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I detta n
D et finns en mångfald historiskt betydelsefulla inslag i 
jordbruksmarkerna. De vittnar om äldre odlingsmeto
der, men riskerar m ed nya skötselmetoder att försvin
na. För att uppmärksamma detta har Jordbruksverket 
och länsstyrelserna inlett en informationskampanj till 
vilken årets första tem anum m er ansluter. Vi är tack
samma för det produktionsstöd vi erhållit därifrån!

Anders Karlsson, som arbetat m ed kampanjen Mar
kernas Mångfald vid Länsstyrelsen i Västerbottens län, 
berättar om syftet m ed kampanjen, hur arbetet inletts 
och planeras framöver.

Sven Lingegård, Länsstyrelsens lantbruksfunktion, 
beskriver utvecklingen av det norrländska jordbruket 
under efterkrigstiden och lyfter som ett exempel fram 
Sten Abergs jordbruk i Vebomark, Lövånger.

Gösta Laestander, Sorsele, tecknar ett porträtt av 
fjällbonden FJerbert Ottosson i Ammarnäs och berät
tar om en fjällbondes arbetsvillkor.

Lars Holstein, Västerbottens museum, beskriver 
hur den ekologiskt inriktade bonden Jan Sundström i 
Överklinten, Robertsfors, arbetar. Stellan Wengelin, 
Västerbottens museum, har fotograferat.

Ulf Segerström, Inst. för skoglig vegetationsekologi 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, redogör för 
forskningen kring den förhistoriska odlingen i länet.

Clas Tollin, Riksantikvarieämbetet, visar genom en 
rad exempel hur förändringar i odlingslandskapet av
speglas i äldre kartmaterial.

Återkommande genom häftet presenteras fyra te 
man:

I Spår av äldre tiders jordbruk exemplifierar Anders 
Karlsson, Västerbottens museum, de natur- och kul
turvärden vi bör värna om i odlingslandskapet. De 
anslutande akvarellerna är gjorda av Margareta Lars
son, Skellefteå museum.

Odlingslandskapet i konsten återger bilder av tio 
västerbottenskonstnärer. För urvalet står Gull-Mari 
Rosén, Västerbottens museum.

Christer Olsson, Umeå, kåserar kring fem karaktä
ristiska arter under rubriken Fåglar i odlingslandskapet.

I Från en bondes (bondkvinnas) horisont gör några 
västerbottniska jordbrukare själva sina röster hörda 
genom dikter om arbetet m ed jorden och djuren.

Ur Sune Jonssons stora dokum entation om bönders 
arbete och odlingslandskapet, boken Jordgubbar med 
mjölk (1994) kan vi återge fotografier från Backfors, 
Bjurholm och Djäkneböle, Umeå.
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FöreMålet

O rd om jord
kan lätt bli tekniska, kopplade till 
rationalisering, utveckling, effektivitet 
mekanisering, arealkrav 
anpassning till kvoter och normer.

O rd om jord
kan lätt bli melankoliska.
U nder kulturarbetarens textbehandling 
är nostalgin närvarande; 
minnen från barndomens slåttannor 
hästräfsan som Molotov drog 
penninggräsets bidrag i affärsleken 
och den stickiga åkern under fotsulorna 
-  doften av ladat hö!

Jordbrukarens egna ord om jord
-  stöpta av årstidernas skiften och dygnets gång, 
jorden, växterna och djuren; 
ett nedärvt ansvar 
genom generationer -  

för insiktsfullt och säkert
med de lokala ordens precision och jordnära logik 

en kärleksfull kamp 
för bestående värden

Dyk in i denna skörd av ord om jord 
när ordbrukare möter jordbrukare!

Britta M  Lundgren



Vem bryr sig om vårt
Anders Karlsson



D et öppna landskapet vill vi alla värna om, 
men väldigt få, utom länets jordbrukare, tar 
egentligen något ansvar. Om vi i framtiden  
vill kunna uppleva ett levande, variationsrikt 
odlingslandskap krävs att vi alla engagerar 
oss p å  ett eller annat sätt.

Tänk på vad som har hänt på bara femtio år! Jord- och 
skogsbruket bedrivs i allt storskaligare former. Under 
honnörsorden effektivisering och mekanisering har 
jordbrukaren själv nästan bortrationaliserats. Titta 
noga på dessa siffror: år 1961 hade vi i Västerbottens 
län 13 200 mjölkproducenter m ed 60 000 kor. År 
1995 fanns det bara 880 mjölkbönder med 17 700 kor. 
Och ändå producerar man i stort sett lika mycket 
mjölk! Mellan 1951 och 1989 har inte mindre än 66 
procent av fjällkommunernas odlingsmark tagits ur 
bruk.

Den nya tiden i jordbrukets tusenåriga historia 
märks mycket tydligt i landskapet. De gamla naturbe
tesmarkerna och slåtterängarna behövs inte mer, fä
boddriften har upphört, de mödosamt upptagna myr
odlingarna växer igen. Hässjan, ladan och diket blir allt 
ovanligare, liksom storspoven och sädgåsen. D et varie
rade, innehållsrika odlingslandskapet har antingen 
övergetts eller till stora delar förvandlats till ett storska- 
ligt och ofta ensartat landskap.

I m itten av 1950-talet fanns som m est 123 000 
hektar åkermark i länet. Nu är siffran nere i ca 75 000 
hektar. All nedlagd jordbruksmark är en förspilld re
surs inför framtiden. Vem vet vad som händer om 20 
år? Då kan det finnas en stor efterfrågan på våra för
hållandevis rena jordar och jordbruksprodukter. I ett 
sådant perspektiv framstår det som ytterst viktigt att 
även fortsättningsvis hålla odlingslandskapet öppet.

Odlingslandskap i Backfors, Bjurholm 1 september 1993. 
Foto: Sune Jonsson.



Går det åt skogen med vårt öppna 
landskap?
Om  utvecklingen m ot större och färre jordbruksföre
tag håller i sig, ser det m örkt u t för stora delar av det 
västerbottniska jordbruket. Vem minns inte LRF:s 
(Lantbrukarnas Riksförbunds) hotfulla plakat för någ
ra år sedan, de som m ed vit tex t på svart botten 
basunerade u t ”Granskog!” på strategiska ställen m itt i 
våra välhävdade odlingsbygder? Sveriges inträde i EU 
gör knappast någon lugnare; det mesta tyder på att 
skogs- och fjällbygdernas jordbruk fortsätter att läggas 
ner och att LRF:s farhågor besannas.

D et är inte bara ett ”öppet landskap” som riskerar 
att växa igen. D et är i själva verket stora natur- och 
kulturvärden som hotas. Från statligt håll har man varit 
medveten om detta ganska länge, och m ed olika stöd
åtgärder har man försökt minska jordbruksnedläggel- 
sens och rationaliseringarnas effekter på odlingsland
skapets natur- och kulturvärden. Landskapsvårds- 
medel och NOLA-stöd (naturvårdsåtgärder i odlings
landskapet) är två exempel på stödformer som syftat 
till att värna värdefulla odlingslandskapsavsnitt.

I dag är dessa stödformer ersatta av EU:s miljöstöd, 
e tt för närvarande ganska komplicerat och otympligt 
system, som livligt debatterats i bl.a. tidningen Land. 
Förhoppningsvis ska stöden i framtiden bli lite lättare 
att hantera för såväl jordbrukare som handläggare.

Varje lada i vårt odlade landskap...
Människans långvariga brukande av jorden har skapat 
stora natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, men 
vari består dessa värden? Till naturvärdena hör inte 
minst den stora artrikedom som kännetecknar våra 
naturbetesmarker och naturliga slåtterängar. Andra 
naturvärden är knutna till variationen i odlingslandska
pet. Diken, odlingsrösen, åkerholmar, lador, vägrenar, 
gamla gårdsträd, alléer, stenmurar, husgrunder, flikiga 
åkrar och skogsbryn -  kort sagt allt som gör landskapet 
varierat -  utgör småbiotoper som är av stort värde för 
den biologiska mångfalden.

Alla dessa kulturspår är samtidigt historiska doku
m ent som berättar om just den platsens kulturhistoria. 
Varje lada i vårt odlade landskap är värd att bevara.

Den bär på en historia som berättar om hur jordbruket 
i vår landsända varit inriktat på boskapsskötsel, om 
slitet (men också glädjen och samvaron) på slåttermar- 
kerna, om det omfattande arbetet m ed att säkra till
gången på vinterfoder.

Att värna om kulturarvet
I vårt län finns det mer än hundra naturreservat. Två 
(2!) av dessa har bildats på grund av naturvärden i det 
odlade landskapet: Svansele dammängar i Norsjö kom
m un och lövängarna i Hummelholm, Nordmalings 
kommun.

Kulturminnesvården i samhället har av tradition 
ägnat sig åt att dokumentera och skydda fornlämningar 
och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Denna ob
jektsinriktning har under den senaste tioårsperioden 
börjat ersättas av en helhetssyn, där landskapet har en 
mer framträdande plats. Kulturminnesvård har för
vandlats till kulturmiljövård.

De traditionella fornminnes- och bebyggelseinven
teringarna ska kompletteras m ed landskapsinventering- 
ar, där odlingslandskapets kulturvärden kommer i fo
kus. I den nyligen framlagda Kulturarvsutredningen 
föreslås, att m an i framtiden ska kunna bilda kulturre
servat för särskilt värdefulla landskap och miljöer.

Den nya inriktningen inom kulturmiljövården är 
bra. Men när det kommer till bevarandet och skötseln 
av odlingslandskapets värden räcker det inte m ed lag
skydd. Natur- och kulturreservat skyddar bara små, 
små fragment av vårt odlade landskap. E tt levande 
landskap kräver ett levande jordbruk -  så enkelt (och så 
komplicerat) är det. Men det krävs också kunskap om 
odlingslandskapets värden. Och m ed kunskapen växer 
känslan och ansvaret för vår odlingsbygd.

Känn Ditt landskap!
För hundra år sedan lanserade Svenska turistförening
en m otto t Känn D itt Land. Sverige var ett land i 
förvandling. Industrialismen var på väg att omvandla 
det gamla bondesamhället, nationalromantiken blom 
strade och turismen föddes. De som i den borgerliga 
kultursfären hade råd uppmanades att lära känna hela 
Sverige, inte minst den exotiska fjällvärlden.
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Estersmark, Nysätra socken omkring 1930. Foto Tor Ekholtz, Västerbottens museums bildarkiv.

I dag skulle jag vilja lansera m otto t Känn D itt 
Landskap. D et handlar inte om det okända och exotis
ka, utan tvärtem ot om det näraliggande och välbekan
ta. Vem är jag, var har jag mina rötter? I hur många 
generationer har gården gått i arv? Vem var det som 
bodde i det hus av vilket det i dag bara återstår några 
grundstenar? O m  man kan svaren på sådana frågor tror 
jag att det är lättare att känna ansvar för sin hembygd 
och det ännu hävdade odlingslandskapet. (Möjligen 
kan det också vara så att m ed en sådan trygghet i sig 
själv, det är lättare att välkomna andra och vara nyfiken 
på hur andra har det -  något att tänka på i dessa tider av 
tilltagande främlingsfientlighet.)

A tt lära känna sitt landskap handlar om att erövra 
kunskap om vardagens landskap. Känner D u det? Som 
nämnts har kulturmiljövården ägnat sig åt att doku
mentera länets byggnadskultur och fornlämningar. 
Men hur är det med vardagens landskap? Den gamla 
slåttermyren där ängsladan står på trekvart, skogsbetet, 
det grävda översilningsdiket, odlingsröset vid åkerkan
ten, den gamla gårdsrönnen, tjärdalen därborta i slutt
ningen? Vem har dokum enterat deras historia? Och 
vem bryr sig om minnena och namnen, den icke m ate

riella kulturhistorien, den som inte fysiskt går att peka 
på, men som ändå är knuten till landskapet?

Studiecirklar och slåtterdagar
Kunskapen om vårt odlade landskap finns samlad på 
olika platser. Du som är intresserad av hembygden och 
äldre tiders jordbruk; vänd Dig på lokal nivå till bib
lioteket, hembygdsföreningen, museet, på regional 
nivå till länsmuseet, länets folkrörelsearkiv, lantmäte- 
riet eller DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminne- 
sarkivet i Umeå). Hos dessa finns litteratur, arkiv, 
fotografier, kartor och annat material ordnat byavis.

Du kanske är intresserad av att starta eller delta i en 
studiecirkel som handlar om odlingslandskapets natur- 
och kulturvärden. I hembyn finns det kanske ett intres
se av att gå m ed i bya- eller hembygdsföreningen -  eller 
nybilda en förening -  för att göra någonting gemen
samt; slyröjning ner m ot sjön, röjning och slåtter på en 
gammal raning, upprustning av några ängslador...

Förhoppningsvis kan artiklarna i detta num m er 
stimulera till tankar om hur man kan gå vidare i 
sökandet -  och helst också skötseln -  av odlingsland
skapets natur- och kulturvärden.
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Spär av äldre tiders jordbruk  • Text: A nders Karlsson • Bild: M argareta Larsson

Vägar, stigar och leder
I äldre tider fanns det alltid ett väl utvecklat nät av vägar, stigar och 
fägator. Från gården ledde gångstigar och hästvägar ut till de marker 
som bonden nyttjade utanför inägorna, exempelvis till myrslåtter- 
marker och raningar. Inom byn ledde vägar mellan gårdarna och till 
de samfälligheter som var gemensamma för byn. Gamla vägar var 
alltid anpassade till topografin; de följde höjdsträckningar och und
vek i möjligaste mån blötare marker. Över myrar lades stockar u t och 
bildade kavelbroar.

Genom att studera hur stigar och vägar var anlagda kan man få 
en ganska god bild av bondens verksamhetsområde samt om kontak
ter inom byn och mellan byarna. I dag har många av vägarna som 
ledde till utmarkerna vuxit igen, och de gamla byvägarna är uträtade

eller ersatta med nya sträckningar ett stycke utanför bykär
nan. Men fortfarande finns många by- och brukningsvägar 
kvar i odlingslandskapet. På de väg- och dikesrenar som 
fortfarande slås kan vi finna en del av den växtrikedom och 
de djurarter som hörde hemma i det traditionella jordbruket. 
Fjärilar och andra pollinerande insekter finner ofta livsrum i 
sådana miljöer.

Om man vill bevara äldre vägar som håller på att växa 
igen, ska de röjas från sly och annan igenväxningsvegetation. 
Därefter kan vägrenar och eventuell mittsträng hållas öppna 
med bete eller slåtter.
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Hägnader
Förr var det viktigt att skydda sina odlingar från djuren som fick beta 
fritt på skogen. Man byggde hägnader av trä eller av sten som lades 
i långa murar. Hägnader uppfördes för att skydda åkermarken, och 
de markerade också en gräns mellan in- och utägomarken. De kunde 
dessutom utgöra gräns mellan olika markägare och nyttjades också 
för att omgärda fägatan som ledde djuren till skogsbetet.

Trägärdsgården (ofta kallad skihaga) var den vanligaste stängslin- 
gen ända fram till andra världskriget, då stängseltråden började 
användas. Störar sätts parvis med ca en meters mellanrum. Banden 
(kluvna smågranar) värms för att bli formbara och snos sedan i åttor 
runt störparet; tre band på varje störpar. Slanorna (troerna) består 
ofta av granstammar; runda, kluvna eller av bakaved (det yttersta på 
trästammen som blivit kvar efter virkessågning). Om man vill ha en 
tät skihaga som även håller får och getter bygger man en sextrohage. 
Då är varje slana 6-7 m lång och vilar på banden vid varannat störpar. 
En glesare variant är tretrohagen där de kortare slanorna vilar på 
banden vid varje störpar.

Vid sidan om skihagan har man använt sig av stenmurar som hägnad 
eller gränsmarkering. Murarna är naturligtvis vanligast i steniga 
trakter, till exempel i områden ovanför högsta kustlinjen, medan de 
är sällsynta i älvdalsbyarna med deras stenfria sedimentjordar. De 
flesta av stenmurarna i vårt län är tillkomna i samband med laga 
skiftet. Då fick gårdsägorna ny arrondering och marken indelades på 
ett nytt sätt. De s.k. skiftesmurarna som tillkom vid den tiden 
kännetecknas av att de löper längs fastighetsgränserna, att de är raka 
och av tämligen enkel konstruktion.

Material till stenhägnaderna tog man från odlingsrösen och 
naturligtvis från åkern. Med nya djupgående järnplogar och en 
kraftig expansion av åkerarealen i samband med vallodingens ge
nombrott var det gott om sten som kom i dagen.

De stenmurar som finns kvar i dag är viktiga kulturhistoriska 
dokument. De murar som ligger öppet och värms av solen har ett 
stort värde som livsmiljö för flera arter av lavar och mossor men 
också för exempelvis ödlor, ormar och insekter.
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Från en bondes horisont • Sture Karlsson

Ekorrhjulet

Jag vill skriva om dem som skrivit 
m ed korta och långa steg.
O m  dem som suddade skog 
från diken och ingärdad teg.

O m  vattnets vägar, och hjulen 
som vattenvägarna drev.
O m  hur ljuset kom till skjulen 
där människorna tänkte och skrev.

Skrev om dem som skrivit 
m ed raka fåror en teg.
Och om hur det sedan blivit 
när skogen återuppsteg.

Någon måste lämna båset
M itt i det andfådda flåset 
hördes hemmansägarens röst: 
”Någon måste lämna båset 
innevarande höst!”

Då reste sej tre, av SRB, 
från första och bästa klass 
m ed kantiga drag, 
och m ed tydliga spår ifrån dass.
Och de sade som så;
Vi är redo att fara till Sunnanå!
Och utan att ändra en min, 
är vi gall att gå, tack vare semin!
D et blev tyst en minut, 
medan fläkten röt
och hemmansägaren snorade till sej, 
och snöt.

Farfar på besök

Vå segen, vå sa'an?
”Vå eta ji nu för tin, för veckurn, för dan?”

”He jer svårt att giva beske’ 
nu ell vä int lenger spis’n ve ve’.
Men om mörna dreck vä påsathe 
å att dell digistaiv.
Svårt jer att tala ne ut,
för hembakarågbulla dem vara slut.
Dell frukost, Kefir jer e fil, å visst m ätt’e 
m en no vare bätter he farmora sätte.
Cornflakes att dell, men i twivel du väijt 
sjölv längt i ätter n ’tunnbröstäjp.
Kaffi dreck vä nan gang omsenn 
å sumpkokarn veil i int hava igen.

A t medag jere väl olik,
m en de värste i väjt jer lasang,
he sej u t som en grönakti bläijt.
Men pajkarn tyck omme vå i kan sej.
Visst väjt du om att i hav treij.
Bara!
å dem vara full a kara.

Tjufem ar jere da sen
vä fing en kornmjölsgröt förrn vä ging isäng.
Men böckrern hav i u tätter n ’vägg.
D u hadd bara eijn ve ett melalägg.
Å breva fa i vornendaste dag
meijr för e ar än ji feing mens ji levd ilag.”

Vå segen, vå sa’an?
"Potatern å fläske” sa’n.
Sen sa’n ingenting mäijr den dan.

Sture Karlsson, f. 1933, är jordbrukare i nionde generationen i 
Övre Bäck, Bureå. Dessutom skriver han poesi, teaterstycken, m å
lar och har tidigare varit aktiv inom Vuxenskolan. Några av hans 
dikter finns publicerade i boken Vinterkalven (1991).
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Från en bondkvinnas horisont • M argareta "M eta" A ndréasson

Lova
”Kweinna, kweinna, bondekweinna 
låt oss ta dellvara meinna 
mens vä hava nagen kwar 
som kan berätt om hur he var.

Lova Lova, lanthusmora, 
tala om för wärta vora 
hure du ha levt ditt liv 
se da ska jäg fräist å skri’iv!”

’’Men tokes steinta, kan he vara 
nanteing att en framti spara.
Aller nansin ha jäg gjort 
nanteing som jer fint å stort.

Jäg ha sjåa h äm m a galom 
na anne var he aller tal om.
Skött om barna som jäg fick 
å hålli hus å häm i skick.

Stocki strompern, stoppe sacka 
mjalke koern, steilld å mocka, 
skött om kalv å gris å far 
kwäll å marja, ar fra ar.

G att ve barna, give bröste, 
tulle sjonge, snytt å tröste.
Laga m at’n vornen dag 
å vöre gubben deill behag.

Lada ven å slipsten dröjje 
räfse dika, hässje höjje 
Gräfte pärern, sätte frö 
tjwötte klea, baka brö.

Skure fuse, kalke vägga 
m ata hönschern, nappe ägga, 
lappe säckarn vorte ar, 
lappe böxern att om far.

Gamlern skött jäg sista ara 
för dem veille hä’äm fa vara.
Å jäg vart se gla da präst’n sa
att han töickt att jäg hadd gjort’e bra

Annars hav jäg aller rårtes 
ve nanteing som kan ha hårtes 
eller syntes utaför 
egen gal å egen dör.

Men skriv du än, men tjollerstina 
tro du verklit ola mina 
om de enkla liv som var 
va’a nanteing att hava kwar?”

”Jåå he kan jäg lova, Lova 
tack för denna vackra gåva.
Ve ditt liv he var som se 
inte kräva -  allting ge!”

Margareta ”Meta" Andréasson, f. 1933, lantbrukarhustru och fyra- 
bamsmor i Södra Åbyn, Burträsk, arbetar även med utvecklings
störda, är aktiv i Vuxenskolan och skriver dikter. Hon har gett ut 
flera diktsamlingar, bl.a. Hemma i byn (1987) och Verkligheter 
(1994)
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GÖTA JOHANSSON 
Fem scener, 1974

En av de m ånga naiva konstnärerna i länet. G ö ta  Johansson 
föddes i Sävar 1908 och intresserade sig tid ig t för m åleri och 
teckning. Som  ensam försörjare till en  sto r familj tillä t in te  
om ständigheterna a tt hon  m er he lh jä rta t kunde ägna sig åt 
konstnärlig verksam het förrän barnen  läm nat hem m et.

H on hade sin debu tu tställn ing  på  Lilla G allerie t i 
U m eå 1972 och presen terades i V ästerbo ttens m useum s 
utställn ing “Ty så roar m ig a tt  m åla” 1973. H är har hon  
sam lat fem  scener från jordbrukslivet i V ästerbo tten .
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BROR JONSSON 
Västerbottensby

Bror Jonsson är d e t västerbottn iska kustland
skapets främ ste skildrare. H an  har m ålat och 
teckna t m ånga vyer över södra länskusten, från 
trak terna kring N orrbyn och N orrbyskär. H an 
föddes 1923 i Baggård och bor num era i Långed, 
N ordm alings kom m un. E fter utb ildn ing  på O tte  
Skölds m ålarskola i S tockholm  återvände han  till 
sina hem trak ter. H an  ställde bl.a. u t  på  H an t
verkshuset i U m eå 1953 tillsam m ans m ed  C M 
Lindqvist, V ännäs, T orfrid  Olsson, Bygdeträsk 
m .fl. i sam lingsutställningen Sex västerbo tt- 
ningar.

- y r —ewe

KERSTI DAHLSTEDT 
Gärden, 1977

U nder 1970-talet var m iljöengagem anget starkt 
och d e t påverkade även konsten. Effekterna av 
u tfly ttn ingen  från landsbygden var då e tt  å te r
kom m ande m otiv  i K ersti D ahlsted ts målningar.

H on  föddes i U ppsala 1946, m en  har genom  
sin släkt rö tte r  i V ästerbo tten . H it fly ttade hon 
också efter teckningslärarutbildning på K onst
fack i S tockholm  1966-1970. N atu ren  har varit 
en betydelsefull inspirationskälla för henne.
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Från markhunger till överskott
-  politik för norrländskt jordbruk under 50 år 

Sven Lingegård

Sverige behövde en helt ny jordbrukspolitik efter an
dra världskriget. E tt riksdagsbeslut 1947 ställde upp 
mål för att landet skulle ha en tillräcklig självförsörj
ning i beredskapssyfte och mål för jordbrukarnas in
komster. En effektiv jordbrukare skulle ha samma 
inkomstnivå som arbetare i andra näringar. D et senare 
var också ett förtäckt sätt att framföra, a tt mycket 
omfattande rationalisering och strukturomvandling 
var nödvändig i jordbruket. Den utvecklingen skulle 
också överföra mycket arbetsskraft till andra näringar.

Medlen var i många fall desamma som vi känner 
igen i dagens politik. Gränsskydd för att skydda m ot 
världsmarknadens lägre priser, reglering av de inhem 
ska priserna, prisstöd på mjölk sedan 1941 och insatser 
för rationalisering. De senare genom att lantbruks
nämnderna inrättades för att bygga upp markinneha
vet på effektiva fastigheter, bidrag till utbildning och 
rådgivning genom Hushållningssällskapen och bidrag 
till investeringar. Investeringarna dominerades av bi
drag till dikning och andra markinvesteringar. Jordför
värvslagen utvecklades för att styra försäljningen av 
mark till effektiva jordbruk.

1960-talet -  en istid for jordbruket
Vid ingången till 1960-talet ökades pressen på jordbru
ket. Gränsskydden och de inhemska priserna sänktes, 
ambitionen på självförsörjning sänktes till 92% och 
kraven på rationalisering förstärktes. Lönsamheten 
gick kraftigt ned och småbönderna sökte sig till indu
strin. Under 60-talet minskade antalet brukare i länet 
m ed 44% och åkerarealen med 18%. Allvarligt var att 
mjölkproduktionen minskade m ed 7%.

För att påskynda rationaliseringen och föra u t kun
skapen om ny teknik satsade staten på rådgivning och 
utbildning, från 1967 samordnat inom lantbruks
nämnden. 60-talet blev också genombrottstiden för 
mekanisering i form av skördetröska, rörmjölkning, 
utgödsling, kemisk ogräsbekämpning etc.

E tt avvikande inslag var det tillfälliga inkomststöd i 
form av arealbidrag för småföretag under 10 hektar 
som infördes. Upp till 500 kr per hektar, men högst 
3 500 kr utbetalades. När vi jämför m ed dagens EU- 
bidrag kan vi konstatera att intet är nytt under solen.
I m itten av 60-talet infördes även ett omställningsbi- 
drag för småbrukare som sålde sina hem m an till för
mån för större jordbruk. Belopp upp till 20 000 lo- 
betalades, och benämndes i stugorna för ”skottpengar 
på småbönder”.

KR-bidragen
Man insåg att utan särskilda insatser skulle den nya 
politiken innebära slutet för jordbruk i Norrland, med 
dess sämre företagsstruktur och orationella jordbruk. 
En åtgärd för norrlandsjordbruket 1960 blev att inrätta 
bidrag för en mycket snabb uppbyggnad av rationella 
företag. D et benämndes koncentrerad rationalisering, 
i folkmun KR. Bygder för KR valdes u t i samverkan 
mellan lantbruksnämnd, skogsvårdsstyrelse, överlant
mätare. D et var sedan lantbruksstyrelsen som fällde 
avgörandet. Lantbruksnämnden valde u t fastigheter 
för KR-stödet och svarade för att köpa in mark till 
företagen samt medverka i a tt planera investeringar. 
Bidrag lämnades m ed 50% för alla åtgärder. Från denna 
tid härrör det självfallet grundlösa påståendet, att en 
tjänsteman vid lantbruksnämnden alltid vände bilen
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rätt väg innan han parkerade på gårdsplanen. Det 
kunde bli bråttom  iväg.

Brukare som inte utvalts för KR stod i princip utan 
möjlighet till bidrag.

1970-talets uppsving
KR-politiken lade grunden för det moderna jordbruket 
i länet. 1967 och 1971 ändrades villkoren för investe
ringsstöd så att de flesta jordbruk m ed någon utveck
lingsförmåga kunde få bidrag. Tillsammans innebar 
höjda priser och bättre lönsamhet, att prisstödet höj
des och även kom att omfatta kött, fläsk och får, -  helt 
nya möjligheter och nytt intresse inom lantbruket.

Tidsandan påverkades också mycket av ”gröna vå
gen”, även om den vågen inte hölls högt i jordbrukar- 
kretsar. Investeringar i jordbruk gjordes över hela lä
net, omfattande återuppodling av åkermark skedde, 
och vi återtog mer än väl den minskning i produktions
volym som 60-talets nedgång inneburit.

Nedgången i total åkerareal fortgick dock, men i 
minskad takt. Så sent som 1977 antogs en skötsellag 
som stadgade att all brukningsvärd åker skulle bevaras.

1991 -  en ny livsmedelspolitik
1991 års riksdagsbeslut beslut innebar slutet för 30- 
talets regleringspolitik. Kvar fanns ett gränsskydd. 
Inom landet skulle marknaden få ökad roll i prisbild
ningen, och m ed olika åtgärder skulle kostsamma över
skott bort.

Tidigare motiv för norrlandsstödet fanns i stor u t
sträckning kvar. Stödet behövs för att kompensera 
produktionsnackdelarna jäm fört m ed södra Sverige: 
klimat, företagsstruktur, avstånd. Syftet är regionalpo- 
litiskt, jordbruket har betydelse för sysselsättning och 
inkomst. Trots allt svarar fortfarande jord och skog för 
10-15% av sysselsättningen i en tredjedel av länets 
kommuner. Jordbrukslandskapet är vidare en viktig 
miljöfaktor för turism och boende. Betydelsen av för
sörjningsberedskap har tonats ner, men produktionen 
behöver ha tillräckligt stor volym för att vi skall behålla 
en effektiv mejeri- och slakteriindustri.

Jordbruket i länet kom att påverkas bara obetydligt 
av 1991 års beslut.

EU-anslutningen 1995
EU-anslutningen kommer möjligen visa sig vara den 
hittills mest omvälvande förändringen i jordbrukspoli
tiken. 1991 års steg m ot avreglering har nu ersatts av 
två steg tillbaka.

För att få bort överskotten skall produktionsvoly
men nu begränsas genom kvoter på mjölk, djurhållning 
och spannmålsodling. Kvoterna kan ligga på lands- 
eller gårdsnivå. Överskrids kvoten dras bidrag in eller 
utdöms straffavgift. Kvoterna medför stela system som 
gör det svårt för jordbrukarna att bygga u t sina företag.

1961 1995 Förändring

Åker (tusen hektar) 118 75 -37%
Brukningsenheter (st) 16 900 3 600 -79%
Kor (st) 59 600 17 700 -70%
Mjölkinvägning (tusen ton) 123 125 + 1%

På 35 år har 80% av brukarna slutat och förändringen i antal kor 
är nästan lika stor. Viktigast är att jordbruksproduktionen, m ätt 
som mängd invägd mjölk, i stort sett är oförändrad. Det innebär att 
länet fortfarande är med råge självförsörjande på mjölkprodukter.

i
1952: 18 000 kg mjölk 1995: 450 000 kg mjölk

På Åbergs gård i Vebomark (se s 15) produceras nu lika mycket 
mjölk som på 25 gårdar 1952. Under samma tid har antalet mjölk
producenter minskat till ca en tjugofemtedel. Förklaringen är att de 
senaste 25 åren har jordbrukarna blivit ännu mycket skickligare, så 
att enastående framsteg gjorts inom utfodring och avel; mjölkav
kastningen har mer än fördubblats. Det ger anledning till reflektio- 
nen att småbonden med 7 kor idag producerar lika mycket mjölk 
som storbonden med KR-stöd gjorde på 60-talet.
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Åbergs farming Burgärdan AB år 
1996. Gårdens åkerareal utgörs av 
totalt 76 hektar brukad mark, varav 
44 i egen ägo. I ladugården står nu 
53 mjölkkor. Foto Sven Lingegård.

Bidragen utgår inte längre per producerat kilo mjölk 
eller kött utan per hektar av olika grödor eller per djur. 
Bidragens anknytning till åkerarealen kommer att höja 
kostnaderna för jordbrukarna, eftersom markpriser 
och arrendeavgifter nu kommer att stiga.

Bidragen kan nu lyftas först sedan de sökts på 
korrekt ifyllda blanketter. För närvarande finns 10-15 
olika stöd där jordbrukaren skall göra e tt lämpligt urval 
av det som är tillämpligt på den egna gården. Lyckas 
han fullt ut, når han samma stödnivåer som före EU- 
inträdet. Byråkratin tillsammans m ed lönsamhetsför- 
sämring har fått ovanligt många, framförallt småjord- 
brukare, att sluta. Särskilt påtagligt är detta i inlandet. 
Anmärkningsvärt är att produktionsvolymen i inlan
det minskat med 10%.

I vårt län är arealkraven så höga att 1/3 av brukarna 
har problem att skaffa tillräcklig areal. I en effektiv 
växtodling har man inte heller behov av så stor areal 
som krävs för att få fullt EU- stöd. Många jordbrukare 
står alltså inför valet att antingen vara effektiva jord
brukare eller att lyfta fulla stöd.

Framtiden då?
Marknadens roll för prissättningen har ökat och den 
politiska viljan är att den skall öka ytterligare. D etta har

hittills kommit bort i den allmänna fixeringen på alla 
nya bidrag. Konsumenterna och inte politikerna får 
större betydelse för lönsamheten framöver. Under se
naste året har vi sett allt lägre priser på kött och fläsk, 
en utveckling som också påverkats av galna ko-sjukan.

Marknadens press kommer att tvinga fram allt ef
fektivare företag. Den språngvisa utvecklingen m ot 
större företag som vi sett under 90-talet kommer att 
fortsätta. I stora företag kan man utnyttja senaste 
teknik inom utfodring och mekanisering.

I stordriftens spår blir norrlandsnackdelarna, kli
mat, avstånd, små spridda fält osv, allt mer kännbara. 
Det kommer att styra heltidsj ordbruken m ot de bättre 
j ordbruksbygderna.

Mejeriets förmåga att vara effektivt i transporter 
kommer att styra var nya mjölkproducenter kan starta. 
Inlandets mjölkproduktion samlas längs möjliga mjölk
linjer.

Trots alla tänkbara problem i framtiden ser vi att 
länet ännu har i stort oförändrad storlek på jordbruks
produktionen, att effektiviteten under lång tid höjts 
kraftigt, att länet har en miljömässigt framstående 
produktion och att jordbruket är en framtidsnäring.
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Sten Abergs jordbruk 1952-96
Sven Lingegård

Ett gott exempel p å  hur jordbruken förändrats finns i Vebomark. 
Sten Åberg övertog 1952 jordbruket från sin far och överlåter nu 
successivt företaget till sina söner. Vi skall se vad  som hänt p å  40 år.

Sten Åbergs gård, Vebomark, 1952 och 1996. Sten övertog jordbruket från sin far 1952. Gården hade då 11 ha åker och 6-7 kor. Foto stora 
bilden Olle Utter. Foto lilla bilden AB Stockholms Aero. Fotoägare Sten Åberg.
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Under 1950-talet -  en långsam förändring
Sten Åberg blev jordbrukare 1952. Han hade 6-7 kor 
som mjölkade 3 000 kg per ko och år. Ladugården 
rymde visserligen 10 kor men trots att han och fadern 
några år tidigare nyodlat e tt hektar räckte inte gårdens 
11 hektar åker till att ge foder till mer än de 6-7 korna. 
Mera mark fanns inte att få tag på i byn. Jordbruket var 
just så pass stort att det ingick i den storleksgrupp som 
staten vid denna tid ansåg bärkraftig, 10-20 hektar.

År 1957 inträffade 50-talets stora händelse i Vebo- 
mark. Länets sista stora utdikning, sänkningen och 
plöjningen av Vebomarksträsket, var klar. Sten kunde 
köpa till 11 ha av länets vid den tiden klart bördigaste 
åkermark. Djurhållningen ökade och skörden räckte 
även till försäljning av hö.

Mekaniseringen av brukningen ändrades inte så 
mycket. Traktor och bogserad skördetröska kom i 
bruk, handelsgödselanvändning kom igång i början på 
decenniet.

I  mjölkningsavdelningen i en lösdrifts- 
ladugård har jordbrukaren en bra 
arbetsmiljö med bra luft, liten risk för 
olyckor och en bekväm arbetsställ
ning. Foto Sven Lingegård.

1960-talet: våldsam rationalisering
Sten blev KR: are 1964. D et innebar KR-bidrag m ed 
50% till utbyggnad av ladugården och en tornsilo. Nu 
rymdes 18 kor, en normal storlek på en KR-ladugård, 
och arealen hade ökat till 29 hektar.

A tt vara KR:are var inte odelat positivt. Yrkesbrö
der menade avundsjukt att det borde gå bra för Sten 
eftersom han fått allt i bidrag. Samtidigt förmodades 
han arbeta ihjäl sig m ed så mycket som 18 kor.

D et var verkligen en mycket besvärlig tid. Priserna 
på jordbruksprodukter sjönk, men kostnaderna gick 
u p p . Sten menar att det var på håret att han klarade sig. 
Han fick försaka allt som han överhuvudtaget kunde 
avstå ifrån, t.ex. avgiften till ATP-systemet. Men han 
menar att 60-talets hårda rationalisering och omdaning 
av jordbruket var nödvändig för att vi idag skall ha ett 
effektivt och livskraftigt jordbruk.

60-talet innebar en våldsam förändring av bruk
ningsmetoderna på gården, vilket också var en förut
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sättning för tillväxten. Skördetröskan, ensilering i torn
silo och mekanisk utgödsling kom 1964, rörmjölkning- 
en 1965, höpress 1966. Sten slutade använda tjur för 
att betäcka korna och gick in i seminföreningen 1963, 
startade med kemisk ogräsbekämpning i slutet på 50- 
talet, men har nu i stort sett slutat med sprutningen.

1970-talet -  återhämtning
Under 70-talet förbättrades lönsamheten rejält och 
gården kunde i en mängd små steg förbättras genom 
tillköp av 9 hektar mark, investeringar i byggnader, 
maskiner och dikning.

1980-talet -  kärvare tider
Kraftigt höjda räntor och kostnader i slutet av 70-talet 
satte press på företaget. Möjligheterna att investera 
och utveckla blev mindre. Gården fortsatte ändå att 
växa i långsam takt. Vid slutet av 80-talet hölls 36 kor 
i den på olika sätt ombyggda KR-ladugården.

Rundbalspressen för ensilage kom inte till gården 
förrän i början av 90-talet eftersom vallfodret ensile- 
rats i tornsilo sedan 1964. På andra gårdar har storbals- 
ensileringen under 80-talet inneburit den största re
volutionen inom vallodlingen sedan införandet av klö
vern. N u kan även små gårdar få fram ett mycket bra 
vallfoder till mjölkkorna.

1990-talet -  ännu ett stort steg
Två av Stens pojkar gjorde under slutet av 80-talet 
klart att de ville ta över gården, och arbetar nu i 
företaget. Sten ansåg att gården skulle behöva växa 
ytterligare för att kunna ge framtida försörjning för en 
eller två familjer.

Efter långt planerande stod den nya ladugården för 
53 kor klar 1994. En anläggning i den teknik som nu är 
dominerande för nybyggen i länet, kall lösdrift. Mjölk
korna vistas i en oisolerad hall där de har ströade 
liggbås. I hallen sker all utfodring av vallfoder och 
kraftfoder. Mjölkningen sker i en särskild uppvärmd 
avdelning m ed en mjölkgrop. Runt denna fixeras korna 
i omgångar m ed sex på varje sida. Mjölkaren arbetar 
stående på ett höj- och sänkbart golv mellan korna. En 
person mjölkar nu 53 kor ensam m ed en bättre arbets-

Urban och Sten Åberg är mycket nöjda med den nybyggda ladugår
den. Foto Sven Lingegård.

miljö. Mjölkavkastningen är nu 8 500 kg per ko och år. 
För att snabbt öka antalet bra kor inplanterar man 
embryon. D et senaste var ett SRB-embryo från Hal
land.

Lösdriftsladugårdarna är ännu e tt stort kliv av ratio
nalisering och innebär radikalt minskat arbetsbehov i 
mjölkningen. D et är den byggnadsteknik som domine
rar bland de framtidens ladugårdar som nu byggs i 
länet.

Gårdens åkerareal utgörs av totalt 76 hektar brukad 
mark, varav 44 i egen ägo.

Företaget har också ombildats ekonomiskt, bolags
formen anses ge bättre möjligheter att hantera skatte
frågorna. Nu har bildats ett aktiebolag, en förändring 
som är vanlig på jordbruk runt om i länet. Föräldrarna 
och sönerna Urban och Fredrik är delägare.

Från småbruket hos hemmansägaren Sten Åberg 
har vi kom m it till Åbergs farming Burgärdan AB.
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Spär av äldre tiders jordbruk  • Text: A nders Karlsson • Bild: M argareta Larsson

Den värdefulla åkern
De äldsta åkrarna bröts upp och bearbetades med hacka, spade och 
årder. Åkrarna låg nära gården och hade ofta oregelbundna former 
eftersom de anpassades efter terrängen. När järnplogen kom i bruk 
på 1800-talet utvecklades åkerbruket. Plogen kunde skära djupare, 
och marken blev bättre bearbetad. I den mån terrängen tillät, 
utökades de äldre åkrarna. Annars tog man den gamla ängsmarken i 
anspråk och förvandlade den till åker.

Med vallodlingens genombrott i 1800-talets slut och med maski
nernas intåg i mitten av 1900-talet fick åkermarken en alltmer strikt 
geometrisk utformning. När maskinepoken slagit igenom på allvar 
började man rensa bort allt som kunde utgöra odlingshinder: öppna 
diken, ensamväxande träd, odlingsrösen, lador... Landskapet blev 
mer och mer ensartat. I dag är läget annorlunda. Nu ser vi dessa 
”odlingshinder” som viktiga livsrum för växter och djur men också 
som historiska dokument som visar på äldre tiders förhållanden inom 
jordbruket. Även skogsbrynen i anslutning till åkern kan vara värde
fulla. För att inte skogen skulle skugga åkern höll man i äldre tider ett

område mellan åkern och skogen mer eller mindre öppet. Dessa 
skogsbryn var en del av gårdens produktionsmark som antingen slogs 
eller betades. Skogsbryn som ännu hävdas på traditionellt sätt är 
värdefulla, eftersom de berättar om vår odlingshistoria och vikten av 
att ta tillvara gräsfoder på alla upptänkliga ställen. Detsamma gäller 
åkerrenar, vägrenar och andra små markytor i anslutning till åker
marken. Den gamla hävden med lieslåtter och/eller bete har lett till 
att skogsbryn och andra kantzoner hyser ett varierat växt- och 
djurliv. I brynen skapar växlingen mellan olika sorters mark och 
växtlighet lämpliga miljöer för exempelvis nektar- och pollenätande 
insekter som dras till blommande träd och buskar.

Åkerholmar är andra inslag i åkern som är värda att bevara och 
hävda på traditionellt sätt. Åkerholmen är ett impediment i odlings
landskapet som inte går att bruka. I stället kan marken där ha hävdats 
genom bete eller slåtter. På dagens åkerholmar kan det finnas 
odlingsrösen, men också husgrunder och andra spår efter tidigare 
gårdstomter. Den traditionella hävden har gett en rik och varierad 
flora. En åkerholme, som förfarande slås eller betas, kan ofta inehålla
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äldre träd och små dungar som är till nytta för fåglar och insekter. 
Men i dag har hävden ofta upphört och i stället har stora slybestånd 
intagit åkerholmama. Ett annat hot mot åkerholmarna är att de utgör 
ett odlingshinder och därför schaktas bort.

De flikiga åkrarna, skogsbrynen och åkerholmama är alla viktiga 
att bevara. Genom att plöja och odla alla småflikar bevaras de gamla 
åkerformerna. Skogsbryn, åkerrenar och åkerholmar är i dag ofta 
igenväxta, men de kan slyröjas och sedan hävdas genom bete eller 
slåtter.

Odlingsrösen
Åkrar är mer eller mindre stenbundna. I Västerbottens län är det 
framför allt odlingsmarken ovanför högsta kustlinjen som innehåller 
mycket sten. Vid sidan om dikningen har ett av de tyngsta arbetena 
för jordbrukaren varit att stenröja åkermarken. Med spett och spade 
har man i århundraden brutit sten, framför allt sedan 1800-talet då

man började plöja marken med järnplog. Den nya plogen skar 
djupare och plöjde effektivare, men var samtidigt otympligare. 
Därför var det viktigt att få bort så mycket sten som möjligt. De 
äldsta odlingsrösena är ofta små och flacka och vittnar om den tid då 
man med handkraft bar bort stenen från åkern. När man sedan 
började släpa samman sten med drög och dragdjur, blev rösena 
större. Med maskinernas intåg kunde man förflytta ännu större 
stenar som ofta samlades i stora stentippar. Odlingsrösena är viktiga 
att bevara, eftersom de berättar om den möda som lagts ned på att 
röja och förbättra odlingsmarken. De har också stor betydelse för 
växter och djur. I och med att rösena -  liksom stenmurarna -  värms 
upp tidigt är de viktiga som övervintringsplatser för ormar och ödlor. 
På ett solbelyst odlingsröse växer ljuskrävande lavar, och i grässträng
en runt ett röse kan det finnas en artrik och varierad ängsflora, särskilt 
om marken betas eller slås. Här trivs exempelvis humlor, nyckel
pigor och fjärilar. Stenskvättan och andra fåglar tycker om rösen, där 
de har utsikt över omgivningarna.
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Herbert Ottosson
-fjällbonden som inte ger sig
Gösta Laestander
-  Han som  ha en ko, han ä  int för s t’n som svält ihjäl!
D e visdomsorden fick Herbert Ottosson från en gammal fjällbonde, 
när han som ung kom till Ammarnäs för att skapa sig en framtid. Och 
det har blivit en levnadsregel. Herbert är nu 80 år, men jordbruket och 
korna har han fortfarande kvar, nu även av andra skäl.
-  Hä ä  min ATP att ha kvar kräka, säger Herbert.

-Vore jag 25 år igen, så skulle 
jag börja om med jordbruk och 
kor, säger Herbert Ottosson, 
80. Han och hustrun Elna är de 
sista som har mjölkkor i fjäll
byn Ammarnäs. Foto: Gösta 
Laestander.

H erbert Ottosson och hans hustru Elna, född H ed
man, 75 år, är nu de sista som driver jordbruk på det 
gamla sättet i den stora fjällbyn Ammarnäs. En by som 
präglas av generationers odlarmödor och gärningar -  
m ed Potatisbacken som ett monument, om man så vill.

De kärnfulla, koncentrerade orden inrymmer mycket 
och ger m ed lite eftertanke en inblick i en fjällbondes 
levnadsvillkor. A tt driva jordbruk under deras förhål
landen ger inte hög förtjänst och därmed en tryggad 
ålderdom m ed hög pension.
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De har sin gård på den norra sidan, solsidan, där 
Vindelälven har lämnat fjällen och bytt namn från å till 
älv. Från fjällen har älven under tusentals år fört med 
sig lösgjord näring i slam, som undan för undan har 
spolats upp under vårsomrarnas högflöden och läm 
nats kvar när vattnet sjunkit undan. D et har blivit vad 
som kallas raningar, ett deltaland som inramar byn 
m ed m jukt behaglig grönska sommartid.

De odlingsbara, rikt skördegivande raningarna har 
nog varit själva grunden för bybefolkningens existens i 
tidigare generationer, före allt annat som tillkommit 
och kallas utveckling och även inrymmer turism.

Elna och Herbert kan se en del av raningarna rakt 
nedanför sin egen gård och m ot sydväst ännu mera. De 
kan även, som alla vi andra, se dessa tecken på hur 
livligt det en gång varit när alla arbetade med jorden; 
röjde, dikade, plöjde, harvade, gödslade, sådde, slog 
och hässjade den skörd som naturen gav i det samspe
let.

Men numera är det endast sina egna kor de kan se gå 
och beta på raningarna om sommaren, sedan höet är 
bärgat och inte tar skada av klövtramp. Kor som betar 
i grönskan, tittar nyfiket vänligt på besökaren och 
svänger m ed svansarna som en hälsning.

Endast från två hushåll till finns djur på de vid
sträckta raningarna, men inte kor, utan får och ibland 
några grisar.

Men på raningarna står de flesta lador kvar och 
minner om det som varit, innan nästan alla, utom  Elna 
och Herbert, hade gett upp. Timrade lador dit höet 
från hässjorna samlades sedan det torkat och där det 
hämtades, oftast m ed häst och släde, när djuren i 
ladugårdarna behövde mat.

Riksintressanta lador och raningar
Ladorna m ed sitt naturgrånade timm er som fjällborna 
sågat, huggit och barkat ur vresig skog på fjällens sidor 
ner m ot dalen, står nu som pittoreska minnesmärken. 
Lika ögonsköna året om, m en oftast tom ma när ingen 
längre bärgar en skörd att fylla dem med.

Men -  så fina är de, så fina är också raningarna att 
de på byråkraters mest högtidliga språk har döpts till 
riksintressanta. Och eftersom de har fått en sådan

Herberts bomärke i sin första hölada. Foto: Gösta Laestander.

status och därmed skall finnas kvar att visas upp för oss 
alla som kommer dit, så finns det också pengar att anslå 
nånstans ifrån för att vårda dem.

D et kan vi vara glada för. De berättar en historia för 
dem som vill lyssna och ta till sig av en kulturgärning 
som blivit historia. Men samtidigt kan vi ju  undra över 
att stimulans inte kan ges för att hålla kulturlandskapet 
öppet och levande av de bofasta människor som ännu 
vill försöka.

I denna tid, när vi ständigt pratar om miljö och hur 
viktig den är att sköta , utan att vi egentligen vet vad vi 
menar, då är det ju  skönt att få vara ett tag m ed en 
person som Herbert och ta del av hans syn på den 
saken: H erbert fick besök av någon som ansåg att han 
började bli för gammal för att hålla på med jordbruket. 
D et gav ju  ändå ingen förtjänst, tyckte han.

-  D u skall sluta med korna innan du blir invalid, gav 
han som råd.

-  Men då få ja ju  ingen dynga åt pärlanne, svarade 
Herbert.

För honom var det självklart att tänka, säga och 
sedan handla så. Dyngan till potatislandet och för att 
gödsla åkrarna m ed får han ju  från djuren, djuren som 
han håller odlingarna öppna för, så att de också ska få 
mat. D et är kretslopp och miljövård som mest natur
lig, förnämliga honnörsord praktiskt tillämpade. Men 
fjällbonden är inte riksintressant.
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Det är ett miljöanpassat jord
bruk. -  Utan kodynga får jag 
ju ingen gödsel till potatislan
det, säger Herbert.
Foto: Gösta Laestander.

Fosterbarn i Ammarnäs
Vi sitter i en lustig byggnad på vallen utanför deras 
rödmålade hus. Herbert berättar och Elna kommer in 
med kaffebrickan. En katt är också med, den är 22 år 
och har fångat många råttor, säger Herbert.

Nu ville vi så gärna få in Elna och hennes enaståen
de livsverk i denna summariska skildring. Men det 
Herbert har börjat berätta om sin tidiga barndom och 
ungdom är så fascinerande, så oerhört gripande, att det 
måste få återges.

-  Jag var överlopps, säger Herbert.
-  Överlopps ... ? Vad menar du?

Då berättar Herbert, a tt han är född på en plats 
som heter Linneryd i Småland. När han var 15 måna
der, blev han inlämnad på någonting som hette all
männa barnhuset i Stockholm.

-  Dom som hadd behov fick fara in på den där 
affärn  å häm t u t onga, säger Herbert sedan. Hä koste 
800 kronor.

Vi tycker ju, att det lå ter lite väl drastiskt, men 
inser att Herbert berättar detta och använder de orden

helt utan ond avsikt. Så var det bara. Han var moder- 
och faderlös innan han själv förstod någonting och 
nästan värre skulle det bli.

Femton månader gammal sändes han m ed tåg till 
Bastuträsk inom Norsjö och då återstod cirka 30 mil 
till fosterhemmet i Ammarnäs. Dit fanns då ingen 
landsväg.

Herbert hämtades m ed häst och åkskrinda och fick 
så göra sin första resa genom lappmarkens skogar upp 
m ot fjällen. D et var i april år 1918.

-  Men hä ble mer tragiskt, fortsätter Herbert. I 
augusti samma år for han (fosterfadern) opp å hängt sä 
i en gran hänna opp i backen, berättar Herbert och 
pekar lite österut. D et blir tyst där vi sitter.

Men sedan börjar H erbert berätta om sin fostermor 
i Ammarnäs som nu hastigt och plågsamt blivit änka 
och hur hon hade att ta hand om och försörja honom 
och hans äldre fostersyster Vanja.

-  Tur att man inte hade något begrepp och visste 
något, säger han. Nu kan vi ju förstå hur hon hade det. 
Men vi kan också jämföra m ed hur ängsliga dom blir
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Elna, 75, och Herbert, 80, 
tar igen sig en stund på den 
färgglada farstubron. Foto: 
Gösta Laestander.

och hur bedrövligt det låter nu, när det minskas lite på 
barnbidraget.

Hans fostermor hade jordbruk och kor och det enda 
hon kunde tjäna någonting alls på, var att sälja smör. 
Men så blev hon svårt sjuk och avled.

Vid elva års ålder var Herbert Ottosson föräldralös 
för andra gången. Hans tre år äldre syster ”dög till piga”, 
säger Herbert. Men själv hade han ingenstans att ta 
vägen. Han sändes till e tt barnhem  i Stockholm. Han 
kom ju därifrån.

Herbert berättar, att det var bra på barnhem m et i 
Stockholm. Han fick god m at och så fick han apelsiner, 
när han fyllde år. Sådana hade han då aldrig sett förut.

-  Men om man ljuge fick man stryk så man int 
kunne s i t t ...

Fjälljordbruket ärvdes
I två år blev H erbert kvar på barnhem m et och sedan 
ordnades han in på en jordbruksskola i Sunnerdal, 
Sörmland. Där undervisades han i fyra år. 18 år gam
mal var han färdig och då ”skickades han”, med egna

ord, upp till Ammarnäs igen. Han och systern Vanja 
hade ärvt gården som sedan delades, m en det är en 
annan historia.

Herbert Ottosson berättar i förbifarten om någon
ting som numera kallas mobbing och som han var hårt 
utsatt för under denna tid. När han kom från Ammar
näs till Stockholm blev han hånad, för att han pratade 
dialekt. Han gjorde allt, för att så snabbt som möjligt 
bli av med den och prata så det dög. När han kom till 
Ammarnäs och pratade som han lärt sig i Stockholm, 
blev han hunsad för att ”prata fint och vara högfärdig”.

Han berättar också, hur han greps av lappsjuka och 
skulle ha vänt i Sorsele. Men han var utan pengar och 
måste fortsätta till Ammarnäs. Han åkte turbåt efter 
Storvindeln sex mil till den klassiska lapska kyrkplatsen 
Gillesnuole och sedan bil m ed David Forsvall efter den 
väg som då fanns mellan Gillesnuole och Ammarnäs. 
Det var midsommar och det blev ett fint minne, när 
han rodde över till sitt blivande hem  på norra sidan i 
Evert Strömgrens båt, medan Evert satt i aktern och 
spelade dragspel.
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-  Koma är min ATP, säger Herbert Ottosson. Foto: Gösta 
Laestander.

Då hade Herbert varit borta i sex år, lärt sig en del, 
och kom nu tillbaka till en gammstuga och en ladugård. 
D et var 1935 och tillsammans m ed Vanja och hennes 
man byggdes en ny stuga åt dem. Herbert började 
bygga åt sig 1939, m en det fördröjdes genom andra 
världskriget, då han var inkallad av och till i två år. 
1941 gifte han sig m ed Elna Hedman från Storsjö.

Från sitt hus såg de inte älven och odlingarna var 
mycket små. De satte i gång med att röja, odla och dika, 
så att gården kunde försörja familjen och husdjuren. 
Barnen är fyra flickor, numera vuxna och utflugna, tre 
bor i Umeå, en i Sorsele.

Makarna Ottosson har för det mesta hållit sig m ed 
fyra mjölkkor, ungdjur, får, grisar och höns. Och det 
märkliga är, att de än i dag praktiserar självhushåll 
med att kärna smör och sätta fil. Fast Elnas gamla

smörkärna har ersatts av en elektrisk beredare. Numera 
har de två kor och barnen m ed familjer samlas alltid 
för att hjälpa till m ed slåttern.

Vid sidan om och för att få in lite kontanter, har 
Herbert arbetat m ed lite av varje som funnits att tillgå 
i en fjällbygd. Rendragning åt samerna vid renskiljning 
och slakt. Ams-arbeten med kommunala vattenled
ningar eller annat. Kombinationer som gjort det möj
ligt att klara sig.

Aldrig ångrat sig
Men mest har han arbetat med jorden. Han har på 
raningen ner m ot älven grävt fem m eter breda och en 
och en halv m eter djupa samt mycket långa diken, så 
det skulle växa bättre. Och varje vår har han röjt bort 
videt som velat återta marken.

Han har också haft folks förtroende att representera 
dem i kommunpolitiken och han har anlitats som 
skrivkarl ibland, när man tyckt att myndigheter varit 
orättvisa. D et har han gjort m ed både klokskap och 
ackuratess. Själv har han fått strida för sin och andra 
fjällbors rätt att få behålla husbehovsfiske i någon 
fjällsjö. D et kan väl hända, att någon myndighet inte 
riktigt förstått fj ällbornas levnadsvillkor och ilsknat till, 
sett honom som vrenskande i onödan. Men han har 
känt sin rätt och för det mesta har han vunnit.

Som fjälljordbrukare har Herbert arbetat mer än de 
flesta. Han är 80 år, men tänker ändå fortsätta.

-  D et har satsats på en massa företag som ingenting 
ger. De skulle stimulerat folk i stället a tt arbeta med 
jorden, det hade man fått tillbaka. Hade jag varit 25 år 
igen, så skulle jag ha börjat om och arbetat med jord 
och djur, konstaterar Herbert Ottosson.
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Från en bondes horisont •  H enry  L indgren

Delisammans känna ve
Förr i värta vor falke van 
a tt klar sä m är själv, 
som ji no första 
eller delisammans ve granna 
vart he no mestadels nagen ra.

Dom  baka bröe däri bagarstuun 
och salte fläske däri boon 
och dem vävd m atten om vinterkvälla 
och om vora dem hyvle spon.

D em  rivi tarve, som strö åt kräka 
och spadu opp däri lödum on 
ein lägdbit dell, sä dem  säkert 
skull hava fore a tt sista kon.

D em  tvätte klea nea bryggan 
och stött och b lö tt för att fa dem räin 
fra luttvåln som dem själv hadd koke 
innan dem delisammans åt aftavärn.

O ch minnes ji hur dem läjte koern 
da he vart sappen och anne gott 
och hannmjölke och separere 
ja, hä vor no mästadels kvinnerns lott.

D em  svidd banna och jäle hagan 
fast he va ate i millioner 
och da he vart helga dem ging i böna 
och sjonge högstämt ur Sions toner.

O ch väst ve stein, där 
hadd dem byggd sä än kraftstation, 
n ’ hövel och en skvaltkvarn 
sä dem kånd mala korne sätt 
da hä vart vorn.

O ch ji må tro, eint läki taka 
och eint vaxe vidje deve dikesbron 
och eint for dem  änna at Skellefteå 
för a tt köp ä böxpar eller laga skorn.

Nä hä var tider da dem tala lite 
om marginalbeskattning och inflation

m en visst to  dem  sä nagen da å 
och visst danse dem  hambo dära lon.

Da dem kunne sä visst bo rt vi väl kånna 
väva m attern och hövel spon 
och laga taka och reit upp lödjern 
och hall bort vidje dära mon.

Men hä behöv val flär och gärna nalta 
ynger

som vili arbeit och bygg och bo 
och hjälpes at da hä kan behöves 
för a tt delsammans skapa framtidstro.

Facklig inspiration
På en generation
har bonden och kon
mer än fördubblat sin årsproduktion
m ed stegvis försämrat sin situation

Kon saknar num er nödvändig motion 
och tjuren har ersatts med insemination 
”fusteven” har bytts m ot television 
tack vare balanserad ventilation 
i en lagård som kostat m ot en miljon

Men bonden blir äldre och bensvag 
blir kon

nu sitter bonden på förstugebron 
och ser ffam em ot en hägrande 

mjölkpension 
eller gryr en tanke om revolution 
m ot bristande kompensation 
för produktionsmedelshöjande inflation

Slakten och mjölken har gått i fusion 
m en vad hjälper det med för hög 

produktion 
dags för en högaktuell motion 
om produktionsanpassad konsumtion 
så grunnar bonden -  
men knappast kon

En hylln ing  till den 
västerbottniska bonden
D u västerbottensbonde 
m ed ödm jukt sinnelag 
så helt och fullt du offrar dig 
för djur och företag

Din plikttrohet blir sällan nämnd 
din gärning ofta glömd 
och sällan får du nån medalj 
blir hyllad och beröm d

D u är ej stora ordens tolk 
ej står du främst i kön 
och mången gång är det kritik 
du får som mödans lön

A tt du behövs, det vet du väl 
och vi behöver fler 
när några tar semestern u t 
för 30 år och mer

Men allt fler bor i storstan nu 
och äger m ark i Jörn 
eller i Burträsk eller Byske 
m ed villan sin på Tjörn

M ed avdragsrätt för flyget hem  
för allmän översyn 
emedan buskarna på åkern 
når allt högre upp m ot skyn

A tt äga, bo och bruka 
och att ge bygden liv 
eller a tt ha marken kvar 
som lämpligt tidsfördriv

Den frågan ställs till en och var 
om  vad vi vill ha för vy 
när vi en dag vill återse 
vår barndoms lilla by?

Henry Lindgren (f. 1932) bedriver jordbruk i Önnes- 
mark, Lövånger. Han är ordf. i Vuxenskolan och skriver 
gärna dikter om arbetet med jorden och skogen.
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Spär av äldre tiders jordbruk  •  Text: A nders K arlsson • Bild: M argareta Larsson

Öppna diken
Alltsedan medeltid har diken grävts för att 
leda bort överflödigt vatten och därmed 
förbättra åkerns avkastning. Redan på 
1400-talet omtalas dikesbredd i lagtexter, 
och år 1559 uttalade Gustav Vasa att ”... 
fogde skall hålla dikessyn, eljest högsta 
ogunst och vrede...” 1 vårt län blev dikning
en en av de allra viktigaste sysslorna, inte 
minst genom alla sjösänkningar och myr- 
odlingsföretag.

Efter laga skiftet ökade kraven på 
större sammanhängande åkerytor. Täck
dikning med tegelrör kom i bruk, och en 
fortsatt täckdikning har alltsedan dess lett 
till en kraftig omvandling av åkerlandska
pet. De diken som ännu är öppna är vikti
ga att bevara.

Såväl i ett torrlagt som vattenfyllt 
dike trivs många växt- och djurarter, ex
empelvis grodor. Det i sin tur gynnar 
många fågelarter som lever av kräldjur 
och andra vattenlevande organismer.

De kvarvarande dikena är också vikti
ga som historiska dokument som kan be
rätta om gamla gränser mellan gårdar eller 
om gränser mellan byns gamla åker-, ängs- 
och betesmarker. De kan också avspegla 
ett äldre odlingssystem och visar dessut
om en ursprunglig metod för dränering av 
jordbruksmark.

För att bevara den biologiska mång
falden och det historiska dokument som 
diket utgör, måste det skötas. Igenväxan
de diken röjs från buskar och sly. Dikes
renarna slås årligen, och höet fraktas bort. 
Vid behov rensas diket och grävs ur.
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Hässjor
Arbetet med insamling av vinterfoder till kreaturen var länge en av 
de viktigaste och mest tidskrävande uppgifterna för länets jordbru
kare. Långt tillbaks i tiden lät man höet ligga och torka på marken, 
men så småningom fick hässjan en allt större betydelse.

En ålderdomlig form av hässja har stolpar i form av två störar 
som binds samman parvis med träband, vilka i sin tur bär upp själva 
hässjestängerna. På en annan typ, som använts under de senaste 
hundra åren, bärs stängerna upp av pinnar som borrats in i rundvirke. 
Hässjestängerna är ungefär fem meter långa och vanligen fem styck
en i höjdled. Ytterligare en variant som varit vanlig i vårt län är 
hässjan med triangulära hässjebockar i stället för stolpar. Under 
efterkrigstiden började hässjor med ståltråd komma till användning.

Hässjan byggdes i flera led, allt efter behov. Det finns många 
dialektala varianter på benämningen av den del som bildas mellan 
två stolpar: -led, -balk, -länk, -sköut, -skaut, -skot m.m. Sedan höet 
torkats packades det i lador. Hässjevirket togs samman och lutades 
mot någon ladvägg, en sten eller ett träd. Virket kunde också staplas 
i en gles hög så att luften kom åt att torka det.

I och med jordbrukets rationalisering från 1960-talet och framåt 
har hässjan blivit ett allt ovanligare inslag i odlingslandskapet. Först 
siloanläggningar och från 1980-talet ensilering i rundbalar har ersatt 
den traditionella hässjningen.
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Markernas Mångfald
-  en kampanj om odlingslandskapets natur- och kulturvärden

När Sverige gick m ed i EU innebar det bland annat 
att stöden till jordbruket förändrades. De stöd som 
tidigare gått till odlingslandskapets natur- och kul
turvärden kom att förändras och ingår nu i EU:s 
miljöstöd.

Som en fristående del i de medel som går till 
m iljöstödet finns en summa för utbildning och 
information. Jordbruksverket har initierat kampan
jen Markernas Mångfald som syftar till att bevara 
och förstärka odlingslandskapets natur- och kultur
värden. Skötselfrågor står i centrum  i kampanjen 
som ska pågå fram till år 2000.

Målgruppen för kampanjen är i första hand alla 
jordbrukare och markägare m ed familjer och an
ställda. Markernas Mångfald riktar sig alltså inte 
enbart till de jordbrukare som erhåller EU:s miljö
stöd.

Kampanjen genomförs av länsstyrelsen i respek
tive län. De anordnar aktiviteter som är kostnads
fria för jordbrukaren/markägaren. Några exempel 
på aktiviteter:
-  gratis dokumentation och skötselråd om den egna 
gårdens natur- och kulturvärden
-  utbildning i form av kurser och studiecirklar
-  gårds- och fältvandringar
-  seminarier

I arbetet m ed kampanjen samarbetar länsstyrelsen 
m ed Hushållningssällskapet, Lantbrukarnas Riks
förbund, länets museer, hembygdsföreningar, 
Svenska naturskyddsföreningen m.fl.

Vill D u veta mer, kontakta Länsstyrelsen i Väs
terbottens län, tel 090-10 70 00.

Markernas Mångfald i Västerbottens län

Markernas

Mångfald

I länet började arbetet med kampanjen Markernas 
Mångfald i april 1996. De som deltagit i det praktiska 
arbetet är personal från Länsstyrelsen, Västerbottens 
museum, Skellefteå museum, Skogsmuseet, Svenska 
naturskyddsföreningen, Studieförbundet Vuxensko
lan, LRF samt privatpersoner.

Eftersom kampanjen ska pågå ända fram till sekel
skiftet har vi valt att dels arbeta m ed direkta utbild
ningsinsatser, dels m ed produktion av informations
material som kan användas i det fortsatta kampanj ar
betet. En del av detta utgörs av en vandringsutställning 
från Skellefteå museum. Den görs i två exemplar och 
kommer att turnéläggas i hela länet m ed början under 
våren 1997.

Individuell rådgivning
Under 1996 har ett femtiotal jordbruk fått besök av 
personal från Länsstyrelsen, som i samråd med jord
brukaren upprättat en dokumentation av gårdens na
tur- och kulturvärden med skötselråd om hur dessa 
värden på bästa sätt ska förvaltas och utvecklas. Denna 
individuella rådgivning har fått stor uppskattning, och
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förhoppningsvis kommer verksamheten att utökas un
der 1997.

Du som är intresserad av att kostnadsfritt få en 
dokumentation och råd om värdena på Din jordbruks
mark; ring Länsstyrelsen, tel 090-10 70 00.

Kurser
Kurser i odlingslandskapets natur- och kulturvärden 
har hållits på ett tjugotal platser, huvudsakligen i kust
kommunerna. Totalt har ca 300 jordbrukare deltagit. 
Kurserna har innehållit e tt teoretiskt förmiddagspass, 
där kursledaren har berättat om länets kolonisations
historia och om de natur- och kulturvärden det tradi
tionella jordbruket skapat. Eftermiddagen har till
bringats utomhus, då man har talat om skötsel av 
kulturspår i odlingslandskapet, alternativt skötsel av 
naturbetesmarker. Några eftermiddagspass har haft 
”vård och underhåll av jordbrukets traditionella bebyg
gelse” som tema.

Kurs- och studiecirkelhäfte
Länsstyrelsen har framställt e tt rikt illustrerat häfte 
m ed titeln Vårt odlade landskap som från och med i år 
ska fungera som kursmaterial i det fortsatta arbetet 
inom kampanjen Markernas Mångfald. Häftet ska ock
så användas i Vuxenskolans nyligen påbörjade studie
cirklar m ed samma namn (se nedan). Dessutom har 
Länsstyrelsen producerat broschyren Bondejord som 
kortfattat presenterar några värdefulla odlingslandskap 
i Västerbottens län. Du som är jordbrukare kan vända 
Dig till Länsstyrelsen om D u är intresserad av broschy
ren eller häftet.

Kampanjen under 1997
I år fortsätter arbetet vidare på den inslagna vägen med 
både individuell rådgivning och kurser. N ytt för i år är 
studiecirkeln Vårt odlade landskap som arrangeras av 
Studieförbundet Vuxenskolan. Vill Du veta mer om 
studiecirkeln? T a kontakt m ed Vuxenskolans närmaste 
lokalavdelning. O m  Du vill veta mer om kampanjen i 
övrigt kan D u ringa Länsstyrelsen, tel 090-10 70 00.

Anders Karlsson

Foto Sven Lingegård, Länsstyrelsen.

Efterlysning I
Känner Du till någon gammal myrslåttermark med 
bevarade lador och kanske också någon slåtterstuga 
med stall? Eller vet Du var det finns en liten damm- 
eller siläng, där vattenledningarna (dikena) fortfaran
de syns tydligt i landskapet? Finns det någon raning 
som Du tror kan röjas upp och slås igen?

Är Du och Dina grannar intresserade av att röja 
upp en gammal naturslåttermark för att sedan hävda 
den genom slåtter eller bete? Kanske det vore något 
för hembygdsföreningen? Ring eller skriv till Anders 
Karlsson, Västerbottens museum, Box 6083, 906 03 
UMEÅ, tel 090-17 18 00.

Efterlysning II
Vi vill komma i kontakt med Dig som vet var det 
finns en gammal välbevarad trädgård, helst från en 
bondgård och helst från seklets början. Känner Du 
till en sådan trädgård med ursprunglig form och äldre 
växtsorter? Kanske har Du gamla fotografier hemma 
som visar hur trädgården såg ut en gång i tiden?

Ring eller skriv till Kerstin Fahlman-Noord, Hus
hållningssällskapet, Box 473, 901 09 UMEÅ, tel 
090-17 18 40.
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Ekobonden i
Text: Lars Holstein ,
Foto: Stellan Wengelin

Vad skiljer en ekobonde från en vanlig bonde? Vilka tankar ligger 
bakom de metoder som används inom ekologiskt jordbruk? Museets 
etnolog och fotograf besökte i somras Jan Sundström i Overklinten 
för att få  några svar.

-  Jag har aldrig använt nåt gift på åkern, säger Jan 
Sundström med eftertryck till oss när han en juliför
middag skjutsar runt Stellan och mig på sina marker i 
en trilla. D et 12-åriga ardennerstoet Jutita tar oss 
stabilt och säkert ner för den lite brantare sluttningen 
från Storsandkullen ner m ot sjön. Här går en grupp av 
Jans kor och betar.

Han visar stolt upp sjöstranden som han röjt från 
vide och berättar om upplevelsen när han i början av 
sjuttitalet skulle gå ner till sjön och meta:

-  Då jag flyttade hit hade det börjat växa igen nere 
vid sjön. Jag kan inte säga att jag fick en chock, men det 
kändes obehagligt när jag gick ner m ed metspöet. Jag 
hade varit borta i tolv år. Jag kunde inte komma fram
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M an kan åter se betande kreatur i Västerbottens kustland. Sundströms kor betar vid Klintsjön.

till vattnet på något naturligt sätt. Jag fick gå som en 
krok och dra spöet efter mig.

Hästen, de betande djuren, de öppna markerna 
stämmer in på mina förväntningar på en “ekobonde”. 
Begreppet ekologisk odling har hos mig väckt associa
tioner till e tt länge sedan svunnet jordbruk, som jag 
fortfarande kunde uppleva under min barndoms som
rar på femtitalet. Eftersom jag är stadsbarn så står det 
ett romantiskt skimmer kring hästdragna slåttermaski- 
ner, hässjor, kor som betar i hagmark eller i skogen,

ändlösa skihagar som fåren ständigt lyckades krypa 
igenom. För den som skulle försörja sig på jordbruket 
var det kanske inte lika romantiskt. Under femti- och 
sextitalen bejakade vi, stadsbor som landsbygdsbor, 
allt nytt och fascinerades av alla möjligheter som m a
skiner och kemiska undermedel gav oss i modernise
ringens, framstegets och utvecklingens namn. Män
niskan skulle övervinna naturkrafterna och alla prog
noskurvor över vinster och välstånd pekade uppåt m ot 
oändligheten. Förändringarna syns kanske tydligast på



vår landsbygd. Människorna har försvunnit nästan helt 
från hus, vägar och fält. Kvar är någon ensam bonde 
som brum m ar fram över stora sammanhängande täck- 
dikade åkrar i en jättemaskin när inte landskapet ligger 
helt öde. Kreatur på bete börjar komma tillbaka så 
smått, m en här i Västerbottens kustland har nästan 
samtliga varit uppstallade året om under något decen
nium. Hagar, utängar och mindre givande åkrar har 
slyat igen.

-  Då jag var barn, berättar Jan Sundström, så var det 
tio bönder här på Västbyvägen som är två kilometer 
lång. Var och en hade i genomsnitt fyra kor var. N u är 
det bara vi som har kor på den här sträckan och vi har 
lika stor areal a tt sköta om som tio bönder hade då. D et 
behövs inte så många bönder nu. En bonde vill inte 
sitta här och handmjölka fem kor och vara utan bil, TV 
och traktor.

På Robertsfors kommuns miljöprograms framsida 
ståtar Jan Sundström i plöjning m ed hästdragen plog. 
Men om jag hade väntat mig att träffa en “grönavågare” 
eller en som vill driva jordbruk m ed “museala” m etoder 
så tog jag fel. Jan visar stolt fram en annan bild som 
hans granne, fotografen, har gjort. Bredvid Jutita spänd 
framför ett timmerlass står Jan och pratar i mobiltele
fon. Den bilden fångar kanske bättre den kontrastrika 
ekobonde som Jan Sundström är. D et där m ed häst är 
mer som hobby för honom. Moderna m etoder gäller -  
med traktor, maskinmjölkning, täckdikning osv.

Makarna Sundströms jordbruk i Västbyn, Över
klinten brukar (inkl. arrenden) 81 hektar åkermark 
varav 12 hektar används som betesmark. Odlingen är 
framförallt foderväxter och lite sexradigt korn. När de 
övertog gården efter Jans föräldrar i början av 1970- 
talet hade gården sju hektar åker och inga kor fanns 
kvar. Ladugården var t.o.m. borttagen.

Idag har de 82 kor och kalvar, däribland 18 mjölk
kor (SRB), 9 m oderdjur och en stamtjur för köttpro
duktion (charolais). Resten är kalvar och kvigor (ge
nom att de behåller kalvarna i minst två år innan de går 
till slakt så blir andelen ungdjur ganska stor). D et svarar 
m ot EU-normerna på en djurenhet per hektar. Jan 
Sundström tillhörde de som propagerade aktivt för 
Sveriges inträde i EU.

-  Men jag var inte ute i egen sak, tillfogar han. Själv 
förlorade han ca 100 000 kronor i statsbidrag om året 
p.g.a. EU-inträdet.

Gården är godkänd av Krav för ekologisk produk
tion av mjölk och nötkött. Mjölken levereras till N orr
mejeriers anläggning i Lycksele och når oss konsumen
ter som ekologisk mellanmjölk.

Om att få ut korna i markerna
När Jan Sundström ska berätta om sin gård så kretsar 
det mycket kring djuren. Första sommaren han drev 
jordbruket höll han grisar i en lada, eftersom ladugår
den var riven. 1974 började Sundströms m ed mjölkkor 
och ungdjur. De första åren hade Gunilla kvar sitt jobb 
på lantbruksnämnden i Umeå.

-  För någon skulle ju  försörja oss, skrattar Jan. De 
börja ju bli om odernt då (på 1970-talet) att ha djuren 
ute på sommaren. Så Gunilla som jobba på lantbruks
nämnden, hon skämdes nästan att vi var bland de få 
som hade kvar djuren ute på bete.

Kortsiktigt så var det mer ekonomiskt att ha djuren 
inne och man kunde få u t mer mjölk per ko. Under 
1970-talet och sen på 1980-talet så började det komma 
m er maskiner som gjorde det lättare för bönder att 
bärga foderskörden och att ensamma sköta stora djur
besättningar. På 1980-talet höll Sundströms mjölk
korna inne, m en ungdjuren har alltid varit ute på 
sommaren. Sen 1990 går alla mjölkkorna ute igen.

-  D et är ju en lätt m atch att få korna u t på bete om 
ungdjurena har varit ute. Men härom sommaren skulle 
vi ha u t tjurar på 1 1/2 år och det är svårt att få dom till 
att vänjas vid att vara ute. En tjur stack iväg över berget 
här. Och jag höll efter med kommunikationsradion. 
När jag hann upp han hade han kört fast i en blötmyr. 
Så fortsatte den dan. Jag förstår bönderna som rent 
psykiskt inte klarar av att prova. Men så är det också 
ovanligt. D et är väl bara de ekologiska bönderna som 
har tjurarna ute på bete.

Jan Sundström har lärt sej genom egna erfarenheter 
att man måste ”skola u t” djuren på bete, steg för steg. 
När de är ovana klarar de knappt att gå lösa inne i 
ladugården: -  De vet ju inte hur lång bromssträcka de 
har. De kan ju  rusa rakt in i väggen.
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Jan Sundström tillverkar sina egna stängselstolpar av senvuxen 
gran. De håller minst lika länge som tryckimpregnerade och är tyng
re än plaststolpar.

-  D et finns de som tror att allting ska gå bra direkt. 
Men om de då lyckas få u t korna ur ladugården så får de 
inte in dem samma dag. Då blir ju bönderna knäckta. 
Som en annan bonde berättade: -  En ko stod bredvid 
lagårdsväggen i två månader. Jag tror hon va blind, sa 
han. Det är inte bara djuren som har svårt att lära om 
och gå ute på bete, vi bönder har det också.

Många betesgrupper
-  Men det är en stor fördel att ha djurena ute. Då växer 
de bra om de går på parasitfritt bete. Jag trodde inte att 
det skulle vara någon skillnad, berättar han och börjar 
förklara det komplicerade system av betesgrupper på 
olika betesmarker som måste till bl.a. för att hålla betet 
parasitfritt.

-  Jag har ju det här som yrke. Man ska väl inte vara 
alltför blyg, säger han när jag har svårt att hänga med.

Parasitfritt är det om markerna inte varit betade 
efter senaste plöjningen. Där får kalvarna beta första 
säsongen som de är ute. Andra sommaren klarar djuren 
parasiterna bättre. Därför har Sundströms olika betes
grupper och betesmarker för yngre och äldre djur.

D et finns fem olika betesgrupper på gården: mjölk
korna, stora SRB-tjurar, små SRB-tjurar, SRB-kvigor 
samt Charolais-korna. O m  de kastrerar alla tjurar kan

Klöver kommer åter till heders när man ensilerar höet. Sundströms 
har investerat i en maskin som slår plast runt ensilagerullar.

de låta tjurar och kvigor gå tillsammans. Då skulle det 
bara bli fyra grupper och behovet av stängsel skulle 
minska.

Miltals med stängsel
Jan Sundström har sammanlagt mellan en och två mil 
stängsel runt sina betesmarker.

-  Inte syns det mycket vad man gör heller. Vad gör 
du då, kan de fråga. Sätter upp stängsel. D et tar ju fem 
dagar både nu och då. En ovan tror att det ska vara gjort 
på en eftermiddag allting. Men det tar lång tid.

Han tycker att älgarna är e tt sort gissel när de drar 
ner stängslet. Bl.a. därför tillverkar Jan Sundström sina 
egna stängselstolpar av senvuxen gran, ”stavagrana” 
som han säger. De håller minst lika länge som tryckim- 
pregnerat, hävdar han. De moderna plaststolparna blir 
för lätta. Då kan älgen riva ner femtio till hundra m eter 
stängsel på en gång.

D et är ju  bra då att ha bete nere vid sjön, funderar 
Jan, för där behöver man inte sätta upp lika mycket 
stängsel. Sen finns det ju  dricksvatten också.

Mindre ogräs med traktorplöjning
När jag återvänder till Sundströms gård i november så 
är skiftet nere vid sjön upplöjt. Här ska odlas till
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sommaren. Jan har plöjt med traktorn trots att det är 
ganska brant.

-  Jag har kört traktor på de här markerna sen 1954, 
berättar han, och då lär man sig. Men en backe som jag 
plöjt är såpass brant att om jag plöjer med en liten 
traktor som drar tre plogar så ökar hastigheten då jag 
tram par in kopplingen fast plogarna är nere i marken. 
Med traktor kan man plöja jämnare och djupare, ned 
till 21 centimeters djup, förklarar Jan. Då går det 
lättare att få bort ogräs ur åkern. O m  det har varit 
gräsvall några år, så klarar man inte att plöja tillräckligt 
djupt m ed hästar. M ed hjälp av en traktordriven skum
rist, så kan man dessutom hyvla av gräset och lägga det 
under fåran. Marken i backen upp från sjön skulle vara 
omöjlig för Jan att plöja upp utan traktor.

Men traktorn medför också att det är bättre att 
fälten är så stora och sammanhängande som möjligt. 
De små tegarna läggs samman och de öppna dikena 
ersätts m ed täckdiken:

-  Jag har en dränerad sammanhängande åker på 14 
hektar. Man får ju  mycket arbete utfört om man kör 
där en dag. På de allra minsta markbitarna känner jag 
mer som att j ag utför ett kulturarbete. Om  j ag arrende
rar en del sådana bitar så är det för att ägaren vill a tt jag 
ska bruka dem. Man kan förstås räkna sånt som en 
förlust för att man offrar så mycket tid, men man kan 
samtidigt räkna det som en vinst att man inte retar 
markägaren. Man kan ju inte säga: Jag arrenderar bara 
det som är bra. D et andra, närmast ditt hus, det får 
växa igen. D et säger man inte.

Byn lever upp
Sundströms arrenderar skiften så långt bort som i 
grannbyn Alglund, 11/2 mil bort. Där hade de i somras 
vallodling och charolais-korna på bete. Jan berättar att 
hela byn lever upp när han tar dit korna.

-  Kan du förstå, sa en bybo till honom, koskällan du 
har lät precis som vår brukade göra. En annan bybo 
räknar korna varje dag. Han är ganska belåten m ed att 
byborna engagerar sig. Samtidigt har han nytta av det 
då han annars skulle vara ganska orolig för att lämna 
korna utan uppsikt så långt bort.

Korn och klöver
Eftersom Sundströms har korna ute på bete, så behövs 
större areal för fodervallen (korna betar inte gräset 
under sin egen avföring och så blir det trampskador]:

-  Då kan jag ju  höra någon kritisk röst som säger att 
du sprutar ju  u t så mycket mer skit genom avgasröret 
på traktorn. D u måste ju  köra på större ytor. Då brukar 
jag försvara mig: D et är ju  tu r att jag arrenderar det. 
O m  du skulle ha det så skulle du köra där du också. 
Men du skulle spruta ut konstgödsel.

Sundströms odlar sexradigt korn. D et finns flera 
sorter m ed lite olika egenskaper vid tröskningen men 
de är hänvisade till den sort som det för tillfället finns 
ekologiskt odlat utsäde att få tag på.

Jan håller jorden plöjd i två år. Andra året sår han 
grönfoder. Då finns det absolut ingen orsak att spruta 
m ot ogräs eftersom det inte hinner bli något under det 
år man odlar korn. Efter förstaskörden av vallväxter så 
låter han korna beta den andra skörden. Sen är åkern 
betesmark i flera år innan den plöjs igen.

-  D et finns ju en del stora fördelar som jag har sett 
m ed den ekologiska odlingen, konstaterar Jan. D et är 
inget problem att få klövern att växa på vallarna och 
det är ju  det enda säkra sättet att få kvävet att räcka till. 
Förr när jag sprutade u t konstgödsel, då tog jag ju död 
på klövern.

Han berättar a tt klövern har varit lite illa sedd av 
bönderna ett tag, trots att den är kvävefixerande. När 
man gick ifrån hässjorna och började m ed höfläktar 
och skulltorkning så var det svårt att få höet att torka 
om det var mycket klöver. Men m ed ensilage är det en 
fördel m ed klöver.

Sundströms har investerat i en maskin som slår 
plast runt ensilagerullar. Alternativet hade varit en 
tornsilo och det hade varit dyrare. Med tornsilo skulle 
man dessutom bara kunna slå markerna närmast går
den eftersom höet måste i silon med en gång. D et kan 
inte mellanlagras. De vita plastbollarna som man nu ser 
lite varstans i landskapet fyller egentligen samma funk
tion som en gång ängsladorna. De gigantiska foder
ladorna som byggts på gårdarna de senaste decennierna 
har kanske redan spelat u t sin roll? Från skiftet i
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Ekologisk djurhållning enligt Krav
Krav är en oberoende kontrollorganisation som kontrollerar
odling, djuruppfödning, slakt och hantering fram till konsu
ment. Kravs djurregler i korthet (detaljerade regler finns för
alla djurslag):
• Fodret är ekologiskt odlat till mellan 80-95% (beroende 

på djurslag), dvs. utan konstgödsel och kemiska be
kämpningsmedel. Fodret kommer huvudsakligen 
(minst 50%) från den egna gården.

• Fodret är anpassat efter djurarten och innehåller mycket 
grovfoder.

• Djuren får utlopp för sitt naturliga beteende, dvs. strö
var fritt och betar, bökar i marken och gyttjebadar 
(grisar), ges avskildhet vid födande, tar hand om sina 
egna ungar m.m.

• Ungarna diar första tiden och dricker enbart av det egna 
djurslagets mjölk.

• Alla djur går ute på bete på sommaren. Svin, får och 
getter går ute året runt vid tjänligt väder.

• Ingen förebyggande medicinering ges, utan en god in
omhusmiljö och stora betesarealer ska ge friska och 
starka djur.

• Sjuka djur tas om hand genast. Behandlas djur för kött
produktion med antibiotika eller kemoterapeutica är 
det karenstid på minst 6 månader före slakt innan köttet 
får säljas. För mjölk gäller dubbel karenstid jämfört med 
den av livsmedelsverket fastställda. För övriga preparat 
minst 2 dygn.

• Under slakttransporten och på slakteriet hanteras djuren 
lugnt och utan stress, hela vägen ffam till avlivning.

• Krav-märkt kött är noggrant märkt och hanteras skilt 
från övrigt kött, för att inte riskera sammanblandning.

Jan och Gunilla Sundström med dottern Jenny i Överklinten.

Älglund behöver Jan Sundström inte frakta hem  fodret 
utan han ger det direkt till betesdjuren där.

Mjölkkorna har han däremot inte så långt från 
gården eftersom de ska hem  och mjölkas morgon och 
kväll. Allra närmast ladugården går de yngsta kalvarna. 
De nyfödda kalvarna får dia sina mammor eller en 
amko.

Övergången till ekologisk odling innebar en minsk
ning av mjölkproduktionen, från ca 8 ton mjölk per ko 
och år till ca 7 ton. Jan menar dock att han skulle kunna 
öka mjölkavkastningen igen, om han gav korna mer 
kraftfoder. Men då skulle å andra sidan korna må sämre 
och veterinärkostnaderna skulle öka.

Sundströms har tvingats investera en del i ladugår
den för att uppfylla Kravs regler. D et finns en del på 
pluskontot också; lägre veterinärkostnader, inga kost
nader för konstgödsel och ”växtskydd”. Ofta kan skör
den bli bättre, eftersom känsligheten för torka är m in
dre än vid konventionell odling.

Jan Sundström berättar lugnt om sitt jordbruk och 
argumenterar tålmodigt för det ekologiska sättet. Han 
följer m ed i utprovningen av metoderna som görs bl.a. 
i Öjebyn utanför Piteå. Men ibland sprakar tem pera
m entet till: -  En som inte sprutar gift kan inte vara 
bonde, hette det på sjuttitalet.

Jan Sundström har tidigare använt konstgödsel men 
aldrig gift.

-  Vad som har påverkat mig var bl.a. sådana saker 
som grannarna berättade; att de sprutade gift på kornå
kern och att katten kom hem och var alldeles gul och 
dog efter e tt par dagar. Under Vietnamkriget har de ju 
sprutat u t mycket gift... Jag kallar det gift. De som 
använder det kallar det för växtskydd... D et kändes 
skönt att få övergå till det här ekologiska jordbruket, 
eftersom jag har varit inne på det hela tiden. På sjutti
talet, när jag envisades m ed att inte spruta gift på 
åkrarna, så blev jag kallad tokig. Nu, tjugo år senare, så 
visar det sig att jag hade rätt hela tiden.
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Fåglar i odlingslandskapet • C hrister O lsson

Foto: Torbjörn Lilja.

Storspoven
Det hörs tydligt när den kommer om våren, storspoven. 
Redan innan han slagit ner sina långa ben i våra tjälfrusna 
aprilmarker har han drillat väldeliga. Så fortgår det ända tills 
fram mot sensommaren det sista spovsträcket för året tagit 
höjd och försvunnit söderut. Kanske är det därför han fått en 
speciell plats i hjärtat hos dem som har spoven som granne, 
varhelst det är i de västerbottniska jordbruksbygderna.

I vår enfald kanske vi någon gång kan tänka att spoven 
yttrar sina drillar för att underhålla, men riktigt så fåfäng är nu 
inte naturen. Det är i sanning ett hårt liv att vara spov. Detta 
eftersom de av hävd häckar på marken, ofta dessutom ganska 
exponerat. På fälten lurar massor av faror; huskatten som vill 
åt ungarna i boet, räven som ligger och lurpassar, lösspringan
de hundar och inte minst de äggrövande kråkorna. För att 
klara av ett sådant liv krävs ett uppbringande av alla de 
manliga könshormoner som den barnavårdande storspovs- 
hannen kan frammana. Honan har i storspovsäktenskapet 
reducerats till en simpel äggläggare. Hanen ruvar, hanen 
bråkar, hanen skyddar och hanen vårdar de små till dess de 
nått myndig ålder och kan som en god storspov bege sig 
söderut på säkra vingar.

I Syd- och Mellansveriges allt mer intensivbrukade jordbruksland
skap är spoven numer en tämligen sällsynt häckfågel. De besprutade 
sädesfälten har nästan helt berövats den lilla ogräsfloran där spovläcker- 
heter i form av allehanda insekter kan ha sitt livsutrymme. Dikeskan
terna är nästan obefintliga -  det har plöjts ända fram till dikessluttningen 
-  och man kan i sitt stilla sinne undra var det ska finnas utrymme för ett 
spovbo i sådana trakter. Tack vare att vi i Västerbotten inte nyttjat våra 
marker lika hårt, har vi ännu ett ganska attraktivt jordbrukslandskap att 
erbjuda spoven. Detta om man jämför med vad bönderna i Syd- och 
Mellansverige erbjuder ett spovpar...

Orostecken finns dock även hos oss. Hössjöbon Adjan de Jong som 
följt spovarna på flera håll i södra delarna av landskapet under många år, 
har oroat kunnat följ a hur antalet flygfärdiga ungar blivit allt färre. Varför 
så är fallet är inte helt klarlagt ännu, men visst har intensifierad brukning 
av markerna sin del av skulden. Sedan får vi heller inte glömma bort att 
spoven även under flyttningen är en utsatt art. I bland annat Danmark 
tycker man att spovkött är en delikatess, och följaktligen skjuts den i stort 
antal fortfarande. Detta trots omvärldens protester.

Vad vore en ljus västerbottnisk juninatt utan en ängsligt varnande 
storspov? Helst ska den sitta på ett gistet grått ladutak i de västerbott
niska odlingsmarkerna.
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Foto: Sven Hailing.

Tofsvipan
A tt naturvård och vurmande om fågelfaunan inte är något nytt, fick jag 
klart för mig häromåret när jag tittade i några gamla papper som min farfar 
(f. 1887) lämnat efter sig. Jag hittade en akt -  ett remissyttrande från 
farfadern och jordbrukaren, med anledning av den vattenkraftsutbyggnad 
som planerats i Umeälven, och som sannolikt skulle inverka på de av farfar 
ägda markerna något nedströms Backens kyrka. Farfar påpekade i brevet 
att området Gran hade stora naturvärden. Bland annat häckade inom 
området den sällsynta tofsvipan.

Som allting annat får man sätta in detta i sitt rätta tidsperspektiv. När 
yttrandet skrevs på 1940-talet var tofsvipan verkligen en sällsynt häckfå
gel i Västerbotten, så farfars omdöme om vipan var inte gripet ur luften. 
Det var egentligen en bit in på 1950-talet som tofsvipan började expan
dera på allvar i landskapet. Denna expansion pågick i drygt tjugo år, för att 
sedan nå en jämviktsnivå och därpå följas av en tydlig minskning.

Sistlidna vår kunde alla Sveriges fågelvänner tydligt märka denna 
minskning. Från hela landet kom oroande rapporter om uteblivna vip- 
sträck. Man var överens om att våren saknat en viktig primör och 
årstidsbarometer: tofsvipan. Att minskningen redan pågått ett flertal år 
var det mest de som mer akademiskt följer fåglarna, som märkt.

Ofta känns det mer som vinter än vår när årets första vipa når oss. Som 
tidigast har vipan siktats på Röbäcksslätten redan den sista februari, ett år 
med en tidig värmebölja. Men vipvåren är förrädisk. Som få andra

flyttfåglar befinner sig vårens första vipor på gränsen till det 
absolut möjliga för överlevnad. A tt marsvipor kan hitta några 
insekter eller mollusker bland snödrivorna är mer än vad jag 
förstår. Kommer bakslaget med ymnigt snöfall och minusgra
der blir manfallet stort. Flertalet befinner sig därvid omgående 
på retursträck eller står bara och kurar. Antingen i hopp om 
snar väderförbättring eller för att reserverna är slut.

A tt som vipan reda sitt bo ute på det öppna fältet är inte 
lätt. Livet består nästan bara av fiender: räven, huskatten, 
kråkan eller bondens traktor som harvar jordtegen efter det att 
äggen lagts. Ett speciellt temperament krävs för att klara ett så 
utsatt liv. Och det har vipan. Eldfängd som få dyker den 
kvidande mot alla tänkbara inkräktare i boets närhet. Med det 
minsta m ått av uppmärksamhet kan man lista ut ungefär var 
den gömt sitt bo ute på den harvade eller plöjda tegen. Dock 
är de lerbruna och mörkfläckiga äggen svårfunna och som så 
ofta hos markhäckande fåglar mycket väl kamouflagefärgade.

Kanske försvinner vipan som västerbottnisk häckfågel 
inom några årtionden. Den framstöt som den gjorde norröver 
för ca 50 år sedan kan mycket väl förbytas i en reträtt söderut. 
Allt som behövs är något försämrade väderbetingelser fram
över och att alltför många vipbon förstörs under traktorhjulen.
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Bonden i det förhistoriska Västerbotten
Ulf Segerström

I naturens arkiv bevaras spären efter förhistoriskt naturutnyttjande. 
Sjöarnas sedimentlager, myrarnas torvlager och barrskogarnas 
råhumus kan vid närmare granskning ge oss svar p å  hur miljön 
har sett ut, vilken odling som bedrivits m.m.

Sedimentprovtagning under vin
tern med en "rysk torvborr". Prov- 
tagaren hanteras från isen med 
hjälp av långa aluminiumrör som 
kopplas ihop med varandra och på  
så sätt kan nå ner till botten av sjö
ar som har ett vattendjup på 20-25 
meter. Foto A . Ek.

Biologiskt bråte bildar naturens egna arkiv
Då vi vill veta hur naturen i Norrland har sett u t och 
förändrats långt tillbaka i tiden är det skrivna ordet 
mycket begränsat. D et skriftliga m aterialet sträcker sig 
i bästa fall endast några hundra år bakåt i tid och täcker 
in endast begränsade geografiska regioner. Ur det skriv
na materialet är det ofta svårt a tt få svar på frågor såsom 
hur skogen har sett u t förr; på vilket sätt människan

under förhistorisk tid har utnyttjat naturresurserna; 
hur hon har påverkat landskapets utveckling; när åker
bruket infördes; var man odlade och på hur stora 
arealer; när man började svedjeodla och vilken ställ
ning svedjebruket hade i förhållande till åkerodling, 
boskapsskötsel, betes- och röjningsbränning samt na
turnäringarna jakten och fisket. För att kunna besvara 
sådana frågor måste vi leta i andra källor än de skrivna.
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För en ekolog och biolog är sjöarnas sedimentbot
ten, myrarnas torvlager och barrskogarnas råhumus 
ovärderliga arkiv som innehåller mängder av informa
tion om hur miljön har sett ut, om skogsbränder som 
rasat och hur klimatet har skiftat för hundratals, eller 
t.o.m. tusentals år sedan. Därtill kan växt- och djurres
ter som bevarats vid olika typer av arkeologiska fynd
platser ge ytterligare information, kanske i första hand 
inblickar i mänskliga aktiviteter.

Sediment avsätts ständigt på bottnen av våra sjöar. 
D et bildas av olika slags material som sedimenterar 
under året. En del är biologiskt producerade partiklar, 
dvs. organiska lämningar. Andra beståndsdelar utgörs 
av mineralkorn, m ed andra ord jord. Dessutom bildas 
i sjöarna olika kemiska fällningar som också lägger sig 
på bottnen. D et mesta av det organiska materialet är 
rester efter mikroskopiskt små organismer som levt i 
sjön, t.ex. kiselalger. Andra slag av lämningar som man 
kan hitta och identifiera är fiskkotor, fiskfjäll, delar av 
mygglarver och skalbaggar samt andra större vattenle
vande organismer. Men man hittar också inblåsta res
ter efter landlevande växter och djur, insekter, frön, 
pollenkorn, kolpartiklar och olika föroreningar. De 
viktigaste lämningarna är kanske de minsta, de mikro
skopiskt små kiselalgerna och pollenkornen som årli
gen avsätts i flera tusental på varje cm2 av sjöarnas 
botten. År efter år pålagras nytt sedimentmaterial 
ovanpå det äldre och under loppet av tusentals år byggs 
sedim entet upp till e tt ofta flera m eter tjockt lager där 
de äldsta sedimentskikten ligger längst ned i packen 
och där allt yngre skikt följer ovanpå. Inne i sedimentet 
är det syrebrist och det gör att den biologiska nedbryt
ningen är liten. Delar av växter och djur som bäddats in 
i sedim entet kan därför bevaras mer eller mindre intak
ta under tusentals år och kan vid analys identifieras till 
organismtyp och ibland t.o.m. till art.

Torvtäcket på myren och en råhumusjord byggs i 
princip upp som ett sediment. Torven bildas av de 
kärlväxter och mossor som växer på myren. När en 
generation växter och mossor dör blir den snart över
vuxen av nästföljande. Samtidigt inbakas i torven läm
ningar efter andra organismer som levt på platsen, men 
också sådant som t.ex. pollenkorn, som blåst in från

myrens omgivningar. Liksom i sjöarnas sediment är det 
syrebrist i torven och m ed tiden kan torvpacken växa 
och bli flera m eter tjock. Även här ligger allt material i 
en tidsmässig ordning där det äldsta m aterialet är det 
som ligger längst ned i torvpacken och det yngsta 
överst.

Rähumus kallas det organiska skiktet i våra barrsko
gars jordmån. D et är en sur jordmånstyp där nedbryt
ningen är hämmad. Regelbundet återkommande 
skogsbränder har gjort att vi mera sällan kan hitta 
riktigt tjocka, oförstörda lagerföljder, m en även så 
tunna lagerföljder som 5-10 cm råhumus kan innehålla 
värdefull information om forntidens natur. Inte minst 
kan vi, i gynnsamma fall, i råhumusen spåra det exakta 
läget för och omfattningen av förhistoriska odlingsmar
ker och på så sätt få ökad kunskap om hur det förhisto
riska jordbruket var organiserat.

Pollenkorn berättar
Pollenanalys är en standardmetod som ofta används för 
att just studera hur växttäcket sett u t förr och hur det 
ändrats under århundradenas och årtusendenas lopp. 
Olika växtarters pollen ser olika u t och man kan vid 
analys i mikroskop identifiera dem till art eller i varje 
fall till vilket släkte de hör. Pollen produceras och 
sprids i stora mängder; de är dessutom utom ordentligt 
motståndskraftiga m ot nedbrytning i sura eller syrefat
tiga miljöer. De pollen som under ett år avlagras i t.ex. 
e tt torvarkiv kan nästan betraktas som ett identifier- 
bart fingeravtryck av just det årets naturtillstånd vid 
den platsen.

Då man gör pollenanalys tar man u t små prover från 
olika djupnivåer i en sediment- eller torvlagerföljd. 
Varje prov representerar en viss tidsperiod i provtag- 
ningsplatsens och dess omgivningars historia. I mikro
skop analyserar man vilka pollentyper som finns samla
de och m ed vilken procent-andel de är representerade. 
Resultaten visas i pollendiagram där den ena axeln 
representerar en tidsskala och den andra axeln visar 
varje pollentyps procent-värde vid olika tidpunkter. 
Analysresultatet från en serie m ed flera prover som 
tagits u t från olika djupnivåer i t.ex. en torvpropp kan 
på så sätt användas för att beskriva hur skogen har sett
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Mikroskopbild av tallpollen t.h. (ca 60pm , 1 pm  = 1 tusendelaven 
mm) och granpollen t. v  (ca 120 pm). Pollenkomen är i normala fall 
grågula till färgen, men har för analysen färgats in med saffranin. 
Foto J-E Wallin.

Mikroskopbild av rågpollen (ca 50 pm), som är en viktig jordbruks- 
indikator. Foto Ulf Segerström.

En lodrätt tagen torvpropp som är ca 1 m lång. Den gröna översta 
delen är myrens nuvarande yta som här består mest av mossor. 
Färgskiftningarna i ljusare och mörkare bruna lager i torven visar 
att förhållandena på myren varierat. Förändringarna kan t. ex. bero 
på ändrade vattenförhållanden och på att olika typer av växter 
dominerat under olika perioder. Foto Ulf Segerström.

ut vid olika tidpunkter förr och hur miljön förändrats 
över en längre tid. Man kan också se t.ex. när sädesslag 
började odlas på platsen och om skogen utnyttjats för 
skogsbete åt kor och getter.

Med hjälp av pollenanalys på flera olika platser i 
Norrland har vi kunnat ta fram en ganska bra beskriv
ning av de stora dragen i den norrländska skogens

utveckling efter den senaste istiden. Samtidigt har vi 
även fått en bra bild av jordbrukets etablering i bl.a. 
Västerbotten.

Förkolnade frön från köket
Norm alt bryts allt växtmaterial ner m ed tiden men i 
vissa situationer kan det bevaras. Frön och frukter, men
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också insekter och snäckskal som bevarats, brukar 
benämnas makrofossil. I syrefria miljöer som myrarnas 
torv och sjöbottnarnas sediment finns makrofossil från 
växter och djur vilka funnits på platsen eller i dess 
närhet. E tt annat viktigt makrofossilmaterial är det 
som förkolnas, t.ex. i en härd eller om ett hus brinner, 
och som kan bevaras i årtusenden. D et vanligaste kolet 
är naturligtvis träkol från ved och byggnadsmaterial, 
men också förkolnade frön från säd, ogräs och foder
växter förekommer ofta i stort antal i förhistoriska 
husgrunder. Under alla tider har människan utnyttjat 
växter och växtdelar för diverse ändamål inte minst 
som som föda. D etta blev än påtagligare då man blev 
jordbrukare och sädesslag blev en stapelföda.

Analys av växtmaterial från arkeologiska undersök
ningar benämns arkeobotanik och är en viktig metod 
för att studera hur det förhistoriska jordbruket var 
uppbyggt. Sädeskornen visar vad som odlades och 
användes i hushållet. Ogräsfröna kan med sin mångfald 
visa hur åkrarna var beskaffade och hur de sköttes. 
Frömaterialet från foderväxterna visar vilka typer av 
ängsmarker som nyttjades. De olika fyndmaterialen 
utgör alla viktiga pusselbitar för att vi ska kunna skapa 
oss en bild av hur jordbruket och livet tedde sig förr.

Biologiska kalendrar
För att informationen som finns lagrad i de biologiska 
arkiven skall bli vetenskapligt riktigt användbar måste 
man kunna bestämma åldern på den. En grov gissning 
av den maximala möjliga åldern av en sediment- eller 
torvpropp kan göras m ed härledning av provtagnings- 
platsens höjd över havet och landhöjningens hastighet. 
Man kan också använda sig av vissa kända lednivåer, 
som t.ex. nivån när granpollen blir vanliga i pollenma
terialet, något som numera är ganska väl undersökt 
över hela landet. Ett annat sätt är att göra indirekta 
dateringar m ed hjälp av andra kända fynd t.ex. arkeo
logiskt fyndmaterial. Alla indirekta m etoder innebär 
dock ett stort m ått av osäkerhet och kan bara användas 
som en försiktig vägledning.

Vanligtvis gör man mera exakta dateringar med 
hjälp av någon radiometrisk metod, t.ex. kol-14-meto- 
den ( l4CJ. Den bygger på att en fysikalisk ”kalender”

I ett hundratal sjöar i Sverige har man hittat årsvarvigt sediment. 
Varven kan jämföras med årsringama i ett träd. Varviga sediment 
ger unika möjligheter att undersöka hur miljön har förändrats år för 
år under tusentals år. Årstiderna syns i varven: Under snösmält
ningen spolas mineralkom in i sjön från omgivningen; på sommaren 
sjunker lämningar av växter och djur till sjöbotten och på vintern, 
då sjön är täckt av is, avtar sedimentationen.

startar i alla organismer i och m ed att de dör. Nog
grannheten i åldersbestämningar gjorda m ed 14C-me- 
toden ligger i bästa fall inom ett par hundra års margi
nal.

Den kanske säkraste åldersinformationen kan man 
få ur varviga sediment. Kassjön, i Västerbottens kust
land, är världsberömd för sitt ovanligt fint varviga, eller
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m ed andra ord årsskiktade, sediment. D et 5,4 m tjocka 
sedimentet består av 0,5-1,0 mm tunna individuella 
årsskikt och de kan m ed lätthet räknas under mikro
skop m ed låg förstoring. I sedimentproppen från Kas- 
sjön är varje års sedimentavsättning sedan 6 350 år 
tillbaka synlig för blotta ögat. I e tt sådant sediment kan 
olika årsskikt (varv) åldersbestämmas relativt enkelt 
och m ed mycket stor noggrannhet genom att man 
räknar skikten från ytan och ned genom sedim entprop
pen. Man kan jämföra det med att räkna årsringar på 
ett träd. I de sjöar där varviga sediment bildas ges en 
möjlighet att datera forntida miljöförhållanden och -  
förändringar m ed en noggrannhet som saknar m ot
stycke. 11.ex Sarsjön, nära Vännäs, har vi i sedimentet 
räknat totalt 8 908 år (varv), dvs. det var för nästan 
9 000 år sedan som Sarsjön bildades genom landhöj
ningen då en vik avsnördes från det dåtida havet. 
Varför används inte denna m etod överallt? Tyvärr är 
det endast e tt fåtal sjöar i vilka varviga sediment bildas, 
trots att varviga sjösediment hittats i de flesta europe
iska länder och i Sverige i mera än 100 sjöar. M etoden 
är därför inte möjlig att tillämpa överallt. Där vi kan 
hitta varviga sediment är det desto viktigare att vi lär 
oss att läsa den information som de lagrar. Vi måste 
naturligtvis utnyttja möjligheterna till att göra nog
granna dateringar och ta tillvara den tidsupplösning ett 
varvigt sediment kan ge våra olika analyser.

Människan -  en tidig aktör i skogen
Intresset för miljöhistoria är idag mycket stort och forsk
ningen spänner över snart sagt alla ämnesgränser från 
humanistiska och samhällsvetenskapliga inriktningar 
till renodlat biologiska eller ekologiska frågeställning
ar. Exempel på större tvär- eller mångvetenskapliga 
projekt är t.ex. projektet ”Norrlands tidiga bebyggelse” 
och ”Luleälvsprojektet” som båda fokuserade på den 
norrländska naturmiljöns utveckling och människans 
historia i regionen. Under de senaste åren har ett par 
viktigare studier visat att människorna redan för tusen
tals år sedan påverkade vår miljö och det har t.ex. visat 
sig att luftföroreningar från Romarriket förorenade 
Sverige redan för 2 000 år sedan. D et framstår helt 
klart att för att kunna förstå dagens miljöproblem och

-förändring behövs kunskap om naturliga bakgrunds
förhållanden. För att få reda på dem måste vi gå mycket 
längre tillbaka i tiden än vi tidigare kanske trott. D et är 
också viktigt att förstå hur människan över tiden påver
kat naturen och bidragit till att skapa dagens naturtill
stånd. D etta långsiktiga perspektiv på miljöns tillstånd 
är inte minst viktigt i ett läge då vi spekulerar i term er 
av växthuseffekt och global klimatförändring samt vil
ka konsekvenser det kan komma att få för vår miljö.

Människans påverkan på naturen under de äldsta 
perioderna av Norrlands förhistoria vet vi fortfarande 
lite om. De äldsta spåren efter jägare och fiskare tillhör 
sjunde årtusendet f. Kr. och från den tiden fram till 
Kr. f. har lämningar efter fler än 5 000 jägar- och 
fiskarboplatser påträffats i Norrland (Baudou 1995). 
An så länge är det mesta okänt om i vilken grad de 
tidigaste kulturerna påverkade den naturliga skogsut- 
vecklingen, men man kan anta, att så länge kolonisa
törerna i huvudsak var jägare och samlare, var det 
direkta inflytandet på miljön inte så omvälvande. Tro
ligen förändrade de icke odlande jägarna/samlarna sin 
omgivning endast lokalt kring boplatserna genom att 
fälla träd och buskar som användes till hydd- eller 
huskonstruktioner, verktyg, vapen och som bränsle. 
De kanske kände till hur man skulle öka tillväxten av 
foder för att locka till sig älg och annat jaktbart vilt. D et 
är ändå svårt, många gånger rent av omöjligt, att spåra 
sådana verksamheter som hade ett mestadels ganska 
svagt inflytande på den lokala miljön.Ofta liknade 
människornas aktiviteter de naturliga störningar, så
som brand och vindfällning, som regelbundet uppträd
de i skogsekosystemet.

D et finns idag endast ett fåtal pollendiagram från 
Norrland som m ed säkerhet kan förknippas m ed tidiga 
jägarkulturer. Två pollendiagram och makrofossilana- 
lyser från Lundfors i Västerbotten ger en detaljerad 
beskrivning av områdets naturliga förutsättningar m ed 
särskild hänsyn till människans behov (Engelmark 
1979). Försök att beräkna några av de potentiella 
födoresursernas omfattning gjordes också. Människans 
påverkan på området kan främst spåras genom en 
förändring i trädslagen och en ökning av ljuskrävande 
och kväveälskande växtarter.
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Hur kan man spåra det äldsta jordbruket?
När jordbruket etableras blir människans påverkan på 
naturmiljön mera om fattande och då är det lättare att 
spåra och utvärdera vilken betydelse kolonisationen 
har för miljön. Bebyggelser blir mera permanenta och 
det anläggs fasta åkersystem. Boskapsskötseln kräver 
att det finns slåttermarker och goda betesmarker. Med 
tiden omvandlas allt större arealer av tidigare skogs
mark till öppna marker, nya växtarter införs och odlas, 
främst kanske man tänker på sädesslagen. Minst lika 
viktiga indikatorer på förändring är emellertid också 
alla de växter som förekommer naturligt i det norrländ
ska landskapet, men som på olika sätt gynnas av mänsk
liga aktiviteter. Exempel på sådana är gräs, halvgräs 
såsom starr, och ogräsen som gynnas av bete, avverk
ning, tramp, brand, markberedning eller gödsling. 
Större förändringar i träd- och buskskiktets samman
sättning kan på samma sätt vara viktiga indikatorer på 
mänskliga verksamheter.

Då storskogen föll för bondens yxa

Tiden före Kr. f.
Den första fasen av jordbruk i Västerbotten kan spåras 
i en pollenanalys från stenåldersboplatsen vid Bjurselet 
i norra Västerbotten (Königsson 1970). Studien, som 
gjordes inom forskningsprojektet ”Nordarkeologi”, var 
den första pollenanalysen i Norrland som bekräftade 
att människan tydligt påverkat naturmiljön så långt 
norrut. De första indikationerna på att man odlat vete 
daterades till ca 1500 f. Kr. (okalibrerad 14C-ålder) och 
den lokala naturmiljöns förändring diskuterades u ti
från människans möjliga inflytande på skogen.

Inom forskningprojektet ”Norrlands tidiga bebyg
gelse” gjordes flera pollenanalyser i Medelpad, Ånger
manland, Västerbotten och Lappland. I trakten av 
Umeå i södra Västerbottens kustland indikerade flera 
pollenanalyser en tidig odlingsfas redan omkring 900- 
700 f. Kr. (Tolonen 1972, Engelmark 1976). Vid den 
tiden låg Baggböle och projektets provtagningplatser i 
närheten av det dåtida havet. Pollen av typerna korn, 
vete, havre och råg kunde identifieras och även om de
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Den hypotetiska strandlinjen i Umeälvens mynningsområde för ca 
3000 år sedan. De fyllda cirklarna anger fyndplatser för bronsål- 
derslämningar. Fyra platser har markerats med stjärna där pollen
analys gjorts: 1) Mariehem, samt i Baggböle området a] Prästsjön, 
b) Stormyren och c) Joningsmyren. Hamptjämen ligger ca 5 km och 
Kassjön ligger ca 10 km norr om Prästsjön (efter Wallin 1993/94).

exakta lägena för bosättningarna och odlingarna ännu 
inte har hittats, kan man anta att de låg nära havet och 
älvmynningen. I Gumboda-Ånäset om rådet har två 
pollenanalyser visat att tillfälliga odlingar etablerades 
omkring 400 f. Kr. och ca 50 f. Kr. (Wallin 1996) 
Odlingarna fanns där under ett skede då det vid prov- 
tagningsplatserna fanns rikliga slåtter- och betesmarker 
när strandängarna hade sin största utbredning i områ
det.

Ett antal järnåldershus i mellersta Norrland har 
undersökts arkeobotaniskt och gett omfattande infor
mation om hur jordbruket bedrevs. Från Västerbotten 
har dock hittills endast e tt par lokaler undersökts i liten 
skala. Vid Mariehem undersökte Arkeologiska institu
tionen, Umeå universitet, ett par skärvstenshögar som 
använts periodvis under både bronsålder och järnålder. 
I lager daterade till ca 500 f. Kr. identifierades såväl
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sädeskorn som ogräsfrön (Forsberg 1992). Pollendia
grammet från Mariehem gav därem ot inga indikatio
ner på att man skulle ha odlat på platsen under den 
äldre järnåldern (Wallin 1996).

De viktigaste näringarna var fortfarande jakten och 
fisket kanske i kombination med att man höll sig med 
tamboskap som kor, getter och grisar. Därav var de 
strandängar som ständigt bildades vid grunda och skyd
dade vikar säkert viktiga naturresurser. Där producera
des vinterfodret som man behövde för sin tamboskap. 
U tm ed stränderna fanns också frodiga betesmarker 
även om skogsbetet kanske redan då var en lika viktig 
resurs. Den direkta påverkan på skogen var i detta 
tidigaste skede ganska liten. Mest påverkades skogen av 
de djur som gick på skogsbete genom att de förorsaka
de trampskador på marken och skadade unga trädplan
tor. Dessutom kanske man också betesbrände och 
röjde i mindre omfattning för att upprätthålla ett gott 
bete. De första odlingarna däremot var troligen mest 
små, kanske inte mer än någon ar (10x10 m) i storlek. 
De totala odlade arealerna var så små att de knappast 
förändrade andelen öppen mark i förhållande till 
skogsklädd mark på landskapsnivå.

Vid Kassjön, bara 11 km från Baggböle-området 
fanns ingen bosättning eller odling under tiden före Kr. 
f. D et troliga är att den här tidigaste bosättningsfasen

Naturliga strandängar vid våra vattendrag och kustområden har 
sedan tusentals år varit en viktig resurs, både som betes- och som 
slåttermark. Foto J-E Wallin.

var starkt bunden till områden närmast vattendragen 
och havet, medan Kassjön låg en bra bit in i skogen, 
utanför bosättningsområdet. Från Västerbottens in
land finns för den här tiden heller inga pollenfynd som 
kunde indikera en jordbrukskolonisation.

Sammanfattningvis kan sägas att denna första fas av 
en agrar utveckling i Norrland kännetecknades av sä
desodling i liten skala och extensiv boskapsskötsel på 
en rad spridda boplatser. Bebyggelserna var kortlivade, 
sporadiska och knutna till kusten där strandängarna 
erbjöd naturliga slåttermarker, betesmarker och vid 
behov, lätt uppodlade, produktiva jordar. Jordbruket 
hade vid den här tiden sannolikt inte någon större 
betydelse för försörjningen, men boskapen var säkert 
ett viktigt komplement till jakten och fisket. Denna 
första odlingsfas upphör i Umeå-området omkring 400 
f. Kr. och det skulle dröja ända fram till ca 500-700 e. 
Kr. innan vi kan se att det etableras en mera perm anent 
agrar bebyggelse.

Frän Kr. f. till ca 1000 e. Kr.
En andra fas i Norrlands agrara utveckling fick sin 
början omkring Kr. f. En ekonomi med stora gårdar 
m ed ett perm anent jordbruk spred sig, enligt de arkeo
logiska fynden, under det närmaste årtusendet längs 
Bottenvikens kust upp till i höjd med norra Ångerman
land (Baudou 1995). Alla fyra sädesslagen finns repre
senterade i pollenmaterialet, men det var i huvudsak 
korn och i m indre omfattning råg som odlades. Vid 
några lokaler har också pollen av hum le/ham pa-typen 
registrerats i sådana mängder att de måste tolkas som 
kommande från någon lokal odling. Humle har sanno
likt funnits vilt växande och bör som odlad inte ha 
spridit speciellt mycket pollen, eftersom man främst 
var intresserad av honblommorna som växer på skilda 
plantor. Hampa däremot var en växt som endast fanns 
i odling.

I Umeå-området etablerades perm anent bosättning 
ca 500-700 e. Kr. och påverkan på skogarna kan klart 
ses i pollenanalyserna. Näringsrika och fuktigare mar
ker där granen dominerat röjdes till odlingsmark. 
Främst var det korn som odlades, även om pollen från 
råg också identifierats. D et blir e tt större inslag av örter
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och buskvegetation, t.ex. enar som gynnas av bete. Vid 
Kassjön fanns ingen odling ännu under det första år
tusendet e. Kr., men skogens sammansättning runt 
Kassjön ändrades; det representerar en allmän utveck
ling i regionen. Fynd av pollen av groblad, svartkämpar 
och rödkämpar tyder på en ökad mänsklig påverkan 
även i områden som kan kallas utmarksskogar. D et var 
mest troligt i form av skogsbete samt kanske betesbrän
ning och röjningar för att vidmakthålla en bra foder
produktion. Dessa två tidigaste agrara faser har inte 
kunnat spåras eller fastläggas för Västerbottens inland 
eller Norrbotten.

Efter ca 1000 e. Kr.
Omkring 1000 e. Kr. började den tredje fasen i N orr
lands agrara utveckling. I Umeå-området, liksom längs 
hela Bottenvikskusten, ökade andelen öppen mark 
under de närmast följande århundradena anmärk
ningsvärt; sädesodlingen intensifierades och allt mer 
skog röjdes till betesmark. D et var egentligen inte 
förrän under medeltiden och därefter som jordbruket i 
någon större omfattning förändrade arealerna öppen 
mark på landskapsnivå.

Indikationerna på jordbruk ökar markant i pollen
analyserna från Baggböleområdet. Vid Kassjön och i 
M ariehemsområdet etablerades perm anent åkerbruk 
omkring 1200 e. Kr. En pollenanalys, som gjordes i 
samband m ed en arkeologisk utgrävning i Sävar, visade 
att odling av sädesslag, främst korn, började mellan ca 
1350 och 1450 e. Kr. Undersökningen innefattade 
också makrofossilanalyser av några jordprover från de 
utgrävda ytorna. Jordproverna visade på ganska om fat
tande kulturlagerbildning på platsen. Kulturlagren ka
raktäriserades av bebyggelselämningar av trä, tegel och 
bränd lera, samt hushållsavfall som ben, fiskrester och 
sädeskorn. Lagren är troligen avsatta under lång tid och 
i de övre skikten är materialet relativt modernt. I ett 
undre lager, som bl.a. överlagrats av ett spismursröse, 
hittades några sädeskorn som daterats till slutet av 
1400-talet. Sädesslaget är korn, av samma typ som 
odlats senare i Norrland.

Även från sjön Selet i Lövsele vid den norra delen av 
Västerbottenskusten finns en pollenanalys som visar
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Jordbrukets utveckling som det kan spåras i Kassjöns pollenarkiv.

på en jordbruksetablering med odling av i första hand 
korn, senare även råg, omkring 1000 e. Kr. Jordbruket 
permanentades i de större älvarnas kustområden i såväl 
Västerbotten som i Norrbotten, men även längre upp 
efter älvdalarna blev människans inflytande större. I 
Åsele har en jordbruksetablering m ed åkerbruk kunnat 
dateras till ca 1200 e. Kr. Så långt som 10 mil från 
kusten upp i Lule älvdal, Norrbotten, anlades de första 
små odlingarna under medeltiden.

Den snabbaste expansionen av jordbruket skedde 
allmänt efter 1500-talet och pågick mer eller mindre 
fram till omkring 1900-talets början. D et var en period 
av snabb befolkningsökning samt ökad exploatering av 
skogarna för kolning, tjära och timmer. Inlandskoloni- 
sationen stöddes av statsmakten och det har visat sig att 
i många av inlandets byar är det under denna period,

%  " jo r d b ru k s p o l le n "  a v a l l a  p o l le n  

10 20 30 40

pollen från odlingsväxter, 
ogräs och gräs

Jordbrukets
utveckling

45



vanligen under 1800-talet, som odlingar i någon större 
omfattning kunnat påvisas m ed pollenanalys.

Rågens, kornets och svedjebrukets 
betydelse
Ett allmänt antagande bland många forskare har varit 
att svedjebruket är en äldre, primitivare form av jord
bruk och man har därför ofta tagit för givet att förhis
toriskt jordbruk bedrivits i form av svedjebruk. När det 
gäller Norrland och särskilt Västerbotten, måste man 
ifrågasätta en sådan uppfattning. I det pollenanalytiska 
materialet, liksom i det fossila frömaterialet, finns föga 
bevis för att sädesodlingen under förhistorisk tid skulle 
ha bedrivits i form av svedj or.

Moderna experimentodlingar har visat att ogräs
situationen vid svedjebruk påtagligt avviker från 
åkerns, eftersom endast e tt fåtal av åkerogräsen trivs 
m ed svedj ans näringssituation. Typiska rågogräs som 
klätt, råglosta och blåklint förekommer endast fåtaligt 
i svedjorna trots att de inte är påtagligt näringskrävande 
(Engelmark 1995], Särskilt svedjerågen får en stor 
grönmassa första året och kväver en stor del av de 
höstgroende ogräsen. Åkrarnas kvävefordrande ogräs 
saknas nästan helt i svedjorna som är påtagligt kväve- 
fattigare än den gödslade åkern, likaså saknas vårsädens 
mest frekventa ogräs, vilka kräver jordbearbetning för 
att frö vilan ska brytas. De pollenanalyser som hittills 
gjorts i Norrland tyder snarast på att den förhistoriska 
sädesodlingen bedrivits på välgödslade, välbearbetade 
åkrar.

Pollenanalyserna visar att av sädesslagen var det 
korn och vete som infördes först, m en av dem hade 
korn störst betydelse. Rågpollen har hittats sporadiskt 
i en del äldre lagerföljder, men det är tveksamt om råg 
från början funnits i odling, den kan lika väl ha före
kommit som ”ogräs”, en förorening, bland andra sädes
slag. Som odlingsväxt infördes råg i Ångermanland 
omkring 500 e. Kr., men i m aterialet från Västerbotten 
är det inte förrän omkring 1300-1500 e. Kr. som råg 
blir mera allmänt förekommande. Råg är det enda 
vindpollinerade sädesslaget och dess pollenproduktion 
och -spridning är avsevärt större än de andra sädesslag
ens. O m  råg hade odlats i samma omfattning som t.ex.

korn, så borde rågpollen vara mycket mera frekvent i 
pollendiagrammen än kornpollen. Uppenbarligen har 
den inte haft någon större betydelse i jordbruket i 
Västerbotten.

Enligt makrofossilanalyserna dominerades sädes
slagen av korn i frömaterialet under hela den norrländ
ska järnåldern. Ogräsfloran i frömaterialet består näs
tan helt av kvävekrävande, vårgroende arter och pekar 
entydigt på att sädesodlingen i huvudsak skett på
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Etableringen av en fast, kontinuerlig jordbruksbebyggelse såsom den 
spårats i mera än 35 pollenanalyser kring Bottenhavet och Botten
viken (efter Wallin 1994).
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välgödslade och bearbetade åkrar. Sammanfattningsvis 
kan man säga att i det arkeobotaniska materialet, lik
som i det pollenanalytiska, saknas säkra indikationer på 
svedjebruk under förhistorisk tid. I det norrländska

barrskogsbältet skedde sädesodlingen på gödslade, väl- 
bearbetade åkrar och inte förrän i slutet av järnåldern 
eller under medeltiden blir rågodling och svedjebruk 
ett viktigt alternativ i den agrara ekonomin.
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INGVAR HÄLLGREN (1917-80) 
En betande häst, 1945

Ingvar Hellgren föddes i Norsjö och var sedan 1959 bosatt i 
Umeå. Han utbildade sig först till yrkesmålare, flyttade till 
Borås och gick där på Konstgillets målarskola. Efter kriget for 
han till Paris och var där bl.a. elev till kubisten André Lhote. 
Den moderna konstens strama formspråk lockade honom 
inte. Hällgren är en av länets mest framträdande kolorister.

Han målade gärna från fjälltrakterna, tillsammans med 
konstnären Kjell Rosén från Klippen eller senare från 
egen stuga i Umasjö. Under 60-talet tillkom flera stora 
fjällmotiv med anknytning till renskötseln. Omtyckta 
motiv var också den närmaste miljön såsom ateljén och 
och familjen.
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VERA FRISÉN (1910-1990)
Blågrå moln, 50-tal

V era Frisén är uppvuxen  i U m eå och är en av 
p ionjärerna inom  den västerbottniska kons
ten . H on  gick i skolan tillsam m ans m ed  bl.a. 
konstnärerna Kjell Rosén, O lle Blomberg,
Stig W retling  och Bertil Johansson-Bajo, 
som  visade up p  sig på höst- och vårsalonger 
under 30 -ta le t och gav den  västerbottniska 
konsten en p la ttfo rm  a tt stå på.

V era Frisén u tb ildade sig liksom de m an
liga kollegorna i S tockholm  och for därefter 
u tom lands på  flera studieresor. H on slog ige
nom  i S tockholm  1941 och fick om döm en 
som  den m est lovande debu tan ten  på länge.
I U m eå visades hennes konst 1944 m ed  lika 
lysande recensioner. M otiven häm tade hon 
ofta från V ästerbo tten  där hon  tillbringade 
många som rar tro ts e tt i övrigt kringflackan
de liv. Särskilt den norrländska som m arnatten  fascinerade henne.

Kritikernas stora förväntningar, tillsam m ans m ed  den omöjliga kom 
binationen a tt vara represen tativ  hustru  och am bitiös konstnär, gjorde 
a tt hon in te  visade upp  sin konst för allm änheten  igen förrän m ycket sent 
i livet.

tm

BERTA HANSSON (1910-1995)
Sommarfönstret, 1973/74

Efter u tb ildn ing  på sem inariet i U m eå fick jäm tskan Berta H ansson sin 
första tjän st i Fredrika 1935. D är började hon  göra snabba skisser av sina 
elever i arbete och lek. H on  bad  också några av dem  a tt sitta m odell i 
hennes lilla lärarinnebostad  för m er bearbetade  verk i olja. H on besökte 
U m eå så ofta tillfälle gavs för a tt ta  del av stadens kulturliv . D är kunde 
hon  bl.a. s tudera konstnären H elge Lindens abstraherade verk som  
säkerligen inspirerade henne.

E fter några lyckade u tställningar i S tockholm  på 40 -ta le t vågade hon  
säga up p  sin tjänst och h e lt ägna sig å t m åleri. H on läm nade Fredrika 
1945 för Stockholm  där hon  var verksam  till sin död. H är ser vi en av de 
litografier som  hon  gjort m ed  de uttrycksfulla fjällkorna som  m otiv.
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Från en bondes horisont • Robert L undkvist

14 januari
Att köra gödsel är ej så hemskt som det låter 
ty man får sitta och ha det skönt fram och åter 
och lasta på liksom av tar bara minuter 
men däremellan man bara tänker och njuter.

28 januari
Två skrindor från Näset idag jag kört 
och Donna har varit så pigg som en mört.
En sko slet hon lös men jag tog det med ro 
ty handen som skriver den kan också sko.

10 februari
I morse ganska tidigt fick Glada assistans 
Jag drog och Glada krysta och kalven kom med dans 
och Polly hon var brunstig, men gårdens tjur var munk. 
Då måste vi till Boströms, den färden gick i lunk.

20 maj
Klockan fem jag rullharv körde och var så klar klockan sju 
och jag fick m itt korn i jorden på en timme eller tu.
Så kom spridarn, hemma gick det, men i Fäbodgärdan tog 
spridningen en skiten ända och molokna hem vi drog.

21 maj
Idag höll spridarn samman vid ratten där satt Kurt 
det blev från första början, till slut en enda spurt 
och Ivar kom med traktorn och körde som besatt 
men dagboksskalden myste och gjorde ej ett skvatt.

22 maj
Jag hävde mig ur sängen och tänkte hoppsan, sa 
idag får jag ej slöa om dan ska sluta bra.
I Fäbogärdan såddes och hemma likaså
och klar var jag med detta först klockan tjugotvå.
Sått färdigt allmänt regn börjar falla.

28 maj
Besättningen är schack och matt 
idag ha vi potatis satt 
oss Ulla hjälpte så vi hann det 
men snöhelt var potatislandet.

8 juni
Fem kilo finns på en centimeter 
av luftens kväve. Det är salpeter 
och fyra säckar av denna sort 
på mina vallar jag kastat bort.
Hos Hjalmar Nilsson ikväll jag svirat 
och hans bemärkelsedag har firat.

27 juni
Steg upp kl fyra. For till Fäbodgärdan och
ladade 13 skot vitmosstorv. Tog ett lass strö med mig hem.
Var till L. Stenlund och ropade in en ko för 950 kr
Bar in slutet av veden. Mockade och bar under strö.
Gjorde nytt trä på släpräfsan och satte fast det 
samt en ny frånskiljningsbräda på slåttermaskinen 
och satte fast smidet. Dagen slut kl. 22 Amen.

28 juni -  söndag
Då klockan var fyra steg jag opp 
och kupa potatis och drack mig en kopp 
sen lagårn jag skotta 
och jobba till åtta
då riggade jag om mig från tå till topp.
Lärde mig köra moped. Bjöds på kaffe av Burströms, 
såg en fotbollsmatch. Körde ut vallen 19 -  22.

30 juni
En vall har jag slagit och landsvägens kant 
och diken i morse anagga 
och hö har jag hässjat och det är då sant 
ikväll så behövs ingen vagga.
S. kl. 22.

15 juli 
U. kl. 6
Lagat slåttermaskinen 
ladat 50 skot 
Herre Gud så trött jag är 
S. 23

U. = uppstigning 
S. = sänggående
skot= hömängd mellan två hässjestolpar (se sid. 2 7)
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20 juli 
U. 5.30
Fruntimmersveckan börjat och denna är sig lik 
av himlen ser man endast blott någon liten flik 
och blöt har jag fått vara men jag har dock stått i 
och slitet med min höskörd. Nu är all kraft förbi.
S 22.30

21 juli 
U. 5
Idag har jag också hässjat och åskan den har gått 
men dock ifred för regnet idag vi vara fått 
och jag fått hjälp av Gunnar han är blott sexton år 
men dock i karlaklassen den unga pojken går, S kl 22.

22 juli 
U. 5.30
Idag har Donna dragit den sista vallen ut 
och den är också hässjad så nu är slåttern slut.
Allah må var prisad att livet sitter i
men mager har jag blivit och känner mig förbi. S kl 22.
295 skot årets skörd.

30 juli
Det blåst och vi fick lada men blott till klockan två 
då kom det sabla regnet så vi fick sluta då 
ja, höet börjar ruttna. Jag vill ej vara fä 
och hjälpte det med böner jag stode jämt på knä.
S kl 22.

8 augusti
Vi kasta bort från hässjorna det 
översta lagret 
och börja lada det som 
Vardagsprosan fira sån triumf.

9 augusti -  söndag 
Ester och jag fara till 
Fäbogärdan och ladar 
hela dagen.
Maria ser om kreaturen.

11 augusti
Nästan slutladat idag.
Ester, Maria och f.d. poeten.
Åtskilligt tagna.

13 augusti
Flässjat grönfoder 13 skot 
så är detta arbete slutfört.

16 augusti
Min arbetsvecka nu tretton dagar varit.
Jag tagit chansen men kroppen illa farit.
Ej var jag kommen till detta liv för att njuta 
och bäst det vore om jag rätt snart finge sluta.

17 augusti
Jag lada grönfoder men det började dugga 
drack sedan kaffe och fick mej en tugga.
Två ladutak fick jag sen lappa, men vände 
mot hemmet åter och hör vad sedan mig hände.
Fil. dr. Folke Hedblom från Uppsala var hit 
och tog på grammofon upp två av mina historier 
på Burträskmålet.
Börjar slå upp på Näset.

21 augusti
Vi slogo tegen och det gick just som vi önska 
och tunt var kornet men det var massor av grönska. 
När det skall torka, ja det vet bara Vår Herre.
Ett lågtryck kommer från Nordatlanten dess värre.

22 augusti
Grönfoderhöet vi körde in, ja vi måste 
ju göra detta, på virkesbrist det sig låste 
och hässja färdigt. Sex skot av gräsfrö vi slogo 
samt hässja detta. Vi sedan oss ledigt togo. Kl. 20.

Robert Lundkvist (1890-1973) var jordbrukare i Kvamriset, Bod
by sund. Han skrev sina dagböcker på vers. Ur hans dagböcker från 
1953 har vi plockat ur dessa talande verser om bondens vardag.



Spår av äldre tiders jordbruk  • Text: Anders Karlsson • Bild: Margareta Larsson

Träd i odlingslandskapet
I vårt odlade landskap träffar vi på träd som på olika sätt skiljer u t sig 
bland andra. Alléerna är ett sådant exempel. I anslutning till bruks- 
miljöer och herrgårdar finns alléer som anlagts med förebild från 
1600-talets slotts- och herrgårdsträdgårdar. Efter laga skiftet var det 
vanligt att man vid de gårdar som tvingades flytta ut från bykärnan 
planterade alléer mellan byvägen och gården.

På 1930-talet förordade landshövding Gustav Rosén trädplante
ringar längs de allmänna vägarna. Alléerna skulle bidra till att få de i

mångas tycke fula landsvägarna att bättre smälta in i landskapet. 
Bj örkalléerna liknades bland annat vid smycken, som ”... lik t praktful
la pärlband drar fram och skänker rikedom och omväxling åt bygden...” 
I dag har vi faktiskt Europas längsta björkalléer i Västerbottens län. 
Den allra längsta, nära 10 km lång, sträcker sig längs vägen mellan 
Avaborg och Bygdeträsk, Skellefteå kommun. Särskilt gamla alléträd 
utgör en viktig miljö för lavar, men också för insekter och fåglar.

Ensamväxande träd hittar vi både ute på åkrarna, men framför 
allt i anslutning till gården. När en gård anlades var det vanligt att 
antingen plantera eller också spara ut ett vårdträd till gårdens 
beskydd. Rönnar och björkar var vanligast:

Skuggan under den välvda parasollen som heta junidagar översål
las med vita blomkvastar söver all oro med sin beska tyngd. De 
apelsinröda skenfrukterna bedövar med sin surhet. Rönnen med blän
kande näver och snabbväxande stam är Västerbottens vårdträd framför 
andra. Den har blivit det därför att den otåligt likt människan vill ha 
snar borgen för sitt fortbestånd, (ur Sune Jonssons bok Bilder från den 
stora flyttningen).

Alléer och äldre träd i odlingslandskapet kräver viss skötsel. Sly och buskar som skymmer stammarna ska röjas bort. Grenar som håller på 
att brytas av ska sågas bort, eftersom de annars kan fläka upp barken och skada trädet. Döende träd i en allé ersätts av nya av samma trädslag. 
Gräset mellan och runt träden ska slås årligen och höet ska fraktas bort.
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-M ari Rosén • Foto: Stellan W engelin

LINNEA JONSSON 
Koma går uti hagen, 1978

En av de många naiva konstnärer som trädde fram i 
länet på 1960-talet. Hon är född i Norrbotten 1910, 
men uppvuxen i Vilhelmina varifrån hon hämtat 
många motiv till sina målningar. Till att börja med 
hjälpte hon sin man. Han snidade lappfigurer som 
hon målade. På 50-talet började hon måla egna 
verk, först pasteller och senare oljemålningar. Hon 
deltog i Riksutställningars “Dom kallar oss naiva” 
1972-73. Hon är numera bosatt i Umeå och barn
domsminnen utgör fortfarande en utgångspunkt i 
hennes måleri.

ERIK PERSSON (1879-1973}
Gård i Vännäs

Erik Perssons konstnärlig bana började när 
han blev pensionär. Under sitt yrkesverk
samma liv hade han varken tid eller lust för 
måleri, men när inte arbetet längre krävde 
all tid började han med färg berätta minnes
bilder från sitt liv. Han deltog som 79-åring 
i en målarkurs i Vännäsby. Som 83-åring 
ställde han ut på Sveagalleriet i Stockholm 
och fick många lovord för sin konst. Alla 
hans verk där såldes.

Som de flesta naiva konstnärer fyller han 
hela duken med motiv. Centralperspektivet 
är oväsentligt. Huvudsaken för konstnären 
är att viktiga detaljer i motivet kommer 
med.
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Spår av äldre tiders jordbruk • Text: Anders Karlsson

Lador
Ängsladoma hittar vi ute i ängsmarken eller på marker som tidigare 
varit äng, där man senare bedrivit vallodling. Här förvarades vinter
fodret i väntan på vintern, då den frusna och snötäckta marken 
underlättade hemtransporten. Lador har sannolikt använts alltsedan 
medeltiden. Äldre synehandlingar kan ge upplysningar om hur 
viktigt det var med lador i det traditionella jordbruket. I en avsyning 
år 1816 berättas att Nils Abrahamsson i Fjädernäs, Degerfors socken, 
hade byggt inte mindre än 50 lador!

Under 1800-talet ökade ängsmarkerna tack vare sjösänkningar, 
översilningar och överdämningar. Samtidigt ökade också åker
arealen. Fuktiga ängsmarker dikades ut för att förvandlas till vallod
lingar. De gamla ängsladorna kom på så sätt att hamna i ett åkerland
skap. Ladorna fortsatte att användas för höförvaring, men förbättra

de vägar och transportmöjligheter ledde till att de alltmer förlorade 
sin ursprungliga funktion. Höet togs i stället hem direkt till gården, 
till nyuppförda storlador i anslutning till ladugården.

Ladornas utformning har växlat, både tidsmässigt och geogra
fiskt. Äldre lador timrades av rundtimmer. Timmerknutarna var de 
enklast tänkbara med en urhuggning i angränsande stock, s.k. ladu- 
sjyr (”sjyr” är ett dialektord för skåra eller urhuggning). Ofta är 
sådana lador glestimrade, vilket var en fördel eftersom höet då gavs 
bättre möjlighet att torka. Den traditionella taktäckningen har varit 
näversjok som vilade på ett rote av kluvet eller tillplanat rundvirke 
och som hölls på plats av slanor. En annan vanlig taktäckning var 
vedtaket. Under 1800-talets senare hälft kom spåntak i bruk, och 
under 1900-talet har pannplåt blivit det vanligaste takmaterialet.

Odlingslandskap i Klutmark, Skellefteå socken, i slutet av 1920-talet. Foto Tor Ekholtz, Västerbottens museums bildarkiv.
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I norra Västerbotten finns de sned- 
väggiga ladorna. Några av fördelarna 
med dessa lador var att det var lätta
re att arbeta i dem, att höet inte 
packades ihop så hårt, att ladvägga- 
rna fick bättre skydd mot regnet och 
att snön inte tornade upp sig mot 
väggarna så att luftcirkulationen 
blev bättre.
Till höger: Snedväggig lada i Frost- 
kåge, Skellefteå kommun.
Foto i Skellefteå museum.

Ovanför barrskogsgränsen i våra fjälltrakter var man hänvisad till 
fjällbjörken som byggnadsmaterial. Resultatet blev glest timrade 
W orm ed ett mycket karaktäristiskt utseende. Torv var det vanligas
te materialet till taktäckning i dessa trakter.
I mitten: Björktimmerlada i Kittelfjäll. Foto Leena Saraste, 
Västerbottens museums bildarkiv.

När man lättare fick tillgång till sågat virke började man uppföra 
lador av stolpar och bräder. I dag är brädladoma e tt vanligare inslag 
i landskapsbilden jämfört med timmerladorna. I Skelleftetrakten och 
andra delar av norra länet kan man se hur den snedväggiga konstruk
tionen överförts till brädladan.
Nederst: Nyrustad brädlada i Risträsk, Vilhelmina kommun.
Foto Katrine Nygren, Länsstyrelsen.

De lador som finns kvar är viktiga att bevara, eftersom de kanske mer 
än något annat berättar om vår odlingshistoria -  om inriktningen på 
boskapsskötsel i en tid då insamlandet av vinterfoder var helt avgö
rande för jordbruket.
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Fåglar i odlingslandskapet • C hrister O lsson

Foto: Sven Hailing.

Staren
Ofta undrar jag om staren inte missar den bästa tiden på året 
uppe hos oss. Varför börja flytta redan i mitten av juli mot 
söder, när högsommaren ännu inte nått sin kulmen? Till råga 
på allt är det heller inte direkt någon långflyttning de inleder 
så tidigt, kanske bara till England eller Frankrike. I flyttfåglar
nas värld kan man använda ordet bara. Kanske beror det på att 
staren vill hinna fram och kalasa av sensommarens och för
höstens bärskörd på övervintringslokalerna.

En orsak till starens uppmärksammade minskning är dess 
preferenser för de bär som människorna odlar. I exempelvis 
Frankrike bedriver man rena kriget mot ”våra” starar på sina 
håll. I vissa bärodlingar har man till och med tillstånd att 
aptera starka sprängladdningar med den baktanken att star- 
flockarna ska dö som flugor av laddningens starka sprängvå- 
gor. Civiliserat, eller hur?

På kontinenten har man inte märkt någon större minsk
ning av starpopulationen, faktiskt. Det är i Europa främst i 
Norrland som starens minskning varit påtaglig. En teori som 
lanserats är att det till stora delar är de kontinentala stararna 
som dukar under av ”terrordåd” av typen som nämns ovan. 
Men, när de norrländska stararna inleder sin flyttning och 
finner att ett revir på kontinenten är ledigt, stannar de där, 
istället för att dra iväg långt norrut på en strapatsfylld flytt

ning. Flyttningen är verkligen en flaskhals för många fågelarter. Höken 
lurar och stormar kan leda den flyttande fågeln rätt ut i stora havet.
En gång i tidernas begynnelse, innan människan började förfärdiga 
fågelholkar, bodde stararna främst i gamla hackspetthål, men tiden har 
sin gång och numer hör det till ovanligheterna att staren tar ett gammalt 
hackspettbo i besittning. Nog ser de ut att tycka om sina holkar, när de 
återvänder om förvåren, våra starar.

Man ser först hanen komma och genast tar han sig en titt i fjolårshol- 
ken, sedan flyger han till sin traditionella sångplats och inleder en intensiv 
sångperiod. Till slut kommer makan också. Men hon vill utan vidare ha 
sitt ord med i laget vid bosättningen. En förvår kunde jag i arla morgon
stund genom köksfönstret se hur starhanen -  den sjungande parten 
(könen kan inte skiljas i fält) -  kom med kvist efter kvist till boet. Den 
släpade och baxade in den genom holkens öppning. Innan han dock fått 
in den helt kom honan flygande ut med densamma och dumpade den 
obönhörligt. Så fortgick det till dess att samtycke uppstått. Ibland kan 
mansrollen få sig en knäck även i fågelvärlden.

Som ingen annan fågelart kan staren om hösten fylla markerna med 
liv. Den kollektiva sången från en tusenhövdad starflock i september slår 
nog i botten på fågelvärldens decibelmätare. Det sjuder, det bubblar, det 
kvittrar, ja, jag vet inte allt! Men det låter oerhört! Minst som en 
Wagnerkör i extas!
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Foto: Jörgen Wiklund.

Ortolansparven
Säkert är det många västerbottningar som nickar igenkännande när de 
hör namnet ”sisselskit”. Detta dialektala namn anspelar på den allmänt 
välkända gulsparven som om våren och försommaren sitter på någon 
strategisk plats i vårt jordbrukslandskap och sjunger räknandes till sju. 
Långt ifrån lika många känner till en nära släkting till "sisselskiten”, tillika 
ofta granne till denna, som egentligen borde vara lika välkänd på den 
västerbottniska landsbygden -  ortolansparven.

När jag själv inledde mina fågelstudier i Umeås västra utkanter i 
slutet av 1960-talet, kunde man ännu vid en cykeltur i typiska jordbruks
marker höra fler ortolansparvar sjunga sin enkla lilla melodi, än de vid 
denna tid biociddrabbade gulsparvarnas blyga antal. Varför är då en 
urvästerbottning som ortolansparven en riktig naturens doldis jämfört 
med allas vår ”sisselskit”? En förklaring är att ortolansparven är en relativt 
långt flyttande fågelart, vinterkvarteren är i Västafrika, medan gulspar
ven till allra största delen stannar hos oss året runt. Tidigast de första 
dagarna i maj kan man få höra ortolansparvshanen med sitt orangebleka 
hröst och pastellgröna huvud signalera sin återkomst. Under augusti 
flyttar han bort, till största delen obemärkt nattetid, varför hans tid hos 
oss bara inskränker sig till tre-fyra månader per år. Egentligen inte längre 
tid än fåglar som är så mycket mer välbekanta bland gemene man, som 
exempelvis ladusvalan och göken. Dock är dessa så mycket mer spekta
kulära än den i allt diskreta ortolansparven.

Hans väsen är som sagt diskret och inte många han märkt hur 
ortolansparven i dag nästan helt övergivit de västerbottniska jordbruks
markerna, där han för ett kvarts sekel var vanlig som kanske ingen

annanstans i vårt land. Vid en cykeltur genom Röbäcksslättens 
bästa ortolanmarker den 3 juni 1972 inräknade jag samman
lagt 125 sjungande hanar -  ett mått på hans rika förekomst vid 
denna tid. En tur sistlidna vår i samma trakter gav endast ett 
tiotal hanar i utbyte. Den stora skillnaden landskapsmässigt 
idag är att de diken som den bebodde blivit färre. De har 
täckdikats och de allra flesta saknar numer de utspridda buskar 
längs dessa diken som är ett absolut krav för ortolansparven 
och flera av de övriga småfåglar som hör hemma bland sädes
fält och beteshagar.

Fåglarna måste ha en upphöjd sångplats att sjunga ifrån, 
samt någonstans ett litet, litet stycke obrukad mark där de kan 
gömma sitt bo bland grästuvorna. Därför har ortolansparven 
gjort följe med buskskvättan och rosenfinken ut på de unga 
kalhyggenas öppna marker. De hyggen som uppvisar en mer 
frodig buskflora är särskilt attraktiva. Tyvärr uppväger dock 
inte koloniseringen av kalhyggena det stora tappet som skett i 
jordbruksbygderna. Det är detta som gör att fågelvännerna 
runt om i landet oroar sig för ortolansparvens framtid.

Ännu kan vi dock på några håll njuta av de från sin 
sångplats exponerade ortolanhanarnas sköna pastellfärger. Jag 
tänker främst på Grubbeänget -  de stora öppna fälten söder 
om före detta lantbruksskolan, där jag en lycklig junidag 1996 
räknade in 21 sjungande ortolansparvar inom ett kvadratkilo- 
meterstort område.



Odlingshistoria genom kartstudier
Clas Tollin

I äldre kartmaterial kan förändringar i odlingslandskapet studeras. 
Här ges några exempel från kust- och inland.

Ännu för en generation sedan var jordbruket en av de 
västerbottniska huvudnäringarna. I början av 1960- 
talet var andelen sysselsatta inom jord- och skogsbruk 
i Västerbottens län tillsammans med Skaraborgs län 
den högsta i landet. De senaste 30 årens utveckling har 
helt ändrat på detta. I takt med att jordbruken lades ner 
och hävden upphörde, skiftade landskapet karaktär. 
Eftersom landskapsomvandlingen skedde samtidigt 
som en stor del av den yngre befolkningen flyttade 
söderut eller till kusten, har kontinuiteten i odlingen 
delvis gått förlorad. I andra delar av länet har rationali
sering och mekanisering av jordbruket medfört att 
äldre strukturer och indelningar försvunnit. I jord
bruksområden ovanför högsta kustlinjen är moränen 
inte ursvallad och odlingsj orden innehåller alla korn
storlekar inklusive stenar och block. Rikedomen på 
odlingsten har medfört att stenmurar, stentippar och 
röjningsrösen av olika slag blivit en del av odlingsland
skapet. D et är således lättare att identifiera och förstå 
jordbrukets utveckling i sådana bygder. I Västerbotten 
däremot bedrevs det mesta jordbruket på stenfattiga 
sedimentjordar under högsta kustlinjen. D etta innebar 
att spåren av äldre tiders odling ofta är diffusa och 
sårbara. Såväl samhällsutvecklingens dramatiska för
lopp som de naturgeografiska omständigheterna gör 
det angeläget att särskilt uppmärksamma och vårda det 
västerbottniska odlingslandskapet och dess historiska 
innehåll.

Vad har hänt? Vad finns kvar?
Runt om i landskapet finns spår av tidigare jordbruk. 
Det kan röra sig om övergivna gårdstomter och äldre

åkrar m ed diken, terrasskanter och hak. Rester av 
hägnader, lador och ladgrunder samt sedan länge över
givna kanalar, dammar och andra bevattningsanlägg
ningar antyder den stora omfattning och betydelse som 
1800-talets ängsbruk hade. En annan svårfångad före
teelse från det äldre jordbrukssamhället är det biologis
ka kulturarvet. Botaniska inventeringar visar t.ex. att 
den värdefullaste floran i våtmarkerna ofta återfinns på 
gamla slåttermyrar. För att förstå det som finns kvar 
måste vi också veta vad som hänt och inte minst, var 
det hände. D et främsta hjälpmedlet för att förstå od
lingslandskapets utseende och utveckling i äldre histo
risk tid är de storskaliga lantmäterikartorna.

Storskaliga kartor över byar och hemman
Med storskaliga kartor menas detaljerade kartor över 
gårdar och hem m an i skala 1:2 000 till 1:8 000. Med 
kartornas hj älp kan vi få reda på var byar och gårdar har 
legat under olika tider, men också var det har funnits 
övrig bebyggelse t.ex. fäbodar, kvarnar, lador, smedjor 
m.m. Vi får reda på hur hägnaderna och vägarna gick 
och överhuvudtaget hur landskapet var rumsligt orga
niserat.

De senaste två till trehundra årens landskapshisto- 
ria är i stor utsträckning odlingshistoria. Med hjälp av 
kartorna kan de olika markslagen identifieras och för
stås trots att markanvändningen i grund har förändrats. 
I flera områden kan vi också i detalj följa odlingsland
skapets förändring, från trettioåriga krigets dagar, via 
de stora skiftena och den agrara revolutionen till det 
tidiga 1900-talets odlingsmaximum. Tack vare de stor
skaliga lantmäterikartorna kan också bebyggelse, åker,
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äng och utm ark bestämmas till sitt rumsliga läge och 
markslagens funktionella samspel m ed varandra för
stås. Nedan ska några exempel ges från olika delar av 
länet.

Olika slags lantmäterikartor
Den förödande stadsbranden i Umeå år 1888 medför
de att det regionala lantmäteriarkivet med alla origi
nalkartor till största delen förstördes. Tack vare en 
konsekvent och framsynt arkivpolitik hade emellertid 
en kopia levererats till det centrala lantmäteriarkivet i 
Stockholm. D etta gör att det finns flera tusen storska- 
liga lantmäterikartor från Västerbottens län bevarade. 
Övre Norrland är för övrigt inte missgynnat när det
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Geometrisk Jordebook öffwer alle Skatte hemmansägori Schelleffteå 
Sochn uthi Södre Prosterij och Wästerbothn. Innehållandes för- 
schriffne hemmanes qualiteter och lägenheeter, både till Åkrar, 
Enger, Siöer, Skifte, Såge- och Miölqwamar, Tårp och Tårpställe, 
uthiordar, som hemma eller affsides ifrå Byame kunna wara beläg- 
ne, sampt alle andre Circumstantier, så at man all theres lägenheet 
kan medh en hast för ögonen ställa, och sedan ther uthafhw art och 
ett hemmans valour ehrkänna och dijudicera. Inleffwereradt a(f) 
Erich Erichson Widman. 1648. A k t nr Z l.

gäller äldre lantmäterikartor utan har blivit förhållan
devis väl karterat. D et västerbottniska kartmaterialet 
är t.ex. mer omfattande än motsvarande material från 
Bohuslän, stora delar av Småland och Dalarna.

D et svenska lantm äteriet inrättades år 1628 för att 
bl.a. ta reda på vilka ekonomiska möjligheter det fanns 
inom lantbruket. Från den svenska stormaktsregering- 
ens sida förelåg ett intresse för alla provinser och deras 
potentiella möjligheter. Den första generationens 
svenska lantmätare arbetade därför från Tornedalen i 
norr till Öland i söder m ed att avmäta gårdarnas och 
byarnas inägomarker. Genom karteringen ville stats
makten ta reda på hur stora arealer som fanns i form av 
åker och äng, samt vilken beskaffenhet de hade och om 
de gick att förbättra. Karteringen skedde emellertid 
inte helt systematiskt utan pågick i flera regioner sam
tidigt m ed delvis olika inriktningar.

De äldsta kartorna i Övre Norrland upprättades av 
lantmätaren O lof Tresk år 1642 över Västerbottens 
och Norrbottens prästgårdar samt trakten kring Umeå 
stad. Totalt rörde det sig om ett 20-tal enheter. O lof 
Tresk var son till hälsingebonden Lars Eriksson Tresk. 
Han fick fullmakt som lantmätare redan år 1636 och 
arbetade bl.a. m ed att m ed att gå upp och syna riks- 
gränsen m ot Norge. Efter arbetet i Västerbotten fort
satte Tresk i Hälsingland, där han avled 1645.

Ar 1648 karterade lantmätaren Erik Eriksson W id
man e tt 50-tal byar samt ett par fäbodar i Skellefteå 
storsocken. Tresk och W idman arbetade i fält m ed ett 
kartkoncept i svart eller brun tusch. På konceptet finns 
ofta fältanteckningar och uträkningar om t.ex. åker
ytor. Konceptkartorna var emellertid svårlästa och ofta 
märkta av att de upprättats under varierande väderför
hållanden. De renritades därför och färglädes enligt 
vissa bestämda regler. Därefter skickades de färglagda 
kopiorna eller renovationema ner till Stockholm. Reno
vationerna arkiverades i Räkningekammaren på slottet 
Tre kronor, där ett centralt lantmäteriarkiv inrättades. 
Kartorna ordnades vanligen efter by och socken och 
bands efter hand in i särskilda böcker, s.k. geometriska 
jordeböcker. De västerbottniska kartorna från 1640- 
talet finns i en geometrisk jordebok m ed signum Z l. 
Tresks kartor omfattar sidorna 79-106 och Widmans
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sidorna 1-78. Jordeboken förvaras numera i lantm äte
riverkets forskningsarkiv i Gävle.

1640-talets geometriska kartor gjordes för det mes
ta i skalan 1:5 000. D et var framför allt åker och äng 
som karterades. Akern ritades brun med stiliserade 
horisontella fåror. Ängen prickades m ed gulgrön färg. 
Den bruna åkerfärgen verkar dock ha tagit slut för 
lantmätare Widman, eftersom hälften av åkrarna i 
Skellefteå socken har målats blå. Bebyggelsen markera
des med en hussymbol, med eller utan skorsten. Hus
tecknet på 1640-talskartorna representerar således en 
fullständig gårdsbebyggelse med såväl manhus som 
ekonomibyggnader. Själva hussymbolen brukade i re
gel placeras på platsen för själva mangårdsbyggnaden. 
Hägnaderna ritades som stiliserade trähägnader i form 
av hankgärdesgårdar.

Till kartorna hörde en textbeskrivning (notarum 
explicatio) som vanligen skrevs på samma blad som 
kartan. I beskrivningen noterades hur många hemman 
(gårdar) det fanns i byn och om de var skattegårdar, 
dvs. om de tillhörde självägande bönder eller tillhörde 
kronan (krono) eller någon adelsman (frälse) och bru
kades av en arrendator. För varje hem m an antecknades 
hur stor åkerareal som årligen besåddes och om det 
förekom ödeåkrar och lindor. Ängens areal brukade 
inte anges men därem ot hur många lass hö som skörda
des varje år. Ibland skilde lantmätaren på hårdvallsäng 
(torräng), sidvallsäng (våtäng) och starräng. Vidare 
beskrevs utmarkernas tillstånd. För det första m ulbe
tet, om det var gott, m edelmåttigt eller magert. För 
skogen noterades om den innehöll timmerskog, gärd- 
selvirke och vedbrand. Slutligen angavs om det fanns 
fasta fisken, eller annat fiskevatten, kvarnar och kvarn
ställen eller något annat av värde på byns mark.

Mot slutet av 1600-talet och 1700-talets första 
hälft gjordes andra och mer detaljerade geometriska 
kartor. Dessa kartor upprättades av olika skäl och ofta 
karterades också utmarken, åtminstone hemskogen. 1 
några fall rörde det sig om s.k. tegskifteskartor. På dessa 
ritade lantmätaren u t vilka åker- och ängstegar som 
hörde till de olika gårdarna i byn. På så sätt kan vi få en 
uppfattning om hur åkern var skiftad före de stora 
moderna skiftena. Kartorna hjälper oss också att förstå

byarnas ursprung, t.ex. om de från början bestått av 
enstaka hemman som gradvis vuxit ihop till en by eller 
om gårdarna uppkom m it genom hemmansklyvning av 
en ursprungsgård eller något annat.

>
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Den västerbottniska jordeboken från 1640-talet inleds med en karta 
över Skellefteå prästgård. I mitten syns den tomförsedda kyrkan, 
öster därom har lantmätaren skriint ”på detta rummet Socknenes 
huujl", dvs. kyrkstan. Väster om prästgården ligger en oduglig sand
ås. Åkrarna är av någon anledning målade med blå färg. A k t nr 
Zl.l.

Tegskifteskarta över Kusmarks by 1702. A k t nr Z24-104:1. Åker
marken är utmärkt med röd eller ljusbrun färg och ängen med beige. 
De gröna tegama anger sannolikt ödeåker. De röda siffrorna anger 
till vilken gård de olika tegama hör. Åkern ligger i ägoblandning i ett 
oregelbundet tegskifte. På kartan har lantmätaren noterat namnen 
Svedian och N y  åkern samt förekomst av granskog.
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Skifteskartor
År 1757 antogs den viktiga förordningen ”om hem- 
mansägors läggande i storskifte”. Kärnan i denna re
form var framför allt att byarnas åker och ängsmark 
skulle omarronderas till e tt färre antal, men ytmässigt 
större tegar. Förordningen gav den bonde vitsord, som 
ville storskifta. D etta innebar att en enda markägare 
kunde genomdriva storskifte i sin by även om alla andra 
var emot. Skifteslagen bestod i regel av de gamla 
byarnas ägoområden. I bland hade dock flera byar 
gemensamma utmarker, som då måste skiftas i en 
särskild förrättning. Storskifteskartorna gjordes i regel i 
skala 1:4 000. Ibland användes skalan 1:2 000 för 
inägomarken och skalan 1:8 000 för utmarken. Refor
men spred sig snabbt och under 1700-talets andra hälft 
storskiftades åtskilliga byar i Västerbottens kustland 
och längs älvarnas nedre lopp.

Vanligen skedde arbetet på följande sätt. Först 
inspekterades skifteslagets yttre gränser och ett rå- 
gångsprotoll upprättades där gränser och råmärken 
fastställdes. I den mån det förekom skiljaktiga mening

ar mellan grannarna avgränsades s.k. tvisteparker. Där
efter gjordes en ägobeskrivning, varvid lantmätaren 
m ätte upp och karterade alla ägor i åker, äng, hagmark, 
skog och myrmark etc, och också ett gradtal som skulle 
utmärka ägans relativa värde. Därefter noterades vilka 
gårdar som hade del i vilka ägofigurer. Genom att 
multiplicera respektive gårds markinnehav med grad
talet för de olika ägostyckena erhölls e tt uppskattat 
värde för varje gård. Sedan skiftade lantmätaren mar
ken i nya och lämpligare ägolotter som tilldelades 
gårdarna efter deras uppskattade värde. Skogen och 
utmarken behålls i regel samfälld mellan byns delägare 
och det var ovanligt att någon gård flyttade u t från 
bytom ten i samband med storskiftet.

Skiftets ändamål och genomförandeprocessen in
nebär att storskifteskartorna är mycket detaljerade när 
det gäller olika markslag. Lantmäteritekniken hade 
också gått framåt. Storskifteskartorna är därför mycket 
exakta i själva uppmätningen och går lätt att jämföra 
med m odernt kartmaterial. Kartorna upprättades i tre 
exemplar. Originalkartan stannade hos det regionala

Storskifteskartan över Kus- 
mark visar markanvänd
ningen i detalj. Samtliga 
byggnader är återgivna till 
sin verkliga utsträckning. 
Söder om landsvägen syns 
två rundlogar. Hägnadema 
redovisas endast som tunna 
linjer och är svåra att följa. 
A k t nr Z24-104:3.
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lantmäteriet, en renovation skickades, liksom de geo
metriska kartorna, till lantm äteriet i Stockholm och ett 
tredje exemplar stannade hos någon betrodd bonde i 
skifteslaget. Vid 1700-talets slut bestod många väster
bottniska jordbruk av ensamgårdar, särskilt i inlandet. 
D etta innebar att de inte hade behov av något storskif
te och därmed inte heller karterades. D ärem ot var det 
inte ovanligt att byarna gjorde om storskiftet efter ett 
antal år. D et kan således finnas flera storskiftesförrätt- 
ningar i samma by.

Enskifte och laga skifte
Nästa stora skiftesreform var enskiftet 1807 och dess 
modifiering i stadgan om Laga skifte från 1827. Laga 
skiftet tillät varje gård att att ha sina ägor fördelade på 
högst tre (fyra) ägolotter. Laga skiftet påminde om 
storskiftet, men en viktig skillnad var att hela byns 
område inklusive utm arken skiftades. Kravet på ett 
samlat ägoinnehav medförde att åtskilliga hemman 
flyttade u t till nya lägen. Därutöver upphörde den 
gamla indelningen i inägomark och utmark. När skiftet 
hade genomförts var i princip all mark enskild och byn 
som funktionell enhet hade upphört. Endast för byns 
viktigare vägar, grustag, myrtag, båt- och kvarnplatser 
etc inrättades små samfälligheter. Mycket av grund
strukturen i dagens landskap är e tt resultat av laga 
skiftet. D etta gäller särskilt bebyggelsens läge och linje
element i form av fastighetsgränser, hägnader och 
uträtade lands- och brukningsvägar.

Awittringskartor
År 1542 förklarade Gustav Vasa att de obebyggda 
ödemarkerna i norra Sverige: ”... hörer Gud; Oss och 
Sveriges krona till, och ingen annan.” Under 1700- och 
1800-talen passerade jordbrukskolonisationen den 
äldre lappmarksgränsen och de stora kronoallmän- 
ningarna fick en allt större jordbrukande fast befolk
ning. På 1800-talet fanns det därför ett behov av att 
skilja kronans marker från nybyggena. Denna process 
kallades aw ittring. A w ittringen i Västerbottens lapp
marker skedde till största delen under 1870- och 80- 
talen. I samband m ed aw ittringen skattlades nybygge
na samtidigt som de fick ett passande ägoområde med
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Den centrala odlingsmarken i Djäkneboda by, Bygdeå socken 
1685. Å kram a är återgivna med grå färg och ängen med ljusgrön. 
Vid Posthemmanet finns en humlegård. Under 1800-talet dikades 
ängama ut och förvandlades till åker. I  nedre delen av bilden skym
tar den numera torrlagda sjön Ratuträsk. På östra sidan om D jäk
neboda sjön går E:4ans föregångare, landsvägen mellan Bygdeå och 
Sävar. A k t nr Z 4-32:l.

definierade rågångar. För detta krävdes det kartor och 
lantmäteriförrättningar. D etta innebär att större delen 
av länets inland och floddalarna ända upp m ot kalfjäl
let erhöll detaljerade markanvändningskartor från 
1800-talets slut. De centrala delarna av lappmarks- 
bebyggelsen karterades i skala 1:2 000 eller 1:4 000 
och de mellanliggande områdena i skala 1:8 000 eller 
1:16 000. De delar som inte fördelades mellan olika 
byar behöll staten i form av s.k. Kronoöverloppsmar- 
ker.

Ett exempel från kustlandet (Djäkneboda) och ett 
från Lappmarken (Dorotea) visar något av kartornas 
innehåll om markanvändning och agrar verksamhet i 
vid bemärkelse.

Djäkneboda
Djäkneboda i Bygdeå socken karterades upprepade 
gånger mellan 1685 och 1855. Djäkneboda bestod i 
slutet av 1600-talet av en by m ed fyra hemman (går
dar). Av 1685 års karta framgår att bebyggelsen var 
spridd vid sydöstra delen av Djäknebodasjön. Kartan 
upprättades för att få klarhet om postbonden Chrisiern 
Olofssons ägor. Sannolikt låg postbondens åker och
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A v  1784 års awittringskarta framgår hur Djäknebodas utmark 
nyttjades. Vid stranden av bottenviken finns flera stugor med tillhö
rande intag och på Rataskär en större och en mindre byggnad. På 
Rataskär och Klubben syns höga sjömärken (båkar). Innanför öar- 
na låg den skyddade Rata hamn med ett nordligt och ett sydligt 
inlopp. A k t nr Z4-32:3.

äng samlat i e tt särhägnat gärde vid Osterviken.Väster 
om sjön fanns ytterligare ängsmarker i form av sank
ängar och raningar. På ängarna fanns ett flertal hölador. 
Postgården hade dessutom en fäbod vid Osjöns sydös
tra hörn. Lantmätaren har förkortat utmarksavståndet 
för att få m ed Ösjön på samma kartblad. Han har

därför särskilt noterat att sjön låg 3/4 mil västerut från 
byn. Postbonden brukade knappt fem tunnland åker 
och skördade årligen 63 skattelass hö. Vidare noterades 
att ängen var mycket sank och främst bestod av starr
vall samt att det fanns god timm er- och vedskog. Byns 
utm ark nådde fram till Bottenviken vid Rata hamn och 
i skärgården förekom notfiske.

År 1771 förrättades storskifte i Djäkneboda. Byn 
hade nu fem hem m an eftersom det tidigare posthem 
m anet hade delats mellan två brukare. Den samlade 
åkerarealen uppgick till 11 tunnland och slåtterängen i 
gärdet till 29 tunnland. Därutöver fanns utängar ooch 
slåttermyrar som gav 59 vinterlass hö. D et förekom en 
viss nyodling vid 1700-talets slut. Nyodlingsåkern var 
dock anspråkslösa 6 kappland dvs. e tt femtedels tunn
land. D ärem ot uppgick den nyröjda ängen till 50 tunn
land. Proportionen mellan markslagen åker och äng 
visar en kraftig övervikt för boskapsskötseln. Väster om 
sjön hade 64 tunnland skog och stenbackar inhägnats. 
Sannolikt rörde det sig om ett intensifierat utmarksbe- 
te. Under 1700-talet ersattes ofta vallare och fritt 
strövande boskap på utm arkerna m ed hagar för olika 
djurslag.

Awittring och laga skifte i Dorotea
Dorotea kyrkby och senare stationssamhälle växte upp 
på mark som ursprungligen tillhörde byarna Bergvatt
net och Laiksjö. I denna del av Lappland har det 
funnits en fast jordbrukande befolkning i drygt 200 år. 
Med hjälp av avvittrings- och laga skifteskartorna kan 
vi följa de äldsta nybyggenas etablering, hur gränser 
stakades u t samt hur nya enheter och fäbodar kom till. 
Kartorna visar även odlingsmaximum m ed sin stora 
uppodling samt det intensiva utnyttjandet av våtmar
ker och myrar för slåtter och hötäkt, samt jordbrukets 
tillbakagång och i många fall övergivande.

Byarna Laiksjö, Bergvattnet, Avaträsk och Vallsjö 
ligger i Åsele Lappmark. Före 1750-talet var lapp- 
marksgränsen identisk m ed nuvarande landskapsgräns. 
På 1870-talet kom avvittringslantmätaren Robert Lin
der till trakten för att genomföra skattläggning och 
aw ittring. År 1877 kartlades ett större område i sydli
gaste Lappland, för att skattlägga och dra gränser mel
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Bergvattnets inägorpå 1870-talet. A k t nr Z 8-5 :l.

lan byarna Bergvattnet, Avaträsk, Vallsjö och Laiksjö, 
samt att fastställa rågångar m ot den kvarvarande 
kronomarken. Förrättningen vann laga kraft genom 
länsstyrelsens beslut (Konungens befallningshavandes 
utslag) 31 juli 1885. Kartorna över inägomarken var i 
skala 1:4 000 och över utmarken 1:16 000.

Bergvattnets inägor låg runt södra delen av Bergvat- 
tensjön. Samtliga byggnader var utritade. Sannolikt 
skilde lantmätaren mellan mangårdsbyggnader och u t
hus genom att rita olika slags tak. Hägnadernas drag
ning och gärdenas läge i förhållande till bebyggelsen 
talar för e tt särägosystem med fyra till fem gårdsgrup- 
per. Större delen av inägomarken utgjordes av äng. 
Åkertegarna låg utspridda som öar i ängen. I några fall 
har lantmätaren noterat att det rörde sig om odlings
mark dvs. nyupptagen åker.

I södra delen av byn låg den lilla träkyrkan m ed sitt 
vapenhus och kor. Cirka 200 m eter söder om den på 
1930-talet nedbrunna träkyrkan låg kyrkstadens tom 
ter. I samband med förrättningen utvidgades kyrk- 
stadsområdet åt väster. Ytterligare e tt par hundra m e
ter åt söder lade lantmätaren u t en stor kvadratisk 
skoltomt. Sydost om Bergsjö m ötte Laiksjös ägor.

Laiksjö bestod kameralt av de tre hemmanen Laik
sjö, Risnäset och Storberget. Vid slutet av 1800-talet 
hade dessa delats på tillsammans 16 hemmansdelar. 
Laiksjö bys inägomark låg vid Laiksjöns östra strand på 
sluttningarna nedanför Hemberget. Här låg också be-

Dorotea samhälle 1995. Fritidskarta av Lantmäteriverket.

Öster om Laiksjön fanns Laiksjö bys inägomark avgränsad med en 
gul kontur. Slåttermyrar, ströängar och raningar var dock betydligt 
större till ytan. A llt det ljusgröna på kartan var slåttermark för 
höproduktion. Det omfattande ängsbruket var förutsättningen för 
djurhållningen och därmed ryggraden i den agrara ekonomin. Laik
sjö by omkring 1890. A k t nr Z8-25.1.

byggeisen. På kartan redovisas varje byggnad till sin 
verkliga utsträckning. Därutöver finns olika symboler 
som sannolikt skiljer mellan mangårdsbyggnader och 
ekonomihus. Inägorna var bara en liten del av byns åker 
och äng. Den viktigaste produktionsmarken låg på 
utmarken öster om Sallsjöån i form av de stora sanka 
slåttermarkerna Tuvmyran och Björkmyran. Myrarnas 
slåttermark som markerades m ed grön färg på kartan 
sträckte sig cirka två kilometer i nord-sydlig riktning.
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Redan cirka tio år efter avvittringen var det dags för 
en ny detaljerad kartläggning av området i samband 
med att Laiksjö skulle laga skiftas. Laga skifteskartan 
har varit en viktig källa för hembygdsforskaren Roland 
Nyström i sin historik över Laiksjö by. Karteringen 
pågick mellan 1888 och 1893. Förrättningen fastställ
des samma år av Åsele tingslags Egodelningsrätts sam
manträde på tingsstället vid Åsele kyrka. Laga skiftes
kartan som upprättades i skala 1:4 000 var ett mäktigt 
arbete. Akten innehöll tre kartor som dock fick redovi
sas i flera delar på grund av sin storlek. Den tillhörande 
beskrivningen omfattar inte mindre än 1164 textsidor. 
De tre ursprungliga hemmanen var nu delade på 24 
hemmansdelar. Totalt delade lantmätaren Laiksjös 
ägoområde i 9 654 ägofigurer som alla uppm ättes till 
storlek och värde. För varje ägofigur angavs viket slags 
mark det gällde och ägans namn. T ack vare detta kan vi 
nästan fullständigt rekonstruera byns äldre markan
vändning och förhållande mellan olika markslag. Laik
sjö bys område omfattade totalt 9 641 hektar fördelade 
mellan 920 hektar inrösningsjord, 7 988 hektar avrös- 
ningsjord och 733 hektar impediment. Med inrös
ningsjord avsågs sådan mark som användes till åker och 
äng eller sådan mark som borde kunna användas för 
odling eller slåtter. Även om skog och utm ark i form av 
s.k. avrösningsjord dominerade markanvändningen är 
det förvånansvärt stora områden som betecknas som 
inrösningsjord. I själva verket uppgick åkern bara till 47 
hektar och nyodlingsmarken till 167 hektar medan 
hela 706 hektar utgjordes av ängs- och slåttermark.

Bakom de stora arealerna dolde sig således enorma 
slåttermarker i form av sanka utängar.

Hemmansdelarna
Laga skiftet visade också på jordbrukets expansion i 
form av hemmansklyvning och uppodling. En närmare 
granskning av delägarna visar emellertid att det inte 
enbart förekom agrara intressen i södra Lappland vid 
denna tid. Av de 29 hemmansdelarna var det bara cirka 
hälften som ägdes av bönder eller motsvarande. Tre 
hemmansdelar ägdes av ståndspersoner m ed titlar som 
handelsman, inspektör och kronolänsman. Hemmans- 
klyvningen visas bl.a. av fastigheten littera Ca (18/64 
mantal) som var delad på sex mindre lotter som tillhör
de syskonen Mikaelsson.

Inte mindre än tio hemmansdelar innehades av 
olika aktiebolag främst sågverk. Björkenäs sågverk ägde 
fyra hemmansdelar och Sandvikens ångsåg två. Sam
mantaget ägde sågverken drygt hälften av byns mark. 
Sågverken låg överlag vid eller nära Ångermanälvens 
utlopp, från sågarna exporterades sedan trävarorna 
över världen. Flottningen och tim ret bidrog till att 
orientera Laiksjö och grannbyarna m ot Ådalen och 
Ångermanland, varigenom lappmarksbyarna drogs in i 
ett världsomspännande ekonomiskt sammanhang.

Samfällda fäbodar
Efter skiftet återstod ett antal samfällda vägar, grustäk- 
ter, kvarnplatser. Därutöver avgränsades tre rektangu
lära samfälligheter i form av fäbodvallsområden i byns

Laiksjös fäbodar bibehölls sam
fällda efter laga skiftet och fick 
egna specialkartor. Den stora 
skalan 1:2 000 gör att detaljer 
som byggnader, fällor, ängsstyck- 
en och fägator återges i detalj. 
Bland byggnaderna anar man 
lagårdar och lador. Men vad an
vändes de små inhägnade gräs
markerna till? A k t nr Z8-25:2.

d l - i .
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västra del. Till skillnad m ot Dalarna och Hälsingland 
har föga uppm ärksamhet ägnats åt det lappländska 
fäbodväsendet. D et kan därför finnas skäl att lite när
mare granska fäbodarna i Laiksjö by. Fäbodvallarna 
redovisades på tre specialkartor i skala 1:2 000. Fä
bodarna kallades Tjufhålfäbodvallen, Bergfäbodvallen 
och Nyfäbodvallen. Tack vare de storskaliga och nog
granna uppmätningarna kan vi i detalj rekonstruera 
fäbodvallarnas bebyggelse och markanvändning vid 
1800-talets slut.

Cirka tre kilometer sydost om Dorotea samhälle låg 
samfälligheten Tjufhålfäbodvallen. Den rektangulära 
samfälligheten omfattade 3,7 hektar. På vallen fanns 
ett 20-tal byggnader, som verkade tillhöra fyra olika 
fäbodställen. Vallen omgavs av granbevuxna lider, 
m edan det centrala om rådet utgjordes av gräsmark. I 
ett par fall leder dubbla hägnader i form av fägator in 
boskapen till avlånga fähus. Några mindre lador fanns 
även. E tt karakteristiskt inslag utgjordes av ett 15-tal 
små inhägnade fållor. Möjligen rörde det sig om s.k. 
kvior eller kveor för insamling av gödsel.

D et egendomliga nam net förekommer på flera to 
pografiska företeelser i trakten. Fäboden låg således 
drygt en kilometer söder om Tjuvhålsmyren. Ännu på 
1970-talets topografiska karta kallades det närmaste 
berget Tjuvhålsberget. Nästa berg (502,7 m) som låg 
ytterligare en och en halv kilometer åt väster kallades 
Middagsberget. N am net bör väl ha uppkom m it genom 
att vallfolket och deras boskap brukade vistas i dess 
närhet vid middagstid. D et är emellertid något egen
domligt m ed dessa namn. På den s.k. Blå kartan (Edi
tion 3, okt 1995) har nämligen bergen bytt namn. Det 
ursprungliga Tjuvhålsberget har blivit Middagsberget 
och det ”gamla” Middagsberget kallas fäbodberget. 
Nam net Tjuvhålsmyran finns inte heller utsatt. En 
möjlig förklaring skulle vara att den mindre tilltalande 
förleden Tjuvhäls- medvetet har redigerats bort. Så är 
dock inte fallet. Genom uppgifter från kartograf Svan
te Höglund vid lantmäteriverket/M etria kan frågan om 
namnen lösas. På lantmäteriverket fanns anteckningar 
om att både Atle Rehn och Hans G:son Spejare i 
Dorotea hade anmärkt på att det äkta Middagsberget 
felaktigt kallades Tjuvhålsberget och att det äkta Fä

bodberget felaktigt kallades Middagsberget på topo
grafiska kartan. Tack vare de uppmärksamma orts- 
borna kunde misstaget rättas till vid utgivningen av den 
s.k. Blå kartan.

Två kilometer sydväst om Tjuvhålsfäboden låg 
Bergfäbodarna på nordöstra delen av Sörmyrberget. 
Samfälligheten var 3,2 hektar. I om rådet fanns ett 15- 
tal byggnader av olika form och storlek, fördelade på 
cirka fem fäbodställen. Själva fäbodvallen m ed sin 
skoglösa gräsmark var omgiven av granlider i söder, 
väster och norr och i öster av en myr. N am net Bergbo
darna är utsatt på både 1970-talets topografiska karta 
och Blå kartan.

Den tredje fäbodvallen var Nyfäbodvallen, fyra 
kilometer söder om Sörmyrvallen, inte långt från grän
sen till Ångermanland. Samfälligheten var drygt två 
hektar. I området fanns ett 20-tal byggnader fördelade 
på fem fäbodar. Även denna vall avgränsades av granlid 
och en myr. Liksom vid Tjuvhålsfäbodarna fanns det 
e tt dussintal små särhägnade lyckor (kvior?). Namnet 
Nybodarna var ännu utm ärkt på 1970-talets topogra
fiska karta men inte på Blå kartan från 1995.

I äldre tid fanns ett otal namn som hörde samman 
m ed jordbrukssamhället och dess markutnyttjande. En 
mindre del lever vidare på de tryckta officiella kartor
na. De flesta namnen riskerar dock att feltolkas eller 
helt försvinna m ed den äldre generationen ortsbor. 
Tack vare de äldre lantmäterikartorna finns plats- och 
marknamn i många fall bevarade och tillgängliga för 
den som är intresserad.

Fältmätningskåren och 
tidiga militära kartor
De flesta av de storskaliga äldre kartorna upprättades 
av ekonomiska orsaker som främst hade m ed jord
bruksnäringen att göra. D et kunde gälla skattläggning 
av nybyggen, ökat utag från de befintliga enheterna 
eller storslagna agrara reformer. D etta innebar bl.a. att 
kartorna fick en speciell utformning som gynnade vissa 
företeelser men förbisåg andra. I Västerbotten gjordes 
emellertid ett pionjärarbete när det gällde topografiska 
kartor. I samband m ed Finska kriget 1808-09 invade
rade ryska trupper västra botten viks kusten. Inom ar
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Fältmätningskårens karta över Öreälvens nedre lopp. Backstrecken 
utmärker den nedskurna älvdalen. Byarnas bebyggeke och åker
mark ligger i den smala zonen av sedimentjord intill älven. Original
skalan var 1600 alnar på decimaltummen, dvs. 1:32 000. Krigs
arkivet.

mén fanns en liten fältmätningskår som fick i uppgift 
att kartera vissa strategiska passager som ett led i det 
svenska försvaret.

Därför upprättades helt nya kartor över t.ex. Ö re
älvens nedre lopp och passet vid Djäkneboda. På kar
torna infördes bl.a. backstreck så att höjder och stig
ningar skulle bli tydliga. Skogsmarken utmärktes m ed

M t
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Fältmätningskårens karta över passet vid Djäkneboda. Terrängen 
är återgiven med olika symboler för berg i dagen och övriga sluttning
ar. Lövskog och barrskog markeras för sig. Bebyggelsen är återgiven 
med huskroppar, åkrar är svårare att identifiera. Krigsarkivet.

särskilda trädsymboler för löv- respektive barrskog. 
Vadställen, vägar och broar ägnades särskild uppm ärk
samhet. Även om syftet med kartorna var m ilitärt gav 
de västerbottniska detalj kartorn a en helhetsbild av 
landskapets utseende före den agrara revolutionen och 
de moderna jordskiftena. De militära kartorna fick 
ingen betydelse för krigets utgång. De topografiska
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kartorna kom däremot att bli mönsterbildande. På 
1810-talet förflyttades Fältmätningskåren till Skåne 
m ed anledning av hotet från Napoleon. Under ett 
tiotal år upprättades den s.k. Skånska rekognoserings- 
kartan som i sin tu r skulle bli förebild för den rikstäck
ande Generalstabskartan. Grunden lades dock i Väs
terbotten vid 1800-talets början.

Bevara landskapets historia
Landskapet är vårt i särklass största och rikaste historis
ka arkiv. D et är emellertid inte så lätt att hitta och tolka 
de historiska lämningarna. När det gäller jordbruks
landskapet har intresset i hög grad begränsats till bygg
nader och iögonfallande formelement som bruknings- 
vägar, öppna diken och flikiga åkeravgränsningar. För 
att förstå människan i landskapet och hennes villkor i 
arbete och liv måste dock fragmenten sättas in i en 
helhet. I detta arbete bör samma äktetskrav råda som 
för behandlingen av kyrkor och annan värdefull bebyg
gelse eller fornlämningar. Detta är svårt, men långt 
ifrån omöjligt.

Tack vare kartorna kan nästan varje yta som har 
använts i jordbruket i form av tom t, åker, äng eller bete 
hittas igen i dagens landskap. I många fall kan också 
markanvändningens förändring över tiden följas, ge
nom att det finns kartserier som i bästa fall sträcker sig 
bakåt till 1640-talet.

Det vilar ett stort ansvar på jordbruksnäringen, 
lantm äteriet och kulturmiljövården att ta vara på kul
turarvet i landskapet. D et kan gälla alltifrån ortnamn 
och detaljer i produktionslandskapet i form av rester av 
äldre markanvändning och enstaka lämningar till att 
rekonstruera och driva ett antal representativa musei- 
jordbruk.

HILDUR HEDBERG-JOHANSSON 
[1902-1994]
En kall natt

H ildur H edberg  växte upp  i V ännfors som  den  äldsta av 
12 syskon. H on  u tb ildade sig till lärare och arbetade 
sedan i Selet, i T väråbäck och V ännäsby. Sam m a år som  
hon  pensionerades ställde hon  u t  första gången i G ö te 
borg, 1966. D ärefter visade hon  sin konst på  m ånga 
utställningar, bl.a. på Sveagalleriet i S tockholm  och i 
R iksutställningars "D om  kallar oss naiver”.

D en  konstnärliga ådran m åste ha varit m ycket stark 
inom  fam iljen H edberg, då å tta  av syskonen kom  a tt 
ägna sig å t konstnärlig verksam het. En yngre syster till 
H ildur, R u th  W allberg, bo r kvar i V ännfors och m ålar 
även hon  m innesbilder från uppväxtåren .
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BRITT BÄCKSTRÖM-JOHANSSON 
Den moderna vandringströskan

B ritt Bäckström -Johansson, född  1923, har tillsam m ans m ed  
sin m an drivit e tt  lite t fjälljordbruk i Skog u tan fö r V ilhelm ina 
där hon  fortfarande är bosatt. Sedan 40 -ta le t har hon  m ålat 
m innesbilder från sitt långa liv, naiva b ilder som  bygger på

hennes egna iakttagelser. Liksom m ånga naiva m ålningar ger 
hennes b ilder en god och ku ltu rh isto risk t värdefull insikt i 
h u r livet kunde gestalta sig för en jo rdbrukare  i in landet förr 
i tiden.
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Frän en bondes horisont • A lvin N ilsson

En slåttannesdag
Oj, oj, för e liv! jer’e måran igen.
Ja’ hanna mot rallklocka föör 
å dunk’a i knoppen, å tyst våhl’a sen, 
nu sjölv å ja’ jett på m e’ röör.

No bäst jer’e stig opp förrn vaken man jer, 
för eljest se somn man ju å’.
Ja’ höpp inni boxen, hä jer vackert e ver 
å ut man jett sjönn se’ å slå.

Sanna tidigt på måran, hä vill ja’ då löva, 
hä löns vara oopp, otroligt man njut.
Vå sönn öm hä jer dem som ligg iin å söva 
å int kömma opp förrn bäste jer slut.

Frå traktorn ja’ si hur hä glitter i sola, 
vå jettbett hä jer, då hä jer sanna blött.
Å lien skär gröngräse likes ve jola 
å nyslagehöje lukt olicklit gött.

Å traktorn int viil då han dra slåttmaskin, 
å sola går höger, å magan våhl tom.
Men minner våhl lejda å slut å ve tin, 
då får man förstås köppel från.

Å sen vi sväljt bruttun vi sprejnt u t’a döra, 
i slåttann hä jer ju att bara ligg i.
Me’n maten vi viil jer’e lämpligt e göra 
slå dika, öm dem finns, å räfs opp borti.

Men nu hä ska fattas e viktigt beslut:
Ska vi ställ dell å skulltörk i dag?
Eller ska vi i ställe fortsätt å slå ut, 
eller jetta vi hässje e tag?

Vi köx opp, hä klompes ju ömmaför oss, 
vem vet hä no kan fer’a striil.
Igår var’e krångligt förstås.
Bäst hä stekt sola, hä börje snetj nola, 
åsse vårt hä e kallgåraiil.

Vi skönn oss å hässje å vara som höga, 
me’n ladhöje törk hä våhl le etter le.
Å höjgaffelskafta dem stå som a böga, 
å själven vi våhl å bå kroki å snee.

Åt middan skin sola å himmeln jer ljus, 
å höje ve fart nu ska in.
Å räfsa på traktorn ta famna som a hus, 
se unner dem vagn som försvinn.

Nu lassa åk in genom foderladsdöra, 
å unner plåttake på skull'n jer’e hett.
Ja, uut jer’e knogigt å iin jer’e göra, 
att få iväg höje få’n rör se’ i ett.

Å töcke å svettn hä börj taga på, 
å hä känn oppå muskelkraft’n.
Å drick gör man se att man stinnes som å’ 
bå kärnmjölksblanna å saft’n.

Å slut hä väl våhl på en slåttannesdag 
se småningom, fast hä dröj lääng.
Då kan hä behöves få vil se’ e tag 
å gött jer’e kryp å i säng.

Ja, slåttanna allti ha vyre e sjå, 
å förr dem inte minner fick gno.
På lejden där vi nu få knoga oppå, 
dem en gång ve handakraft sloo 
jegåltoppen ve hemsmiddlia.
Se konstigt dem gräse fick av den tin, 
å nu går'e för saakt ve en traktormaskin. 
Hä funder ja’ på 
strax förrn ja’ somn å’.

Alvin Nilsson (1914-1996) var jordbrukare i Flarken. Han var 
förtroendeman i bygden och diktade ofta. En del av hans dikter finns 
publicerade i boken Live på lanne (1982).
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Landsbygden är inte bara museum utan också ett 
praktiskt universitet

Elin Wägner i Bygd och Natur 1949.

Sveriges Hembygdsförbund* ger årligen u t sex num 
mer av tidskriften Bygd och Natur. I många av årgång
arna finns artiklar som rör odlingslandskapet och land- 
skapsförändringar.

Varje år utkom m er även Bygd och Naturs årsbok. 
Några årsböcker som helt eller delvis behandlar od- 
lingslandskapstemat är: EG eller EGET -  hembygden 
i det nya Europa (1993), Återblickar (1991), Medsols 
(1988), Fägata (1987), Odlingslandskap och livsform

(1979), Hembygdsvård -  en folkrörelse i arbete 
(1977), Kulturlandskapet och tätorternas expansion 
(1973).

Sveriges Hembygdsförbund är riksorganisationen 
för landets hembygdsförbund och -föreningar. I Väs
terbottens län är Västerbottens läns hembygdsförbund 
paraplyorganisation för 35 hembygdsföreningar.

En förening som ansluter sig till länsförbundet blir 
automatiskt medlem i riksförbundet. För ytterligare 
information ring Västerbottens läns hembygdsför
bund, tel 090/17 18 00.

* Sveriges H em bygdsförbund hette  före 1991 Riksförbundet för hembygdsvård.
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Spär av äldre tiders jordbruk • Text: Anders Karlsson • Bild: Margareta Larsson

Sommarladugårdar
Gränsen mellan fäbod och sommarladugård har varit mycket flytan
de i vårt län. Man kan ha kallat sommarladugården för fäboden även 
om man inte övernattat där. Sommarladugårdar uppfördes främst 
för att minska avståndet till skogsbetet, men de kunde också byggas 
mycket nära hemgården.

Genom att flytta djuren till sommarladugården fick man tillfälle 
att rengöra vinterladugården och låta den torka upp ordentligt inför 
den kommande vintern. Dessutom slapp man alla flugor och andra 
insekter som djuren drog till sig på sommaren. När skogsbetet 
minskade i betydelse under 1900-talets förra hälft började sommar
ladugårdarna överges.

De flesta ladugårdarna är timrade. Golvet kan vara ett enkelt 
trägolv som lagts direkt på marken eller också ett jordgolv. Ingången 
är på ena gaveln. På den andra gaveln finns gödselutkastet, och det är 
framför allt denna detalj som gör det möjligt att vid en hastig hlick 
skilja en sommarladugård från en lada.

De sommarladugårdar som ännu finns kvar är viktiga att bevara, 
eftersom de så tydligt berättar om den tid då skogsbetet var den 
dominerande betesformen i vårt län.

72



Gärden  -  en livsmiljö för växer och djur
En jordbruksgård erbjuder en varierad miljö som kan hysa många 
växt- och djurarter. Kreaturen på gården är särskilt viktiga. Tramp 
och slitage gynnar småvuxna växter som inte klarar konkurrensen i 
hög vegetation, och djurspillningen drar till sig insekter som i sin tur 
lockar fåglarna. Gamla gårdsträd eller vårdträd är värdefulla för 
insekts- och fågellivet. Jordbrukets byggnader har också betydelse

som livsmiljö för fåglar och andra djur. Ladusvalan bygger sina bon 
inne i ladugårdar, medan tornseglaren och staren ofta bygger under 
tegelpannorna på taket. När gårdarna ändras eller försvinner minskar 
den mångfald av miljöer och arter som karaktäriserar en levande 
landsbygd. Prästkrage och kattfot konkurreras ut av kvickrot och 
nässlor. Om husen förfaller eller rivs försvinner boplatser för fåglar.
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Spår av äldre tiders jordbruk • Anders Karlsson

Storhässja i Hömeforstrakten under mellankrigstiden. Foto Viktor 
Lundgren, Västerbottens museums bildarkiv.

Säden torkas -  storhässjor
När säden skördats vidtog torkningen. I äldre tider användes snesen, 
där sädeskärvarna spetsades på en stör. Vid 1700-talets slut började 
man använda storhässjor för torkningen, en metod som antas ha sitt 
ursprung i nuvarande Finland, men som spreds av lektor Magnus 
Stridsberg, Härnösand. En fördel med en rätt placerad storhässja var 
att höstsolen förlängde sädens mognadstid, vilket var särskilt viktigt 
i vår landsända. Det var också i Norrland som storhässjan kom mest 
i användning. Två typer dominerade, den enkla utan tak och den 
bredare med tak. Den takade har varit vanligast i vårt län. Den stod 
i direkt anslutning till trösklogen. När mekaniska tröskverk började 
användas i 1900-talets början behövde inte säden vara lika torr som 
tidigare, vilket ledde till att hässjetorkningen avtog. I stället kunde 
man återgå till torkning med snesar, eller också använde man sig av 
låga enkelhässjor. I dag är de gamla storhässjorna ett ovanligt inslag 
i landskapsbilden.

Rundloge och bod i Bodbysund, Skellefteå kommun. Rundlogen är en 
byggnadstyp som bara finns i vår landsända. Foto Rolf Sixtensson, 
Västerbottens museum.

Säden tröskas  -  logar
Långt tillbaks i tiden tröskades säden för hand med slaga. Då 
behövdes inte någon stor loge, utan tröskningen kunde ske i en 
byggnad som närmast liknade en lada med den skillnaden att den 
hade en övervåning där halmen förvarades. I dag återstår bara någon 
enstaka av dessa slagtrösklogar. 1 slutet av 1700-talet började man 
använda häst för att dra en vält eller en vagn över de utbredda 
sädesaxen. Detta skedde i långlogar, långa smala byggnader med dörr 
i båda gavlarna. Även långlogar är sällsynta i dag. Under 1800-talet 
kom den konformiga tröskbulten till användning. Då byggdes lo
garna kvadratiska eller med rund form. Fyrkantlogama är av tämligen 
stora dimensioner, ungefär 10 x 10 m, med stora portar avpassade för 
såväl häst och vagn som senare tiders traktorer. Logarna med rund 
form var antingen sex-, åtta- eller till och med tiokantiga. Dessa 
rundlogar är faktiskt unika byggnader för just Västerbottens och 
Norrbottens län. Vid 1800-talets slut började man använda trösk
verk. Först drogs de för hand, men senare kom den s.k. vandringen i 
bruk, en mekanisk kraftöverföring som drogs runt med häst på 
planen utanför logen.
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Säden mals  -  skvaltkvarnar
Säden maldes förr i små vattendrivna skvaltkvarnar.
Bara det fanns en bäck med någorlunda vattenflöde 
fanns där en eller flera skvaltkvarnar där gården eller 
byn malde sin säd. Skvaltkvarnarna nyttjades vår och 
ibland även på hösten under tider då bäckarna var 
tillräckligt vattenrika. En skvaltkvarnsanläggning be
stod av en damm, en ränna och själva kvarnhuset, där 
de malande kvarnstenarna förbands med det horison
tellt placerade skovelhjulet via en lodrät axel, löparen 
eller ”kvarnkalPn”. I dag finns endast ett tjugotal beva
rade skvaltkvarnar i länet. Från mitten av 1800-talet 
bildades kvarnföreningar som byggde större kvarnan
läggningar. Tullmjöls- eller tullkvarnar kallades de 
kvarnar som sålde sina tjänster. Var och en fick erlägga 
en avgift, tullpenningen, till kvarnägaren efter mäldens 
storlek.

De upprustade kvarnarna i Torvsjö, Åsele kommun, är i dag ett välbesökt turistmål.
Foto Katarina Frost, Länsstyrelsen.

Timrade bodar i Bodbyn, Skellefteå kommun. Foto Bo Sundin, Länsstyrelsen.

Bodar fö r  förvaring
Varje gård hade fristående bodar eller härbren för 
förvaring av skilda slag, exempelvis kornbodar, förråds- 
bodar för matvaror, husgeråd och kläder. I en traditio
nell tvåvåningsbod förvarades säden i bingar på övre 
botten, medan tinor med fläsk och kött, hårdbröd, 
torkad fisk osv. fanns i bottenvåningen. För att undvika 
fukt och angrepp av råttor har bodarna ofta uppförts 
med stolpfötter på vilka det ligger breda halvklovar 
som en råtta inte kan ta sig förbi. Tack vare det gedigna 
stolpunderredet och omsorgsfull timring är boden den 
av gårdens byggnader som uppnått högst ålder; vi har 
exempel på bodar från 1600-talet, men de flesta är från 
1700- och 1800-talen.
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Fåglar i odlingslandskapet • C hrister O lsson iggjif

Foton Jörgen Wiklund.

Tornfalken
Få rovfåglar torde visa en sådan förtrolighet mot människan 
som tornfalken. Man kan se honom reda sitt bo i ett övergivet 
skatbo alldeles i gårdarnas närhet och snabbt vänjer sig det 
häckande falkparet vid gårdsfolket. Ofta återvänder de år 
efter år till sitt inmutade revir. Dock är det inte alltid det 
resulterar i avkomma, eftersom den i mångt och mycket styrs 
av tillgångar på tornfalkens stapelföda: sorkar och andra 
smågnagare.

Dock har de tidigare så regelbundna sorktopparna, vart 
Ijärde år, uteblivit sedan 1982, vilket naturligtvis även inver
kat på tomfalkstammen. Där vi under sorktoppen 1974 
kunde hitta tiotalet par finner vi idag två-tre par. Många 
kännare anser att vi i norra Norrlands kustland hade landets 
starkaste tornfalksstam vid slutet av 1960-talet, men det är 
högst tveksamt om detsamma kan sägas fortfarande. Även här 
uppe börjar det bli allt svårare att finna den för tornfalkarna 
idealiska landskapstypen; jordbruksbygder av mer öppet slag, 
där marken regelbundet brukas, men med måttlig intensitet. 
Dikesrenarna krymper, slyet bebuskar utskiftena och de bru
kade fältens smådungar med grövre, lämnade träd försvinner 
och fördunklar tornfalkens horisont. Men visst finns det

positiva inslag också. Miljögifternas menliga inverkan på våra rovfå
gelstammar är numer nästan försumbar, rovfågelshatet -  det dunkla 
och diffusa -  är i utdöende och på många håll löses falkarnas 
bostadsbrist av lämpliga holkar som falkvurmare har satt upp.

Här i Västerbotten benämner vi ofta rovfåglarna i allmänhet 
med uttrycket spänning, men tornfalken har urskilts från de andra. 
Han kallas på många håll kvirrspänning och visst förstår man att 
bondens öga ofta föll på just tornfalken. När den som oftast står och 
ryttlar (står stilla i luften med ivrigt fladdrande vingar) exponerar sig 
tornfalken på ett vis som de i allmänhet skygga rovfåglarna sällan gör. 
Bonden insåg nog även falkens insats som råttfångare -  det blir några 
tusen per år för falkfamiljen.

Tornfalken är vad man kallar en kortflyttare. Vissa drar bara ner 
till Mälardalen, medan andra far till Sydeuropa. Några få gånger har 
arten även övervintrat i Västerbotten, men det får räknas som något 
tämligen extremt. Men redan i slutet av mars kan man de flesta år se 
vårens första tornfalk stå och ryttla över Röbäcksslätten. Höstflytt
ningen inleds redan i mitten av augusti och fortgår sedan till i början 
av oktober, men som sagt, några kan ibland ta chansen och stanna 
längre.
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Odlingsåret i Backfors, Bjurholms kom m un  • Sune Jonsson

Höst. 6 oktober 1993 Vinter. 3 februari 1992.

Vår. 17 maj 1989. Sommar. 26 juli 1990.
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Nära n
Under denna rubrik är korta notiser från länets hembygds
föreningar och museer välkomna. Program, projekt och initiativ 
är spännande och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 
eller idéer för nästa häfte till redaktören senast den 15 april 1997.

c :

V  ästerbottenskursen
på V in d e ln s  fo lkhögsko la  2 3 -2 5  m a j 1997

Årets tem a är Västerbottens historia.
Medverkande föreläsare och ämnen:
Professor Sverker Sörlin -  De tidiga resenärerna 
Länsantikvarie Karin Eriksson -  Städernas framväxt 
Allan Sandström -  1809 års krig, Sävar och Ratan 
Karin Granqvist -  Kristnandet av samerna 
Lars Åsemar -  Per Adam Strömberg 
Universitetslektor Dan Bäcklund -  Strukturomvand

lingen inom jordbruket och vattenkraftsutbyggna
den samt

Universitetslektor Mauno Lassila -  Kommunikationer
nas historia.

Närmare upplysningar och anmälningar: 
Folkhögskolans expedition, 0933-136 00, och genom 
kursvärden, Anders Lundström, 090-12 62 81.

Hembygdsfonden
D et är dags att söka stipendium ur Västerbot
tens Hembygdsfond för utdelning 1997.

Stipendier delas u t efter ansökan till hem- 
bygdsfrämjande verksamhet såsom bok- och 
broschyrutgivning, utställningsverksamhet och 
därmed jämförbar verksamhet, arkivforskning 
och fältarbete, inventeringsarbete, studieresor 
m . m .

Ansökan ska, för att kunna behandlas av 
Västerbottens läns hembygdsförbund (VLH), 
dessförinnan vara behandlad av hembygdsför
ening ansluten till länsförbundet. E tt yttrande 
från föreningen måste närslutas ansökan. Styrel
sen för VLH utser en eller flera stipendiemotta- 
gare, och utdelning sker normalt vid VLH:s 
årsstämma.

Ansökan insändes senast 1 april 1997 till 
Västerbottens läns hembygdsförbund,
Box 6083, 906 03 Umeå.

Rättelser
• I nummer 4/96 återgavs fyra fotografier på sidorna 5,8 och 9 [bilden t.v.) utan den rätte fotografens namn, vilket redaktionen 

beklagar. Bilderna är tagna av Kenneth Sandelin.
• I samma nummer står i artikeln om Kristineberg en felaktighet i den vänstra bildtexten på sid 41. Industrinedläggningen ska 

ändras till industri rationaliseringen.
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T id e r n a s  Ky r k a

Tidernas kyrka ett kulturarv för framtiden
Glänta på dörren, stig in! Känn doften av ljus och 
kalkbruk. Den svala luften i de höga valven och den 
rofyllda andningen i rum m et. Vandra genom en osyn
lig värld av symboler och bilder. Upptäck kyrkan som 
kulturarv.

Kyrkan är en levande byggnad, skapad för tillbedjan 
och andakt. H it har människor kom m it i århundraden 
för att fira gudstjänst, utbyta nyheter och mötas. I 
kyrkans årsringar finns deras spår kvar än idag. Rikedo
mar och hårt arbete, krig och fred, vardag och fest -  allt 
kan kyrkobyggnaden berätta om. Men samhället för
ändras. Idag är kyrkan för många en okänd värld. 
Bilderna och symbolerna talar inte längre till alla.

Kyrkan står idag inför en ny relation till staten. D et 
innebär också att den ekonomiska grunden för under
håll och restaurering förändras -  allt medan tid och 
klimat fortsätter att tära på kyrkobyggnaderna. För att 
kyrkobyggnaderna ska fortsätta leva, behövs engage
mang och en stark opinion. D et vill Tidernas kyrka 
väcka.

Tidernas kyrka synliggör vårt kulturarv
Tidernas kyrka är ett projekt initierat av Riksantikva
rieäm betet och Svenska kyrkan. Syftet är att öka intres
set för kyrkan som kulturarv och engagemanget för den 
egna kyrkan, a tt skapa upptäckarlust hos människor 
och ge nycklar till kyrkorummets tysta språk..

Ju fler som medverkar desto större genomslagskraft 
blir det. Därför inbjuds stift, länsmuseer, länsstyrelser, 
bildningsförbund, församlingar, hembygdsföreningar 
och andra intresserade inom kyrka och kultur a tt delta 
i projektet.

1997 blir ett händelserikt åri
E tt år då kyrkorna kommer i allas medvetande! Kyrkor 
och museer anordnar aktiviteter och utställningar, TV 
visar en kyrkokonstkalender, studiecirklar sätts igång 
och ett flertal nya böcker om kyrkorna som kulturarv 
produceras. Kulturresor i kyrkans tid och rum  finns att 
boka, om man inte hellre vill resa framför datorn med 
hjälp av en CD-ROM  om kyrkor. Musiken uppm ärk
sammas genom en CD med den svenska kyrkomusiken 
genom tiderna.

På Kyrkobyggnadernas dag den 26 april 1997 kom
mer många av landets kyrkor att hålla dörrarna öppna 
och bjuda in allmänheten till besök och visning.

Välkommen då att se kyrkan med nya ögon, upp
täcka vår kulturhistoria och njuta en stund i stillheten 
i kyrkorummet. Vill du veta mer? Hämta en katalog i 
kyrkor, museer och bibliotek eller ring Tidernas kyrkas 
kansli tel 018 -  16 96 10.

Projektet Tidernas kyrka ansvarar för att samordna 
och marknadsföra verksamheten. Vi erbjuder också 
konkret hjälp i form av idéer, föredragshållare, infor
mations- och studiematerial.

Några exempel på vad hembygdsföreningen kan 
göra i samarbete m ed kyrkan i projektet:
* besöka den egna kyrkan men även andra försam

lingars kyrkor
* ordna visningar av sockencentrum och tillsammans 

m ed församlingen också av kyrka och kyrkogård
* arrangera föredrag, program, studiecirklar, forsk

ning i kyrkoarkiv m.m.
* studera folktro och religion, folkliga seder och bruk 

under kyrkoåret förr och nu
* ordna utställningar och skolverksamhet

Luleå stift tillsammans m ed Norrbottens museum, 
Västerbottens museum, SKS i Luleå stift och stiftsav
delningen av Svenska kyrkans Församlings- och Pasto- 
ratsförbund genomför under 1997 en rad olika aktivi
teter. Bland annat kommer nya kyrkobeskrivningar att 
tas fram i stiftet. D et finns planer på utställningar och 
program. Ring Västerbottens museum för m er infor
mation.

Elisabeth Svalin, projektledare för Tidernas kyrka
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Djäkneböle, Umeå kommun 23 juli 1992.

Bondens arbete är ett ständigt kretslopp. Han sår, skördar, 
lägger i silo eller säck, plöjer, stallar in, vinterjodrar, sår, 
skördar, höstplöjer. Samma arbeten vart solvarv men i varje 
nupunkt också annorlunda. På hästtiden var odlings
markerna ständigt befolkade, samtidighet rådde i bonde
arbetet. Men maskinbonden arbetar ensam, avskild från den 
gamla arbetsgemenskapen. Med sin femtio eller hundrafem
tio hästars dragaregör han sina årstidsbetingutepå maskin
fälten. Teknologin har gett honom redskap anpassade för

höga hastigheter. Arbetsbredd och avverkningsförmåga är 
väldig jämfört med de enkla hästdragna redskapens. De 
olika arbetena är snabbt avslutade. Landskapet tycks därför 
avfolkat. Det ligger vilande, är sig självt nog. Bonden repre
senteras av sitt arbetsresultat, i graden av markbearbetning, 
i jordens varma röreber och linjer, i grödorna.

Sune Jonsson
Foto och citat ur boken Jordgubbar med mjölk 

-  om bönder och odlingslandskap, LT 1994.
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