpas åt att göra Hembygdens år också till 
e tt Ungdomens år inom hembygdsrörelsen! De unga är 
morgondagens aktiva!

Lars-Erik Edlund

Lågstadiet: 
l:apris, 3.000 kr:
Åsele Centralskola, klass 2B 
2:apris, 1.000 kr:
Furuviks skola, Lycksele, åk 3 
3:e pris, 500 kr:
Ankarsund skola, Storuman, åk 2 
Hederspris, 1000 kr:
Gunnarns skola, åk 3-4

Vinnare i skoltävlingen

Mellanstadiet: 
l:apris, 3.000 kr:
Bygdsiljums skola, klass 4 
2:apris, 1.000 kr:
Ersmarksskolan, Skellefteå, klass 5 
3:epris, 500 kr:
Osttegs skola, Umeå, klass 6B 
Hederspris, 1.000 kr:
Linblommans skola, Umeå, klass 4 -6  Dungen

Högstadiet: H em bygd» A, 19%

l:a  pris, 3.000 kr:
Röbroskolan, Storuman, klass 8D 
2:apris, 1.000 kr:
Norsjö Centralskola, klass 9B 
3:epris, 500 kr:
Norsjö Centralskola, klass 9C

Två bidrag presenteras på nästa sida.
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Nils i Bygdsiljum
Hembygdens Är 1996

En gång när Nils flög över landskapen, så råkade han titta 
ner på e tt mycket vackert landskap vid namn Västerbot
ten. Han flög lite lägre för att titta  på det vackra landska
pet. Just då råkade hans gås få soppatorsk; de störtade 
ner i Västerbotten. Nils kämpade förtvivlat för att hålla 
näbben på gåsen uppe. D et lyckades inte, så de krascha
de rakt ner i en fontän på Westmans parkservering.

När han tittade upp så såg han tre underbart glänsan
de påfåglar stå där tittande på dem -  nej två, nej en 
påfågel. Nils var nog lite yr efter kraschen. Bakom fågeln 
stod två glassfrossare, två flickor vid namn Sofia och 
Linnéa. De bjöd Nils på en slick av glassarna. Flickorna 
berättade att konditoriet Westmans hade startat år 1934 
av Gustav Westman. Nils och flickorna tog en sväng i 
karusellen i Westmans lekpark, sedan genade de genom 
minigolfbanorna till Siljegården. Siljegården var stor och 
gul, på väggen satt en röd skylt där det stod Siljegården. 
D et var låst, så de tittade in genom fönstren. Där inne 
fanns det en massa bord och stolar och en stor scen och 
gott om utrym m e för dans. De gick bort m ot Martinsons 
som var ett känt sågverk som tillverkade limträ m.m.

Just då kom Nils på att han inte visste var han var, så 
han frågade flickorna vilken by han kraschat i.

Sofia svarade att han kom m it till Bygdsiljum. Linnéa 
frågade ifall Nils ville åka upp till skidbacken för att titta 
på utsikten.

-  Ja, svarade Nils. När han tittade u t över byn, 
stannade blicken på en stor sjö. Sofia berättade att det 
var Västerbottens största insjö, Stora Bygdeträsket. Nils 
frågade om de kunde bada där. Linnéa sa att de kunde 
bada i Bjursjön, som var en mindre sjö i Rönnliden. Sofia 
sa kvickt att det var en by utanför Bygdsiljum.

Sofias mamma körde just förbi m ed bilen. De vinka
de till henne, hon stannade av och körde dem till Rönn
liden. Under bilfärden frågade Sofias mamma ifall de 
skulle fara till Rönnlidens stora växthus.

-  Jaaa, skrek Nils, men det hördes inte så högt 
eftersom han var så liten. När de kom hem  till Sofia, 
packade de en fikakorg m ed chokladbullar och rabarber- 
saft. Sedan gick de till Bjursjön och klädde om. Nils 
bottnade nästan inte, så flickorna grävde en damm som

var ganska grund. De gjorde gångar och kanaler. Sedan 
gjorde flickorna en båt av en träkloss med ett glasspapper 
som segel. Så gick flickorna bakom ett båthus. Efter 
ungefär en kvart kom de tillbaka m ed något i handen. 
D et var en simpa, som de hade fångat. De berättade att 
det var en fisk som trivs under stenar. Flickorna frågade 
om de fick simma u t en b it i vattnet. Nils sa att det gick 
bra.

När flickorna var ute i vattnet, skyndade sig Nils att 
binda ett snöre om simpans mage. Sedan band han andra 
änden av snöret på båten som de hade gjort. Sedan bar 
han båten u t i den lilla polen. Efter att flickorna hade 
badat, gick de upp på stranden och solade. Plötsligt 
hörde de ett underligt ljud som lät så här:

-  Hihaja!
Flickorna satte sig hastigt upp och tittade sig om 

kring. Sedan såg de en röd prick som for omkring i 
m inipolen och i kanalerna. När den så kallade röda 
pricken saktade ner, såg flickorna att det var Nils som 
hade spänt för simpan och åkte omkring. Flickorna 
stannade simpan och Nils klev ur båten. Han tyckte att 
det hade varit en oförglömlig åktur.

När de hade badat, gick de upp till växthuset, där de 
fick en tom at var. Nils satte sig på en gurka och tittade u t
över växthuset. Han såg gurkor, tomater, paprikor, .....

-A aaah! skrek Nils. En stor, lurvig, gulsvart, dreglan
de, brännhet varelse kom flygande tvärs m ot honom. 
Efter det ville Nils fara hem. Hans gås hade nu ätit sig 
mätt, så han hade inte soppatorsk längre. Just kom 
flickorna på att Nils måste få en souvenir -  tu r att de 
hade sparat båten.

Gåsen kvackade något om att: ”Ska vi ta ännu mer 
last?l”

Sedan for de iväg. Flickorna ropade lycka till med 
resan, men Nils och gåsen hörde det inte, eftersom de 
redan var långt uppe i luften.

Hej då, mors, goodbay, 
sedan åt de lingonpaj!!!

Linnea och Sofia 
Klass 4, Bygdsiljumsskolan 

vann 1 :a pris i mellanstadiets tävling
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Nils landar i Ersmark
Hembygdens Å r 1996

D et var en kall första maj-morgon. Jag knatade i motvind 
uppför Jönsberget för att leta blindavfyrade smällare. 
Just när jag fått syn på en raket m ed stubinen kvar, hörde 
jag några vildgäss. Jag tittade upp och de fick syn på mig. 
Gässen flög ner och landade vid mina fötter. Konstigt att 
det inte var rädda för mig. Då fick jag se att en gås var 
helvit och att det satt något på hans rygg.

-  D et måste vara Nils Holgersson, tänkte jag. Den 
lilla pysslingen visslade. Melodin var: ”Jag är en liten 
gåsapåg från Skåne”.

-  Hej Nils! Tur att du, Mårten, Akka och dom andra 
landade här, på Jönsberget. Här finns det mycket spän
nande att upptäcka. Där nere har vi en musselbank. D et 
är e tt fornminne. D et visar att det har varit hav här runt 
berget. Men det var jättelänge sen. D et finns också en 
grotta, där en man har bott. Han hette Maxim Anton 
Eriksson. Han bodde där för ungefär 170 år sedan. 
Grottan är nu rätt igenrasad, men man kan ta sig ner. 
Maxim var rätt mobbad därför att hans pappa var en rysk 
soldat som stannade här efter kriget 1808-1809. Han 
gjorde många dumma saker, m en till sist var han tvungen 
att fly hit. Sen sägs det a tt han gav sig u t på havet. När 
han kom tillbaka, efter tjugo år på havet, hade nästan alla 
glömt bort honom. D et sägs att han fortsatte att leva här 
i Ersmark.

O m  du tittar där, ser du ett metallrep m ed några 
pinnar. D et är Jönsbergets lift. Där åker jag och många 
fler slalom på vintern. Nedanför backen har vi vårt 
elljusspår. Där nere har vi en salpeterlada. Förr gjorde 
man salpeter av kopink. D et skulle kungen ha att göra 
krut av. Han var tvungen att ha mycket krut till sina krig. 
Jag tycker synd om bönderna, som var tvungna att göra 
salpeter. Bredvid salpeterladan finner du gamla skolan. 
Där är nu älgslakteriet. Söder om gamla skolan finner du 
en gammal bagarstuga, som är ungefär 120 år gammal. 
O m  vi far till Ersmarksbodarna, kan vi se en liggande 
höna. Den är också ett fornminne. D u kan ju  få krypa 
under den. D et skulle jag vilja göra om jag var så liten 
som du, men jag är väldigt lång för min ålder, närmare 
bestäm t 160 cm, fast jag bara går i femman. Liggande

hönan består av en stor sten och tre små. Den stora 
stenen ligger på dom tre små stenarna. Liggande hönor är 
ovanliga. De finns bara på några ställen till.

Vi har också många rösgravar. D et är en hög med 
stenar. Under dom där stenarna begravde man folk. I 
Ersmarksbodarna kan du hitta en bod som är ungefär 
hundra år gammal.

Är ni hungriga, så kan ni få landa på åkertegen norr 
om vårt hus. O m  ni följer efter mig hittar ni.

När vi kom hem  var det dags för lunch. N u får du 
smaka på surströmming. D et är ganska starkt. -  Tycker 
du om det? -  Smaskens, det smakar bra! -  Vill du prova 
min saxofon? -  Ja. Pip på bröl, mo! lät det.

Då kom pappa. -  Vill ni fara till SKEGA, Ersmarks 
största arbetsplats? D et är ingen risk att bli överkörd av 
truckar, eftersom det är arbetarnas fridag.

Pappa och jag cyklade, och gässen flög. H it till SKE
GA kommer rågummi från många olika länder. D et 
blandas m ed kol och andra kemikalier. Där görs gummi
foder till stenkvarnar vid gruvorna. Fabriken började 
med att göra gummihandskar och nu görs gummiringar 
och annat som skickas run t hela jorden. När vi kom u t ur 
fabriken sa jag: -  N u får ni flyga norrut till Hugossons 
svinfarm. Den är minst lika stor som gårdarna i Skåne. 
Där kan ni gäss få er e tt skrovmål på utspillda kornkär
nor. O m  ni sen flyger en mil till norrut, kom m er ni till en 
av Norrlands största träffpunkter för flyttfåglar, Ostträs
ket. Där hittar ni säkert många bekanta på väg norrut.

Jag vinkade adjö så länge jag kunde se dom. Jag 
hoppades att de skulle hälsa på, när de passerade till 
hösten, på väg m ot varmare länder.

Joel Eriksson, klass 5 
Ersmarksskolan, Skellefteå 

vann 2:a pris i mellanstadiets tävling

I  nästa nummer presenterar vi 
fler vinnarbidrag.
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Kulturum Torvsjö kvarnar

Besöksmålen i Torvsjö -  Kvarnbäcken och Skogsbruks- 
stigen -  drygt två mil norr om Åsele kompletteras nu 
m ed en utställning. Intill kvarnanläggningen har ett nytt 
hus smugit sig in för i huvudsak det ändamålet. Byggna
den är utform ad och konstruerad utifrån traditionellt 
material, men på e tt fritt och för verksamheten anpassat 
sätt. Arkitekt är Ragnar Bergeå, Umeå.

Kvarnbäcken och Skogsbruksstigen ger oss en inblick 
i hur människor i Torvsjö och inlandet nyttjade naturen 
under 1800- och början av 1900-talet. De ursprungliga 
anläggningarna visar hur bäckens kraft utnyttj ades maxi
malt. Vi kan under sommarsäsong se skvaltkvarnar, 
tröska, såg och spånhyvel i drift. E tt litet elkraftverk, 
m ed sin turbin och generator från 1918, får glödlampor 
att lysa. Skogsbruksstigen, som anlagts på senare år, har 
rekonstruerade skogsarbetarkojor från olika tider, en 
kolmila m.m. Redskap som användes vid skogsarbetet 
visas i en separat byggnad. För den som inte ledsagas av 
en guide finns informationsskyltar längs bäcken och 
stigen. Den vackra byn, m ed sitt karaktäristiska jord
brukslandskap, visar hur man byggt och brukat i slutt
ningen ned m ot Torvsjön.

Utställningen berättar vidare, m ed utgångspunkt 
från vattenkraftanläggningarnas olika delar, om männis
kors liv före, under och efter bäckens ”glansdagar”. En 
tillvaro som fram till 1950-talet hörde samman m ed 
jorden, skogen och vattnet; att odla, tröska, mala, baka, 
avverka , såga, hyvla, bygga, jaga, fiska osv. Besökare 
m öter en familj från sekelskiftets Torvsjö. De står sym
boliskt på stenar som brutits på ägorna och forntida fynd 
som förfäder lämnat efter sig. Föräldrarna och barnen är 
i färd m ed att sköta sysslorna på gården. Mamman ska 
snart sätta kornmjölsgröten på bordet, pappan styr ste
gen m ot arbetet i skogen. Elkraftverket m ed sina åtta 
hästkrafter förde m ed sig förändringar i byn. Besökare 
kan ta del av dessa och själva ”känna på” vad en hästkraft 
innebär. Kring en mjölkbrygga görs nedslag i ”En ny tid”, 
då mjölken började skickas till mejeri och kornet till 
större kvarnar -  Kvarnbäckens anläggningar lämnades 
att förfalla. Men vattenhjulen började snurra igen -  
1960- och 1970-talets upprustning beskrivs i utställ
ningen.

K ulturum  Torvsjö kvarnar under uppbyggnad våren 1996. Utställ
ningen öppnas 1 juni. Foto Iréne Gustafson.

D et finns möjlighet att se filmen ”Från korn till kaka” 
med välkände Bernhard W estman som berättare. I bu ti
ken finns bl.a. kornmjöl, tjära och spån till försäljning, 
liksom småskriften "Torvsjö kvarnar” och annan littera
tur. Småskriften säljs också bl.a. på länsmuseet och 
Skogsmuseet i Lycksele. Den fungerar som utställnings
katalog och liten historiebok inför eller efter e tt besök i 
Torvsjö.

Utställning, småskrift och skyltar har producerats av 
Skogsmuseet i Lycksele. I produktionsgruppen har Iréne 
Gustafson, Eric Axelsson, Rune J Nygren, Thure Hen- 
nersson och Jeanette Joelsson ingått.

Iréne Gustafson, Skogsmuseet, Lycksele
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Fornminnesinventeringen i Västerbotten

Sedan 1938 har det regelbundet skett en fornminnesin
ventering i Sverige. Den har bedrivits av Riksantikvarie
äm betet i nära samband utgivningen av de reviderade 
ekonomiska kartorna över Sverige. Ursprungligen m ed
gav lagstiftningen att man endast letade efter lämningar 
från förhistorisk tid. Senare lagar har dock gjort det 
möjligt att även definiera lämningar från historisk tid.

I Västerbottens län har systematisk inventering efter 
fornlämningar skett sedan 1950-talet. Kunskapen om 
äldre tidsperioder i Norrland var vid den tiden begrän
sad, varför man i huvudsak gjorde efterforskningar i 
områden, där man m ed säkerhet kunde hitta lätt igen
kännbara fornlämningar. Många av bronsålderns rösen i 
kusttrakterna upptogs t.ex. då i fornlämningsregistret.

Allt eftersom kunskaperna om Norrlands förhistoria 
ökat, har allt fler fornlämningar kunnt registreras. Men 
idag registrerar man inte bara fornlämningarna utan även 
andra kulturminnen som inventerarna träffar på eller får 
tips om. Registret över Västerbottens län omfattar idag 
ca 9.000 fornlämningar och andra kulturlämningar. Se
dan 1984 har inventeringen bedrivits av Riksantikvarie
ämbetets regionkontor i Luleå.

I och m ed Riksantikvarieämbetets omorganisation 
1995 beslöts att fornminnesinventeringen skulle skötas 
av länsmuseerna. Stora delar av Sverige anses som färdig- 
inventerade, medan det i Norrland fortfarande återstår 
stora luckor, framför allt i fjällen och här kommer inven
teringen att fortgå fram till år 2002.

Från och m ed 1997 kommer Västerbottens museum 
att överta organisationsansvaret för inventeringen, men 
redan i år deltar vi i större utsträckning än tidigare i 
planering och uppläggning av arbetet.

En viktig målsättning för m useet är att bredda det 
regionala samarbetet framför allt m ed hembygdsfören
ingar och andra lokala organisationer. Med hjälp av den 
lokala kunskapen kan vi göra ett mycket bättre jobb.

Arets inventering, som delvis är att betrakta som en 
provverksamhet, bedrivs i samarbete m ed Vadtejen Sae- 
mieh Sijti “Vapstenprojektet” i Tärna samt Vueljere 
Duodji i Vilhelmina. Båda grupperna har i flera års tid 
bedrivit e tt aktivt sökande efter kulturlämningar i fjäll
området och skaffat sig värdefull kunskap som är till stor 
nytta för fornminnesinventeringen.

Två områden kommer att inventeras i år, dels ett 
stråk från V. Ormsjö i Dorotea och norrut över Blajk- 
fjällsområdet, dels om rådet kring Virisen på gränsen 
mellan Vilhelmina och Tärna. På så sätt vill vi skaffa oss 
en uppfattning om hur det ur en kulturminnes- och 
fornminnessynvikel kan se u t i e tt lågfjälls- och ett 
högfjällsområde. Kunskaperna från detta arbete kom
mer att vara nyttiga i kommande fjällinventeringar.

I inventeringsarbetet är vi beroende av information 
från alla de som känner till något om kulturlämningar i 
fjällområdet (naturligtvis också från övriga delar av lä
net) och vi tar gärna em ot tips.

Lars Flodström, Västerbottens museum

kilometer

Blaikfjälh- och Virisenområdena, inom vilka inventeringar kom m er 
a tt ske 1996.
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A tt respektera historia
I Västerbotten 1995/3 ”Att flytta historien” behandlas fri
luftsmuseerna. Det här inläggets rubricering signalerar någ
ra synpunkter på hur tidigare generationers sätt att bevara 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader bör bedömas.

I häftet kan man läsa om friluftsmuseernas tillkomst 
omkring sekelskiftet och om tillväxten under 1900-talet. 
De senaste årtiondenas ökade intresse för byggnaders be
varande i ursprunglig miljö framhålls, liksom friluftsmuse
ernas betydelse som pedagogisk miljö.

Länsantikvarie Karin Eriksson bidrar med ett debattin
lägg i bevarandefrågorna. Med engagemang talar hon för att 
behålla byggnader i den miljö där de hör hemma och menar 
bl.a. att bortflyttning av hus från stadskärnan i dag är ett 
förlegat synsätt. Hon är här representativ för synen bland 
många samtida kulturvårdare. Naturligtvis känns denna rätt 
och jag delar i stort uppfattningen. Det ligger dock en fara 
i att vara alltför kategorisk. En mer nyanserad syn kan 
behövas ibland och jag återkommer till detta.

I ivern att tala för sin sak förleds länsantikvarien att 
nedvärdera vad kulturvårdare tidigare uträttat och att för
ringa deras syn på bevarandefrågorna. Här reagerar jag. 
Vem kan nu eller i framtiden säga att just dagens syn på 
bevarande är den absolut rätta och den enda man kan följa? 
Gårdagens åtgärder kan f.ö. inte mätas med dagens mått
stock. Det vore en historisk felbedömning. Kulturvårdarnas 
handlande grundades tidigare på andra förutsättningar och 
andra värderingar. Det bör respekteras.

Fortsatt husflyttande till Gammlia och övriga hembygd- 
sområden i länet ifrågasätts. Flyttning till hembygdsområ- 
den bör bara tillgripas i nödfall när man inte lyckas bevara 
husen på plats, menar länsantikvarien. Kan detta vara rätt? 
Om man på det här sättet lägger en död hand över hem- 
bygdsområdena, riskerar de att stelna till och bli intresselö
sa. Vår tids och framtidens människor måste liksom före
gångarna få ha sin frihet att engagera sig i bevarandefrågor 
så som de själva önskar. Visst är det bra att behålla skydds- 
värda hus på plats. Det får dock inte hindra möjligheterna 
att även framöver berika hembygdsområden med hus, när 
det är motiverat och det får då inte bara gälla ”nödfall”.

I slutet på sin artikel skriver länsantikvarien många 
uppskattande ord om friluftsmuseer och hembygdsområ
den. Den dogmatiska inställningen till husflyttningar kon
trasterar dock mot denna öppenhet.

Bevarande av hus sker efter en skala från museal konser
vering till ombyggnad för ny användning. Detta gäller 
oavsett om husen behålls på plats eller flyttas. Oftast måste 
man nyttja husen på något sätt. Vid den nödvändiga moder
niseringen rubbas då autenticiteten. I gengäld lever husen 
med i den nya tiden. Bevarande på plats har det stora värdet 
att den yttre miljön kan behållas mer eller mindre oföränd
rad. Flyttas huset, kan det ändå bidra med det mervärde en 
kulturbyggnad kan ge i den nya miljön. Det här resone
manget gäller inte minst för många av Bengt Lidströms 
ombyggda timmerbyggnader som behandlas i detta num
mer. Om han hade låst sig vid att endast bevara på plats, 
hade mycket gått förlorat.

Ett exempel på gammal byggnad i nyskapad yttre miljö 
är Lars Färgares gård. Vid flyttningen till Gammlia placera
des huset så att långfasaden tillsammans med Sävargårdens 
gavel avgränsar en rymlig entréplan med parkeringsplatser 
till museiområdet. Den flyttade gården ingår nu i ett sam
manhang där man hellre ser en rödfärgad gammal länga än 
en nybyggnad. Där fanns tidigare ett vandrarhem med 
självklar anknytning till museiområdet. Numera fungerar 
de som bostäder åt gästforskare.

Lars Färgares gård och Sävargården har bl.a. av ekono
miska skäl överlåtits till universitetet och förvaltas nu av en 
stiftelse. Inget av husen har kulturhistoriskt skydd. Så länge 
de sköttes av museet var detta inte aktuellt. Då ägandeför
hållandena nu förändrats, borde de rimligen skyddas som 
byggnadsminnen.

Särskilt anmärkningsvärt är att Sävargården inte skyd
dats. Den utgör ett stiligt exempel på gustaviansk bruksar- 
kitektur i Norrland och den är ett krigshistoriskt minne. 
Herrgårdens flyttning till Gammlia 1921 är intressant his
toria i sig, som vittnar om stort engagemang vid den tiden. 
Vackra klassicistiska interiörer från 1920-talet finns i huset. 
Vid restaureringar på 1960-talet -  gjorda i samråd med 
riksantikvarieämbetet -  tillfördes värden bl.a. med kultur
historiska väggmålningar och särpräglade inredningar.

Att Sävargården med sina skiftande öden inte skyddats 
på samma sätt som andra kulturhistoriska byggnader, förvå
nar mig. Det kan väl inte vara så illa att länsantikvarien inte 
befattar sig med byggnaden, därför att den flyttats. Det 
skulle innebära att de åtgärder länets ledande kulturperso
ner genomförde på 1920-talet inte skulle vara mycket värda 
idag. Det vore att åsidosätta historien -  den historia som 
handlar om tidigare generationers kulturvård.

Åke Lundberg
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Utställningar i sommar
1 6 . 6 - 6 . 1 0  H A NDENS VERK

En utställning om Bengt Lidströms slöjd
ande och arbete m ed att vårda det väster
bottniska byggnadsbeståndet: kyrkor, väs- 
terbottensgårdar och högreståndsmiljöer. 
Samarr: Västerbottens läns hemslöjdsför
ening, ideell.

D et riksomfattande Migrationsåret har i länet givits 
tonvikt på kulturm öten i modern tid.
-  15.9. LIVSÖDEN I EN NY HEMBYGD
-  15.9. TR O N  I VARDAGEN

O m  katolska kyrkan i Västerbotten.

I nästa n
Fjällen är inte bara orörd natur. Fjällen som kulturland
skap behandlas i nästa nummer, som utkom m er i okto
ber. Fornminnesinventeringar, stalotomter, fjällägen- 
heter, renskötarens resp. nybyggarens bebyggelse, sa
miska dagböcker och fjällbotaniska trädgården är en del 
av innehållet.
Arets sista num m er ägnas -  m ed anledning av Migra
tionsåret -  åt kulturm öten i Västerbotten i modern tid.

Nils Holgersson besöker Västerbottens län den 19-21 juni 
(landskapet Västerbotten) och 1-5 juli (södra Lapp
land). Tillsammans med Selma Lagerlöf utforskas 
spännande delar av vårt kulturarv.

19 juni:

20 juni:

21 juni:
1 juli:
2 juli:
3 juli:
4 juli:
5 juli:

Olofsfors bruksmuseum, Nordmalings hem 
bygdsgård, Umeå Energicentrum, Klabböle, 
Soldattorpen, Umbygda, Brännland 
Världens längsta linbana, Örträsk-M ens- 
träsk, Bergrum Boliden 
Hembygdsområdet i Burträsk 
Hembygdsområdet i Sorsele 
Hembygdsområdet Kåtaholmen i Storuman 
Gammplatsen, Lycksele 
Vilhelmina och Folkets Hus, Meselefors 
Hembygdsområdet Kullerbacken i Dorotea

Mer information annonseras 
i lokalpressen.

H em bygdens Å r 1996

Utställningen m ed skolelevernas bidrag till tävlingen, 
Nils Holgersson landar i länet, visas på länsmuseet till 
9.6, därefter i Olofsfors, Skellefteå, Malå, Vilhelmina 
och Lycksele. Ring redaktionen för mer information 
om tid och plats.
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