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I r i P t t a  Fiskets historia i Västerbotten är temat för årtusendets första 

nummer. Det handlar om det "kommersiella" fisket längs 

n i  I I T i m P r  kusten och i älvarna och vi får också några glim tarfrån hus- 
I I U  1 1 11 1 I v .  I behovs- och sportfisket i inlandet.

Temanumret inleds av förre detta länsfiskerikonsulent Sören M o/rsson, Umeå. Jo

hansson var själv yrkesfiskare innan han började studera vid Statens Fiskeritjänste- 

mannaskola i Göteborg för att bli fiskerikonsulent.

Bertil Öhman från Vindeln är numera kanske mest känd för sitt arbete med tid 

skriften Röster från Vindeln, men även han har under hela sitt yrkesliv sysslat med 

fiskefrågor -  bland annat vid Vattenfalls laxodlingsanstalt i Norrfors utanför Umeå. 

Öhman har särskilt intresserat sig för fiskekulturen i Umeälven ochVindelälven och han 

berättar om fångster och redskap innan Umeälven reglerades fu llt ut.

Erik Fisk har också arbetat som fiskerikonsulent. Fisk hade statens vatten ovan

för odlingsgränsen som sitt ansvarsområde och han beskriver de naturgeografiska 

förutsättningarna för fiskbestånden liksom de regleringar och åtgärder för att för

bättra fisket -  på go tt och ont -  som gjorts från statens sida genom tiderna.

Arkeologen Anders Huggert, museet, berättar om några intressanta fynd i e tt 

par sjöar i mellersta Västerbotten. Det är så kallade katsor, ålderdomliga fångst

anordningar med ursprung i förhistorisk tid. De fascinerande lämningarna som är 

fu llt synliga i sjöarna väcker många frågor om ålder och utbredning.

Läraren och språkforskaren Åke Sandström, som genom sitt trägna insamlings

arbete varit med och skapat förutsättningarna för Holmöns Båtmuseum, bidrar med 

en uppsats om namnskicket på nät och fiskeplatser kring Holmöarna. Laxfisket var 

de jordägande böndernas privilegium vilket säkert har bidragit till a tt mycket spe

ciella och ålderdomliga fiskemetoder var i bruk långt fram i vårtid .

I sin andra artikel berättar Sandström om en försvunnen båttyp från Holmön -  

Holmöslupen -  som i vår rekonstrueras och byggs i museet i Umeå med hjälp av 

båtbyggaren Thomas Distler.

Till sist tecknar Sture Hedberg i några korta drag Västerbottens sportfiskeklubbs 

historia, klubben som är en av landets äldsta fiskeklubbar.

Västerbottens läns hembygdsförbund v ill framföra ett varm t tack t i l l Läns

styrelsen i Västerbottens län och Västerbottens läns landsting som stöttat produk

tionen. Ett tack riktas också till Nordiska museet i Stockholm där Ossian Olofssons 

fotografier och arkivalier är bevarade.

Bilder hämtade ur Västerbottens museums fotoarkiv anges med Vbm efter fotografens namn.



Strömmingen gälas. 

Finnhällan, 

Skellefteå 1931.

D et finns en spännande samling fotografier i 

Nordiska museet som med enastående sak
kunskap och noggrannhet skildrar trad itio 

ne llt fiske run t om i Sverige. Redskap, båtar, 
fiskare, fångster och fångstmetoder -  b ilder

na är ovärderliga dokum ent över en svunnen 
tid  som visar yrkesfiskarnas hårda v illko r och 
arbete fö r knappt hundra år sedan. Bland fo 

tografierna som är tagna av fiskeriintendent 
Ossian Olofsson (1886-1973) finns också 

anteckningsböcker med värdefulla in tervjuer 
och teckningar. Olofsson var från södra 

Sverige men han tjänstgjorde i  Övre N o rr
land under mellankrigstiden och hade under 
sin tid  här stort inflytande över särskilt laxfis

kets utveckling i norrlandsvattnen. Olofsson 
var redaktör fö r Svensk fiske ritidskrift under 
många år och han har också skriv it e ller m ed

verkat i flera böcker.
Ossian Olofssons fotografier har inte pre

senterats i  någon större skala tidigare och därför 

är det extra ro lig t att han får bidra med en så 
stor del av illustrationerna i detta temanummer 

kring det västerbottniska fiskets historia. Sam
tid ig t har v i glädjen att öppna en fotoutställning 

med ett ännu större urval av hans bilder. U t
ställningen som heter Fiskebilder. Fotografier av 
Ossian Olofsson frän 1920- och 1930-talens 
Västerbotten öppnar 2 april 2000 och visas i 
museets galleri hela sommaren.

OLA KELLGREN
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Kustfisket
o

S Ö R E N  J O H A N S S O N

Några Holmsurttfcfiskare vittjar strömmingsryssjan. Det ser.både riskabelt och 

farligt ut m en faktum  är a tt drunkningsolyckor inte var särskilt vanliga eftersom  

fiskarna visste vad det var de sysslade med och Ante tog några onödiga risker.
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Fiskets betydelse som näringsfång längs Norrlandskusten kan inte 

underskattas. Dess historia det senaste seklet är historien om förändring 

och utveckling som går hand i hand med bondesamhällets och senare 

det moderna industrisamhällets framväxt och utveckling. Författaren 

ger en fascinerande inblick i det moderna fiskets förutsättningar och 

visar bland annat på omfattande kontakter fiskare emellan, både över 

Kvarken och söderut längs kusten. Fisket var ursprungligen en viktig 

bisyssla till jordbruket eller andra näringar som hade med havet att 

göra men blev med tiden i och med förbättrade -  och dyrbara -  redskap 

alltmer blev ett självständigt yrke med egna och starka intresseorga

nisationer. Det västerbottniska fisket har också påverkats av händelser 

långt utanför landets gränser, under de båda världskrigen till exempel 

ökades efterfrågan och avsättningsmöjligheterna mycket kraftigt.

Jakt och fiske som näringsfång var av naturliga 

skäl av avgörande betydelse när Norrlands
kusten befolkades. Aven om fiskeredskapen 

var av p rim itiva  var bestånden av fisk desto 
rikligare. D e t finns em ellertid  få lämningar 
v id  förhistoriska boplatser som pekar på fiske. 

En m öjlig  förklaring t i l l  detta är att små spröda 
fiskben fö rm u ltna r lättare jäm fö rt med ben 
från stora däggdjur.

T il l  en början var kustfisket säkert något 
som varje bosättning eller fam ilj hö ll på med 

fö r a tt klara försörjningen, men framme vid 

1200-talet eller 1300-talet är det tro lig t att 
vissa grupper specialiserat sig jus t på fisket.

Influenserna t i l l  kustfisket kan sökas i södra 
delarna av landet, men även från Österbotten 
på andra sidan Kvarken. Fisket började tid ig t

utvecklas i  de södra delarna av Bottniska viken 
och Gävlefiskarna erhöll redan på 1500-talet 

p riv ileg ium  på a llt fiske efter Norrlands
kusten. Privilegierna fanns kvar i o lika form er 
ända fram  t i l l  slutet av 1700-talet. D et var 
under den tiden som det fiskande borgerskapet 
i Gävle företog sina långresor t i l l  gävleboham- 
narna ända uppe i norra Ångermanland och 

sannolikt även södra Västerbotten. D e t fö re
kom  förstås många stridigheter om fisket 

mellan Gävlefiskarna och de lokala fiskare/ 
bönder som hade svårt a tt acceptera de lång
väga besökarna. Gävlefiskarnas långfärder 
torde ändå va rit t i l l  stor fördel eftersom de 
introducerade många nya fiskemetoder, fiske
redskap med mera. D et är också tro lig t att de 
bofasta fiskarna/bönderna övertog bosättning
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arna som övergavs när långfärderna och p riv i

legierna upphörde.
Kontakterna över havet m ot Österbotten 

var också viktiga. Finska kustfiskare var 
m ycket skickliga a tt utveckla redskap och 
fiskemetoder vilka t i l l  sist letade sig över t i l l  
Västerbotten. U tbyte t med Österbotten främ 
jades också av sälj akten och de så kallade 

långfärderna under vårvintern. V indar och 
isförhållanden medförde ofta att västerbott
niska och österbottniska sälj ägare träffades 
både ute på isarna eller på naturliga land

ningsplatser som Holmögadd och Bjurö- 

klubb. De flesta säljägare var också fiskare 
v ilke t gjorde det na tu rlig t a tt man också u t

bytte  erfarenheter kring fisket.
Som nämnts tidigare bedrevs fisket i  Väs

terbotten ofta i  kom bination med annan 
verksamhet. D e t var vanligtvis olika form er 
av jordbruk, men lotsar, fyrpersonal med flera 

drygade också u t inkomsten med fiske. Bön
dernas fiske var i stor utsträckning in rik ta t på 
strömming eftersom den sensommarlekande 
strömmingen passade bra fö r fiske mellan

Ljustring i Medle, troligen vid Storaurn cirka 1 km ovanför Selsforsen i Skellefteälven.
Till vänster Nils Lundström, bonde och slaktare i Medle tillsammans med Anders Holmlund 

från Slind. Bilden från 1913 är en rekonstruktion -  ljustringen bedrevs norm alt nattetid för 

att fisken skulle dras m ot elden i brandjärnet. Bytet är en så kallad vraklax, det vill säga en 

utlekt lax på väg tillbaka till havet.
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slåtter och skörd. Snöan utanför N orrbyn  och 

Fjäderägg norr om H olm ön är exempel på fis
kelägen som bönderna använde.

Heltidsfiske

Fisket specialiserades a lltm er och många blev 
fiskare mer eller m indre på he ltid  medan an
dra fortsatte med e tt fiske kom binerat med 

andra sysslor. Eftersom både tillgången på 
fisk och marknaden fö r fisk varierade kra ftig t 
från en tid  t i l l  en annan blev binäringsfiskare 

också yrkesfiskare under vissa tider.
D e t totala antalet fiskare i början av 1900- 

ta let var ca 1 000 efter Västerbottenskusten. 
I detta antal ingår förstås inte alla kvinnor och 

barn som på olika sätt deltog. D etta  ska ställas 
i relation t i l l  befolkningen i kustkommunerna 
som då var något mer än hälften av vad den är 

i dag. Fisket var alltså en m ycket v ik tig  näring 
i  kustbygderna.

Från 1920-talet fram  t i l l  slutet av 1950- 
talet är antalet binäringsfiskare re lativt kon
stant, omkring 400, medan yrkesfiskarna varie
rar mera i antal. Man kan av statistiken bland 
annat utläsa att yrkesfiskarna ökar kraftig t vid  

tre  perioder; under första världskriget, de

pressionsåren 1928-1933 samt i anslutning 
t i l l  andra världskriget. Fisket som näringsfång 
under åren mellan de båda världskrigen kan 
karaktäriseras som en enda lång krisperiod. 
Fiskarna var fö r många och de stora fångsterna 
medförde m ycket låga priser. D e t förekom 

ofta a tt fiskaren tvingades vända u t igen för 

a tt tippa  fångsten i  havet. D e t kan nämnas att 
priset på ström m ing under denna period säl
lan översteg 10 öre k ilo t. En av orsakerna t i l l

Strömmingen skakas ur noten. Finnhällan, Skellefteå 1930.

det stora u tbude t och de låga priserna var att 
fisket så smått började effektiviseras genom 

att båtm otorer blev vanligare och a tt maskin
bundna, det v ill säga maskintillverkade, red
skap kom  u t i handeln.

Under den här tiden började fiskarna också 

a lltm er fundera över nödvändigheten a tt or
ganisera sig över större kusträckor. Tidigare 
fanns föreningar fö r m indre områden av mer 
facklig karaktär, samt några få så kallade 

salteriföreningar som tog vara på m edlem 
marnas fångster fö r saltning som var den van

ligaste konserveringsmetoden. A r  1927 b il-
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I köket på Lill-Hadding- 

en utanför Obbola 1935. 

Sofia Sandberg, (f. 1857) 

och Olof Sandberg 

(f. 1854) ser till skötarna.

Denna bild är också 

från Lill-Haddingen 

men den är något äldre. 

De stolta fiskarna som 

visar upp den fina 

laxfångsten är från 

vänster Elon Norström, 

Birger Brännström, 

Olof Sandberg, Jonas 

Bränström och Axel 

Sandberg. Bakom 

dem står Elof Bohlin, 

Gustav Olsson, Magda 

Brändström och David 

Brändström. Längst bak 

ses Hanna Svenonius och 

Emmy Hammarström.

|  dades Västerbottens fiskareförbund som i sin 
£ tu r var med 1934 och bildade det som blev
L3O
e Svenska Ostkustfiskarnas Centralförbund.
Q

En av de främsta anledningarna t i l l  bildan-
0

det av SOC var att regeringen samma år in fö rt 
den så kallade strömmingsauktorisationen. 

Denna reglering, som innebar e tt slags m ono
pol på i  första hand handeln med strömming, 
betydde m ycket fö r fisket v id  Norrlandskus
ten. Den ledde också t i l l  a tt fiskarna i flera 
kustlän i högre grad organiserade sig även om 
Västerbottensfiskarna inte anslöt sig förrän 

1942.

Kriget innebar stigande priser

Andra världskriget medförde kra ftig t fö rbä tt
rade avsättningsmöjligheter, praktiskt taget 

all fisk kunde säljas t i l l  betyd lig t bättre priser, 
j  Priset på ström m ing steg från 10 t i l l  50 öre på
co

1 några få år och fångstmängden fördubblades, 
g För andra arter som sik, lax med mera var
O
g förbättringen ännu större. De nya förhållan-

° dena fö r fiskerinäringen gjorde a tt fattiga fis
kare som haft svårt a tt försörja sin fam ilj fick  

he lt förändrade livsv illkor. Dåliga bostäder 
kunde förbättras eller ersättas med nya, in 
vesteringar kunde göras i nät, ryssjor, båtar, 
m otorer, bryggor med mera. Under den här 
tiden byggdes också flera salterier som tog 
hand om och distribuerade en stor del av 
fram för a llt strömmingsfångsten.

T il l  skillnad från förhållandet efter första 
världskriget försämrades inte marknaden efter 
krigslutet. Priser och efterfrågan h ö ll sig på 
re la tiv t bra nivå långt in  på 1950-talet även 
om den in te  hö ll jämna steg med inflationen.
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En v ik tig t faktor bakom detta förhållande var 
strömmingsauktorisationen som le tt t i l l  att 
fiskarägda försäljningsföreningar kunde byg

gas upp som också bedrev handel med övrig 

fisk. Under 1950-talet torde 90% av handeln 
efter Norrlandskusten ha gått genom fiskför- 
säljningsföreningarna. Under den här tiden 

moderniseras också fisket kraftig t. N ylon- 
näten gör s itt intåg och dubbelknutna nät 
höjer kvaliteten.

Nedgång i slutet på 1950-talet

Investeringsviljan och optim ismen är stor fram 
t i l l  slutet av 50-talet. Då stagnerar och m ins
kar försäljningen av ström m ing som t i l l  dess 
svarat fö r halva fångstvärdet. Även laxfång
sterna börjar minska på grund av att havsfis
ket, där nylongarnet också tag it över, kom m it 
igång på allvar, och det höjda priset på lax 

inte kunde kompensera fångstbortfallet. N u 
börjar en m ycket kraftig  m inskning av antalet 

fiskare och därmed fångsterna i det väster
bottniska kustfisket. Anta le t yrkesfiskare bör

jade sjunka redan i  inledningen av 1950-talet, 
mest på grund av re la tiv t hög medelålder i 
fiskarkåren, medan antalet binäringsfiskare 
var ganska stabilt. Rationaliseringarna i fisket 
medförde däremot att fångstmängden per 
fiskare ökade.

Trots försök med nya fiskemetoder som 

trålfiske fortsätter m inskningen av både 
fångst och antal fiskare kra ftig t under 1960- 
talet. I börj an av 19 70 var antalet yrkesfiskare 

ca 50 och binäringsfiskarna e tt hundratal. 
Denna utveckling har va rit i  stort sett identisk 
över hela landet, och den har drabbat fram för

Ton Laxfisket vid Norrlandskusten 1914-1980

BD
......... AC

Y
X

Anta! Yrkesfiskare i Västerbotten 1914-1981
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Källa: SCB, offic ie ll s ta tis tik  fö r  fiske.
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Strömmingen gick till 

rekordartat i början av 

juni 1951, åtminstone i 

mellersta Västerbotten. 

Täfteåfiskarna håvade 

in 6 -7  ton i veckan till 

ett kilopris av ca 50 öre. 

Vid den här tiden fanns 

ca 300 yrkesfiskare i 
länet och lika många 

binäringsfiskare. 

Strömming var den 

viktigaste bytesfisken 

och årsfångsterna 

uppgick till mellan 

1 000 och 2 000 ton.
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a llt småskaligt kustfiske som inte gått a tt 

rationalisera på samma sätt som havsfisket. 
Statmakternas stöd t i l l  fisket har också i första 

hand gått t i l l  fisken där det funn its ra tiona li
seringsmöjligheter på samma sätt som inom  
jordbruket.

Den negativa utvecklingen fö r kustfisket i 
Västerbotten har fortsatt under 1900-talets 
sista decennier. A n ta le t fiskare och fångst har 

dock va rit re la tiv t stabilt under 1990-talets 

senare hälft, men medelåldern bland yrkesfis
karna är oroväckande hög.

Nya problem för yrkesfisket

Istället har e tt n y tt och faktiskt oväntat p ro

blem  dyk t upp fö r fisket. Under alla tide r har 
salen va rit t i l l  både bekym mer och glädje fö r 
fiskarebefolkningen. Sälen både ”v itt ja r” och 

förstör fiskarens redskap. Å  andra sidan var 
den också fö r de flesta fiskare en tillgång ge

nom den jak t man bedrev. D e t var kanske 
inte så många Västerbottensfiskare som del
tog i de omtalade långfärderna, men många 
jagade säl under dagsturer ute på isen eller på 
kobbar och skär under andra delar av året. 

Jakten upphörde i s to rt sett under 1960-talet 
eftersom sälen minskade i  antal på grund av 

olika m iljög ifte r men den förbjöds först i m it
ten av 1970-talet.

N u  har v i få tt en situation där sälbeståndet 
visar på en normal reproduktion och därmed 

ökar kraftig t. H e lt na tu rlig t har sälen b liv it  en 
vanlig syn v id  fiskarens redskap men nu får 

fiskaren in te  över huvud taget röra den eller 
än m indre skjuta den. D etta  upplevs mycket 
frustrerande fö r fiskarna fö ru tom  det faktum

att en stor del av inkomsten går förlorad. 

Många fiskare känner att deras näring offras 
fö r a tt resten av samhället har dåligt samvete 
fö r utsläppen i haven som hö ll på a tt ta kål på 
sälstammen.

STRÖM MINGSFISKET

I början av 1900-talet dominerade ström 

mingsfisket i  det västerbottniska kustfisket 

och så hade det varit under m ycket lång tid . 
Även om det var betydelsefullt finns en sk ill
nad m ot de södra delarna av Bottniska viken 
där ström m ing svarar fö r m er än 90% av fång

F in n h ä lla n , 

Skellefteå 1928.
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sten. Strömmingen är en ren saltvattenfisk och 

kan därför inte leva i  sötvatten. Längre upp i 
Bottniska viken b lir  salthalten a llt lägre och i 

Kvarkenområdet är den endast 4 -5  prom ille. 
D e t innebär att förutsättningarna fö r salt

vattenfiskar b lir  sämre, och fö r strömmingen 
betyder det att den är mera småvuxen och att 
bestånden inte b lir så täta. A v  den anledningen 
har strömmingsfisket varit m ycket större i 
Ångermanland och allra störst var det i Gäst
rikland.

Under 1900-talets första årtionden var 
skötarna det vanligaste redskapet även om 
storryssjor hade börjat användas. I södra delen 
av länet inleddes fisket efter islossningen van

Interiör från salteriet i Täfteå, Sävar 1931. 

Strömmingen gälades och lades in i stora laggade kar.

ligtvis i början av maj. Då fiskade man den 

vårlekande strömmingen och detta fiske hade 
sin kulm en i m itten  av jun i. Man lade i  regel 

skötarna i fo rm  av en P-krok med en arm som 
ledde ström m ingen i den fångande delen. 

Fisket pågick hela sommaren om än i m indre 
om fattn ing än under lektiden.

D e t fanns även e tt strömmingsbestånd 

som lekte under sensommaren fram  t i l l  s lutet 
av augusti. Fram t i l l  andra världskriget var den
na strömming den dominerande och den stod 
för de största fångsterna. D e t var också under 
den säsongen som huvuddelen av saltström
mingen lades in. Saltning var i stort sett det 
enda sättet att lagra strömmingen fö r konsum
tion under vintern. Många fiskare saltade där
fö r in själva och sålde direkt t i l l  konsumenten.

Salterierna

Saltning av ström m ing i  mera organiserad 
fo rm  började så smått under 1910-talet men 
fick  ingen större om fattn ing förrän auktorisa- 
tionen av strömmingshandeln infördes 1935 

och sedan andra världskrigets u tb ro tt 1939.

Den första salteriföreningen bildades 1903 
i Krikeham n, Nordm aling. D e t var sannolikt 

två bröder Nyberg som fiskade och lade in 
både saltströmming och surströmming. Någon 
större om fattn ing fick  aldrig detta salteri.

Länets första större salteri byggdes i m itten  
av 20-tale t v id  Jebäckssundet på H olm ön. 

D e t var grosshandlare J.Ad. Forsberg i Umeå 
som startade verksamheten under namnet 

Holm öns Nya Salteri. En salteriförening hade 
tidigare startats på H olm ön men verksamheten 

fick  under Forsbergs ledning betydande om 
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fa ttn ing och 1929 saltades 150 ton  saltström
ming. Förutom  saltströmming producerades 
även surströmming, böckling (rök t ström 

m ing) samt böckling inlagd i olja. Produkter

na från salteriet såldes över hela landet och 
exporterades t i l l  USA, Kanada och Finland. 
Under säsongen sysselsattes ca 15 personer 

va rtill ”kom m er en stor mängd pojkar som 
gälade ström m ing” .

När auktorisationen av strömmingshan- 
deln infördes 1935 bildades snabbt fiskför- 
säljningsföreningar som då auktoriserades av 
statens livsmedelskommission. I Västerbot
ten bildades en sådan länsförening först 1942. 

För att få avsättning fö r strömmingen starta
des flera salterier v id  Västerbottenskusten, 
från söder räknat Järnäsklubb, N orrm jöle, 
Obbola, Täfteå, Burv ik  och Kåge.

Fiskarnas föreningsrörelse

Redan i sluten av 1800-talet började fiskare 
ru n t den svenska kusten att organisera sig. 

T ill en början var avsikten att mera allm änt 
"främja utvecklingen” av det svenska fisket. 

D etta arbete bedrevs av Svenska Fiskareför- 
bundetsom bildats 1897. Ganska snart började 

det em ellertid  att ställas krav om länsvisa fö r
eningar av mera yrkesbetonad art och 1928 

bildades Västerbottens läns Fiskareförbund. 
Eftersom 1920- och 30-talen var mycket svåra 

gjordes många försök att samla fiskarna i en 
fö r hela ostkusten gemensam organisation, 
som fram för a llt skulle främ ja avsättningen av 
i första hand strömming. Efter e tt misslyckat 
försök den 20 mars 193 5 a tt ombilda Svenska 
Fiskareförbundet t i l l  en förening bara fö r yrkes

Båtbyggaren och fiskaren Abel Jonsson från Täfteå, Sävar, var en känd profil 

i fiskarkretsar. Han föddes 1890 i en släkt som sysslat med fiske sedan urmin

nes tider. Jonsson var också aktiv i föreningslivet, bland annat som ordförande 

i Umeortensfiskförsäljningsförening närden bildades 1941. Foto 1931.

fiskare, samlades de som stö tt förslaget t i l l  e tt 

möte dagen efter och bildades Svenska O st
kustfiskarnas Centralförbund. SOC kom att 
fylla en viktig  funktion fö r fisket på den svenska 
ostkusten.

Bildandet av SOC hade starkt samband med 
den auktorisation av handeln med ström m ing 
som infördes bara några månader före SOC:s 

tillkom st. Förbundet fic k  i  uppdrag att orga
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nisera fiskarnas ekonomiska föreningsrörelse 
genom vilken den auktoriserade handeln 
skulle bedrivas. A rbe te t gick snabbt och snart 
hade de flesta ostkustlän en fiskförsäljnings- 
förening. Västerbotten fick  em ellertid  inte en 

försäljningsförening fö r hela länet förrän 
1942. Orsaken t i l l  detta var sannolikt me
ningsskiljaktigheter mellan Skellefteåfiskarna, 

som redan 1930 b ilda t en förening, och Ume- 
ortens fiskeförsäljningsförening som inte b il

dades förrän 1941. De fördelar som auktori- 
sationen innebar ledde t i l l  sist a tt man kunde 

enas om en sammanslagning av de båda före
ningarna.

Auktorisationen innebar a tt föreningarna 

kunde bygga upp en omfattande och ekono
m iskt stabil verksamhet inom  fiskhandeln. 
D e t m onopol på strömmingshandeln som 
auktorisationen innebar var en bra grund fö r 

handeln med även annan fisk. Krigsåren med 
dess livsmedelsbrist innebar också a tt fören

ingarna stärkte sin ställning på marknaden. 
E fter kriget och fram  t i l l  slutet av 60-talet 

svarade fiskförsäljningsföreningarna fö r 8 0 - 
90% av fiskhandeln på Norrlandskusten. A u k 

torisationen av handeln med ström m ing upp 
hörde 1967.

Gösta Skoglund

D e t är inte m ö jlig t a tt skriva om fisket i Väs
terbotten och fiskarnas organisationer utan 
att nämna Gösta Skoglunds insatser. För väs- 
terbottningarna är han känd som riksdags

man fö r Västerbotten i  30 år, statsråd i  8 år, 
landstingsledamot i 35 år och fö r avgörande 
insatser fö r tillkom sten  av Umeå universitet.

Gösta Skoglund kom  från Hudiksvall där 
hans far H ja lm ar Skoglund var fiskeriinstruk- 
tö r, och han var därför väl förtrogen med fis
kerinäringen och dess problem  under 1920- 
och 30-talen. När han som lärare kom  t i l l  

Umeå 1927 var han redan redaktör fö r t id 
ningen Ostkusten -  det var han fö r övrigt 
ända fram  t i l l  1957 -  som då var e tt organ fö r 

fiskarna i  Gävleområdet men som kom  att 
om fatta hela ostkusten. Gösta Skoglund hade 

e tt avgörande in flytande v id  tillkom sten  av 
Svenska Ostkustfiskarnas Centralförbund och 

han var också en av de drivande krafterna 
bakom införandet av strömmingsauktorisa- 
tionen. Han var under lång t id  ordförande fö r 

både Västerbottens Fiskareförbund och SOC 
och han företrädde Västerbottens fiskare i 
olika länsorgan. Han var ledam ot och ord fö

rande i länets fiskenämnd fram  t i l l  1979.

Storryssjorna

En storryssja är som namnet säger en stor 
ryssja med band eller bågar som är m er än 150 

cm i diameter. De första storryssjorna in tro 
ducerades i Västerbotten från Österbotten 

och var tro ligen ganska små. Fiskaren Ögren 
från Kråken berättade fö r fiskeriintendenten 

Ossian Olofsson a tt när han var 15 år (om 
kring 1880) kom  finnar över t i l l  Godhamn 
och började fiska med storryssjor, men a tt det 

dröjde ytterligare tio  år innan de själva började 
fiska med storryssjor. Storryssjorna användes 

t i l l  en början mest inomskärs fö r fångst av 
gädda, abborre, braxen och sik med mera 
men kom  så småningom också a tt användas i 
ström m ingsfisket.
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Strömmingsfiskarna Åke 

Avander och Fritz Holm

gren från Avan, Lövång
er vittjar storryssjan. 

Ryssjorna vittjas varje 

dag om vädret tillåter 

eftersom fisken fort blir 

dålig i det sommartem- 

pererade vattnet.

Foto 1961.

Storryssjan utvecklades och blev större och i 

början av 1920-talet var den allmän och er
satte därmed näten v id  laxfiske. Den blev e tt 
e ffek tiv t redskap v id  lax- och sikfiske. Så ef

fek tiv  a tt man på många håll ansåg att den 
hotade fram för a llt sikbestånden. Storryssje- 

fisket b lev därför a lltm er reglerat både genom 
fiskestadgorna och inom  byasamfälligheter- 

na. På H o lm ön t i l l  exempel var storryssjefis- 
ke, som Ake Sandström visar i sin artikel, fö r
b judet ända t i l l  m itten  av 50-talet.

I slutet av 60-ta le t började storryssjorna bytas 
u t m ot de ännu större lax- eller kombifällorna. 
De kom m er också från Finland och har nu 

nästan he lt ersatt storryssjorna.

Båtmotorerna

A t t  ta sig fram  med hjälp av åror och segel var 
förstås länge den enda m öjligheten. D etta 
faktum  gav en stark begränsning av rörlighe
ten och man var m ycket beroende av väder 
och vind. D e t var också tidskrävande a tt segla
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Väl iland packas 

strömmingen i lådor 

och vägs för vidare 

transport med lastbil.

eller ro m o t vinden. Fiskade man lite  längre u t 
fick  man oftast övernatta i båten i väntan på 

att redskapen skulle tas upp. Många fiskeda
gar gick t i l l  spillo på grund av dåliga väder

leksförhållanden.
D e t första åren på 1900-talet började 

m otorer användas i fiskebåtarna. D et var i 
Gävleområdet som de fick  en mera allmän 
användning och antalet m otorbåtar där steg 

från 4 st 1905 t i l l  85 st 1909. D etta  visar v i l
ken respons motorerna fick  bland fiskarna. I 
Västerbotten dröjde det en b it  in  på 10-talet

innan de första båtmotorerna kom  t i l l  an
vändning. D e t som sannolikt bromsade u t
vecklingen var he lt enkelt ekonomin. För
tjänsten i fisket var dålig och det fanns inga 
pengar a tt köpa m otorer för. Under första 
världskriget ökade efterfrågan på fisk v ilke t 
ledde t i l l  stigande priser och då fick  många 

yrkes- och binäringsfiskare m öjlighet a tt in 
vestera i båtm otorer även om det fortfarande 
fanns många kvar som rodde eller seglade.

De första motorerna var nog av amerikanskt 
ursprung och e tt vanligt märke var Meteor,
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en 1-cylindrig tvåtaktare på 3 hkr. A llte fte r
som började det dyka upp svenska fabrikat 

som de välkända Solo-, Penta- och A lb in - 
motorerna liksom  den finska W ikström -m o- 

torn.
M otorerna innebar a tt fisket effektivisera

des och kunde bedrivas inom  m ycket större 
områden. Beroendet av vinden minskades 
även om det inte gick att fiska i  a llfö r hårt 

väder. D e t blev m ö jlig t a tt gå tillbaka t i l l  
hamnen och sova några tim m ar innan redska
pen skulle tas upp. Men med motoriseringen 
fö ljde också mera u tg ifte r; vinden i seglen 
kostade inget, men bensin och fotogen ökade 
kostnaderna. Under andra världskriget när 
praktiskt tag it alla fiskare skaffat båtm otorer 
blev det på grund av ransoneringsbestämmel- 

ser svårt a tt få tag i  bränsle. Även om fiskarna 

fick  extra tillde ln ing  eftersom fisket var v ik 
tig t fö r fo lkhushålle t fick  man ända spara på 
förbrukningen och segel och åror kom  åter t i l l  

användning.

Tillverkning och handel med fiskeredskap

Fiskaren (eller han hustru!) svarade fö r t i l l 
verkning av redskap långt på 1900-talet. För 

de kraftigare redskapen som ryssjor och lax
nät använde man lingarn och t i l l  skötar och 

nät bomullsgarn. Lingarn köptes antingen 

tv inna t eller så tvinnade man det själv. D et 
var vanligt a tt fiskhandlarna sålde garn och 

annat som behövdes fö r a tt tillverka  redskap.
Maskiner fö r tillve rkn ing  av nät började 

användas i England och Tyskland sannolikt 
redan före sekelskiftet 1900. Dessa tid iga nät

maskiner band näten med så kallad enkel

knut. Enkelknuten lossnade ofta och maskorna 

drogs isär med påfö ljd  a tt nätets e ffek tiv ite t 

k ra ftig t minskade.
Först en b it in  på 1910-talet, sedan Linde- 

man O Y  i Vasa startat en nätfabrik med tyska 
maskiner, kom  maskinbundna nät t i l l  någon 

större användning i Västerbotten.
Någon industrie ll tillverkn ing  av nät fanns 

inte i Sverige förrän 1948 då företaget Laxen 

etablerades på Teg i Umeå. Då hade Anders 
Ohls på Björkö u tanför Vasa u p p fun n it en 

nätbindningsmaskin som kunde binda med 

dubbelkut v ilke t höjde kvaliteten på näten 

kraftig t. D e t var B ertil Bourwall, även känd 
som fo tograf med företaget Foto BeWe, som 

startade tillverkningen i samarbete men en 
annan känd Umeåföretagare, E rik  Modig. 

Etableringen skedde i samarbete med Linde- 
mans i Vasa och uppfinnaren Anders Ohls. 
Då var det fortfarande bomullsgarn som an
vändes fö r de fintrådiga näten, men redan 
1950 började man använda Perlon, e tt nylon- 

material, och 1955 hade man he lt övergått 

t i l l  heldragen och spunnen nylon.
En förutsättn ing fö r a tt binda eller väva 

nylonnät är a tt de knyts med dubbelknut, så 
etableringen av Laxen och de nya maskinerna 

kom  vid  en m ycket läm plig  tid pu nk t och pro
duktionen ökade kra ftig t under 50-talet.

In troduktionen av nylongarn i fiskeredska

pen var något av en revolution. L in - och 

bomullsgarn var inte lika starka som nylon 
och de ruttnade lä tt om de inte fick  torka or
dentlig t efter användning. De skulle också 

impregneras, eller tålas, som det kallas här i 
Västerbotten.
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Nylonnäten innebar att man kunde använda 
dem dag efter dag utan torkning och dessutom 

var de betyd lig t ”fiskligare" än bomullsnäten. 
Man kan också i statistiken utläsa a tt medan 
antalet fiskare m inskar kra ftig t ökar fångsten 

per fiskare.
När det gäller handeln med fiskeredskap 

var Lindgrens i Täfteå något av en ins titu tion. 

Från a tt ha varit en lanthandel som även fö r
såg fiskare med garn och andra fiskeförnö

denheter, kom  V ik to r  Lindgen a tt mer och 
mer specialisera sig på fiskeredskap. Han sva

rade fö r en stor del redskapshandeln efter 

Norrlandskusten under 50 år. De fiskförsälj- 
ningsföreningar som byggdes upp genom 

strömmingsauktorisation började också att 
sälja redskap t i l l  sina medlemmar.

Fiskerilagstiftningen

I Sverige är a llt fiskevatten i  sötvatten och vid  
kusten u t t i l l  300 m  (180 m före 1951) från 
land enskilt och det t il lh ö r  fastigheterna eller

byalagen. D e t betydde att yrkesfiskarna v id  

kusten måste arrendera de fiskeplaster som 
skulle användas om de inte själva ägde rätten 

a tt fiska. Strömmingsfisket lite  längre u t vid  
grund och små skär tillhö rde  em ellertid  staten 
och var därmed fr itt.

Yrkesfiskare kände sig na tu rlig t nog begrän
sade i sin yrkesutövning av fiskerättsförhållan
dena och krävde ändringar i lagstiftningen så 

a tt de skulle få större rörlighet. D e t var under 

andra världskriget som kraven började få större 
tyngd och t i l l  1950 års riksdag lades förslag om 
en he lt ny lagstiftn ing som em ellertid  inte inne
hö ll några egentliga förändringar vad gäller 
N  orrlandskusten.

V id  behandlingen av förslaget i jo rdbruksu t
skottet fick  man dock igenom ändringar så att 

fisket med rörliga redskap -  nät, skötar, krok 
med mera -  blev f r i t t  v id  Norrlandskusten fö r 
varje svensk medborgare. Aven här spelade 

Gösta Skoglund en v ik tig  ro ll.
Lagändringen mottogs förstås m ycket posi

t iv t  av de flesta yrkesfiskare som nu kunde fiska 
med nät och skötar var som helst. Ganska snart 

uppstod dock vissa b ieffekter eftersom det nu 
var f r i t t  fö r alla. När också nylonnäten kom t i l l  
mera allmän användning kunde man i större 

utsträckning fiska på fritide n  eftersom redska
pen in te  behövde någon egentlig skötsel. D e t 

blev m er och mer vanligt a tt t i l l  exempel indu
striarbetare fiskade på sina lediga skift.

Efterhand blev k ritiken  m ot reglerna starka
re och starkare och frågan har behandlats i  flera 
utredningar. Inte förrän 1993 ändrades lagen 
och den innebär nu a tt den som inte är yrkesfis
kare bara får använda e tt begränsat antal nät.
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Trålfiske

Trålfisket har varit en vanlig fiskemetod på 
Västkusten och i Östersjön under en stor del av 

1900-talet. Eftersom det traditionella ström

mingsfisket fick  sämre och sämre lönsamhet 
började några fiskare, först i  Lövånger och senare 
i  Sörmjöle och Skellefteå, att försöka med trå l
fiske med mindre båtar. Resultaten var tidvis lo 
vande men fångsterna alltför ojämna och säsong
en allför ko rt fö r att det skulle kunna b li en mera 
etablerad fiskemetod i länet. Under några år be

drev två fiskare från Skellefteå trålfiske med en 
något större båt och fiskade i Östersjön under 
vinterperioden. En av anledningarna t i l l  att trå l
fiske efter strömming inte b liv it någon framgång 
är att det sannolikt finns m indre mängd ström
ming här än i Östersjön och södra Bottenhavet.

Trålfiske efter siklöja i N orrbo tten  har på
gått med stor framgång sedan början av 60- 

talet. I norra delen av Västerbottenskusten, 
Skelleftebukten-Byske, finns också siklöja, men 

de försök med trålfiske som gjorts har visat att 
bestånden inte är tillrä ck lig t stora fö r a tt det 
ska löna sig.

Inför det 21 :a århundradet

Situationen fö r det västerbottniska yrkesfisket 
har som fram gått försämrats kra ftig t sedan 50- 
talet. En v ik tig  orsak t i l l  detta är förstås att lön 

samheten i strömmingsfisket s junkit o rdentligt 
genom lägre konsum tion och konkurrensen 

från det storskaliga havsfisket. Under de två 
senaste decennierna har även två andra faktorer 
inverkat på förutsättningarna. Lönsamheten i 
laxfisket har försämrats kraftigt, främst på grund 
av im p o rt av norsk odlad lax, och gråsälsstam-

men har vu x it ordentligt. Sälstammens storlek 

är nu det allvarligaste hotet m ot det begränsade 
yrkesfiske som fortfarande finns kvar.

I det perspektivet kan man så här i början 

av det nya m illenniet lä tt ge en dyster prognos. 

D et finns dock vissa tecken på att utvecklingen 
kan vända. EU har i sin strukturplan för de 
kommande sju åren fö r första gången ly ft fram 

det småskaliga kustfisket som ett prioriterat 
område. Tidigare har i  stort sett a llt stöd foku

serats på storskaligt havsfiske. D et finns också 
tecken på att po litiker och andra beslutsfattare 
inser vilket ho t som en obegränsad tillväx t av 

sälstammarna utgör.
Låt oss ha förhoppningen att dessa positiva 

faktorer ska slå igenom så att v i kan ha en aktiv 

fiskerinäring även längs vår del av kusten.

Det moderna kustnära 

fisket i dag sker med lätta 

och snabba plastbåtar, 

nät och skötar av nylon 

och endast ett par man 

om bord. Antalet yrkes

fiskare i Västerbotten  

har sjunkit ned till ett 
knappt 20-tal licensierade 

heltidsfiskare.
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Lax- och nättingfisket i Umeälven
B E R T I L  Ö H M A N

"Knappast någonstädes i Europa finner man ett rikare laxfiske än 

i Bottniska viken upp mot Lappland, från vars fjäll och slätter väldiga 

älvar med sött vatten flyta ned. Det är en skön syn att här se laxarna 

likt krigare i glimmande vapenskrud m itt i solgasset gå upp från havet 

mot strömmen, helst då de följa efter varandra i så stor mängd, att även 

vattnen högt uppe i bergen få byte till övers för dem som fiska där."

Olaus Magnus ord från 1500-talets m itt låter 

som en beskrivning av en overklig dröm. T ill 
havet rann e tt otal strömmar med fö ru tsä tt

ningar a tt ta emot den stigande laxen, som 
sökte platser fö r lek och uppväxt fö r avkom
man. Vattnen var rena och uthavsfisket efter 
lax ännu inte ens en tanke. Men insikten om 
det stora ekonomiska värdet i laxen var a ll
män. Redan från 1300-ta let finns skriven v i t t 
nesbörd därom. Uppsala dom kyrka var tid ig t 
i besittn ing av laxfisken i Rickleån och U m e

älven. Helgeandshuset i Stockholm  fick  ge
nom  e tt testamente 1337 andel i laxfiske i 
Byskeälven. Kronan sökte a lltm er få kontro ll 
över det värdefulla laxfisket, och de kyrkliga 
fiskena drogs senare in t i l l  statsmakten av 
G ustaf Vasa. Just genom denna dragkamp 
finns det goda redovisningar över fisket i  de 
olika älvarna, särskilt sedan skattläggningen

införts. Kronan hade dels lagt under sig egna 
fisken, bland annat i nedre Umeälven, dels 
fö rbehå llit sig rätten t i l l  andelar av böndernas 

laxfångster. Många av Västerbottens älvar 
och åar berördes av detta.

D e t finns genom århundradena namngiv

na laxfisken i hela Umeälven ända upp t i l l  det 
ursprungliga vandringshindret v id  Fällforsen. 

I V indelälven är det i  Degerfors (nuvarande 
V inde ln) som man kan finna det längst upp 

belägna skattefisket. D e t omnämns redan i 
Jordaboken 1543, där det sägs ” W nder then- 
na by Degerfforsa ligger laxa ffiiskiee och gi- 
örs ther e ffther årliga affratzs peninga.” 
(Norrländska samlingar sidan 296). Då finns 
fyra namngivna bönder i  byn. I en handling 

från 1649 sägs Degerfors laxfiske vara taxerat 
fö r 40 rökta laxar. D et bör ha motsvarat ca 
400 kg eller 2 -3  tunnor. E tt laxfiske om-
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Laxmina som låg något uppströms Klabböle kraftverk i Umeälven, 

Klabböle skymtar för övrigt till vänster i bild. Bilden togs 1932 då 

m inan ännu var i bruk. Hela anläggningen var borta i slutet av 

1950-talet och i dag finns knappt några synliga spår kvar.
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nämns också ligga under Vännfors by v id  
V indelälven.

För a tt kunna ta tillvara  fångsten, salta och 
förpacka den i  tunnor fö r vidare leverans, 
byggdes det så kallade kronobodar med in 
ventarier. I räkenskaperna fö r 1549 om 

nämns tre  bodar i Ume socken; i Sörfors, i 
Norrfors samt i Klabböle. Boden i Norrfors 

var störst med fyra kar rymmande tillsam 
mans 2 läster lax. (1 läst = 1 2  tunnor, 1 tunna 

= 145 kg}. I bodarna fanns även andra inven
tarier som tunnor och båtar samt givetvis e tt 
lager av det nödvändiga saltet. En intressant 

upp g ift finns från 1617 då fj ällfloden tydligen

var ovanligt stor. Då steg floden så hä ftig t att 
vatten trängde in  i ”kongz Boden i V m o 

ham pn” och ”skämde bort 7 t:r  salt, så att 
därutaf in te t slapp kvart.” (Norrländska sam
lingar sidorna 302-303}. Ume hamn var då 

belägen nedanför landsförsamlingens kyrka 
på Backen.

Olika form er av redskap

Fisket bedrevs med olika form er av redskap 
beroende på var i älvarna man fiskade. Från 
mynningen och upp m ot de första ström m ar
na användes olika stängverk av pålar och nät 

som sträckte sig u t från land. Sådana kunde

Där fanns flera flera olika 

anläggningar vid sidan 

av den stora minan i 
Klabböle. Bilden visar 

en byggnad med två 

ingångsöppningar intill 

varandra och en upp
dragen tina ovanför. 

Foto omkring 1930.
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in te  stå ute annat än under fångsttid. Även 
notdragning förekom, både i lugnvattnen v id  
t i l l  exempel Storsand, Myrsand och Röbäck 
och i forsarna längre upp. I forsarna krävdes 
annars mera beständiga byggnadsverk, och 

där timrades och stenfylldes kistor med så 

kallade tin o r anbringade i  genomströmnings- 
öppningarna, ofta flera i  rad. Kar eller så kal
lade laxm inor i  fo rm  av e tt rum  där laxen 

lockades in  var en annan metod. Dessa v itt ja 
des genom att vattenström m en avstängdes 
varvid u trym m et där laxen b liv it  instängd 
mer eller m indre torrlädes och fisken kunde 
tas om hand. I de trånga tinorna fick  inte sär

sk ilt många laxar plats varför det krävdes täta 
v ittjn inga r om laxvandringen var stor. O m  
vattenström m en genom tinan var hård var 
risken stor a tt laxen stressades t i l l  döds. En 
sådan fisk styvnar och b lir  inte lika lä tt att 

hantera v id  rensning och saltning.

Notvarpet i Klabböle

I Klabböle har funnits många anläggningar 

med tinor, men den sista generationen lax
fiskare tog sina stora fångster i det välplacerade 

notvarpet i forsens nedre del. D är drog man 
no t i  sk ift då laxen gick t i l l  som bäst. Noten 
roddes u t med de stora specialbyggda båtarna 
med tvär akter som bar upp e tt stort flak där 
noten var upplagd. V id  utläggningen roddes 
båten i en v id  båge under v ilken noten rann u t 

från bordet. Då båten sedan tog land drog 

manskapet in  noten från två håll med en sär
skild tekn ik  där undertelnen, som var försedd 
med tunga sänken, fick  löpa in  något före 

övertelnen med dess flöten. I gammal t id  be

stod sänkena av stenar som var sinnrikt inlagda 
i näverhöljen fästade v id  telnen. Senare t i l l 

verkades sänkena av stora järnringar som lä tt 
gled över varpets botten.

E tt bra notvarp skulle ha slät botten fr i från 

stora stenar, annars kunde laxen smita u t där 
noten lyfte  för att glida över en sten. Klabböles 
notstuga står ännu kvar på sin plats, men an

vänds nu som fritidshus. Isbod fanns också på 

platsen. D e t är idag inte he lt lä tt a tt orientera 
sig om hur notvarpet såg u t då. De stora ned- 
strömsgrävningarna i  samband med k ra ftu t- 
byggnaden har sänkt vattenytan och föränd
rat geografin betydligt.

Baggböleminan var landets största

På motsatta stranden hade Baggböle by s itt 
sentida notvarp. U r fångstsynpunkt spelade 

det dock en underordnad ro ll fö r byns rika 
fiske. De stora fångsterna togs i  den ovanligt 
stora minbyggnaden i  forsens övre del. D e t 
sägs a tt Baggböleminan var landets största. 
Storleken medgav a tt det mellan v ittjn ingar- 
na kunde gå in  vä ld igt många laxar utan att 

trängsel uppstod. M in fisket var givetvis be
tyd lig t m indre arbetskrävande än notfisket. 

D e t var bara v id  v ittjn ingen som bönderna 
behövde samlas fö r e tt gemensamt arbets

pass. M ed tanke på de många satsningar som 

de senaste åren gjorts i forsområdet (Umeå 
Energicentrum med Klabböle kraftverksmu- 
seum och Rislidensågen samt Notvarpsbron 
över t i l l  A rbore tum  N o rr och Umeleden på 

Baggbölesidan) måste det d ju p t beklagas att 
den unika m inan i  Baggböle tillä ts  rivas. Den 

var stabilt byggd på hälleberget och ännu idag
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kan den observante besökaren se spår av bygg
nadsverket. Grova bottenstockar finns kvar vid  
nedre genomströmningsöppningen. A v  de två 
sidokistorna finns också rester, samt inte m inst 
spåren av de grova dubbningarna fö r tvärbygg

naden vid  uppströmssidan. Strax invid stora 
minan låg en liten mina, som ännu kan skönjas 

genom några grova bottenstockar.

Laxfisket en viktig ekonomisk tillgång

Laxfisket har alltså ha ft e tt stort komm ersi
e llt värde in  i sen tid , i  Umeälven ända fram  
t i l l  dess a tt de stora fiskena i Baggböle och 
Klabböle genom älvens utbyggnad under 

1950-ta let kom i ko n flik t med regleringsföre- 

tagets åliggande att svara fö r laxens m öjlighe
te r a tt nå lekområdena i V indelälven. M ed

Laxtina vid utloppskanalen från Klabböle kraftverk. Laxen 

torde ha gått upp mot kraftverket och det är därför mycket 

troligt att man hade ordnat tinlägen också i själva kanalen. 

Då tinan inte är särskilt stor kan den vara avsedd för "bör- 
ting"-fångst, det vill säga öringfångst. Foto omkring 1930.

facit i hand står det k la rt a tt de som på grund 
av kraftutbyggnaden fick  sina laxfisken och 
redskap inlösta hade tu r  på två sätt. Dels fick  

de under 1940-talets andra hä lft uppleva 
några m ycket goda fångstår, som starkt på
verkade den statistikserie varpå värderingen 

byggde, dels var prisnivån fortfarande t i l l 
fredsställande. Den norska kasseodlingen av 

lax, som inleddes något årtionde senare, resul
terade m ycket snart i en kraftig  prispress på 

marknaden. V id  en senare värdering av Ume- 
älvsfisket skulle förm odligen betyd lig t lägre 

ersättningsbelopp b liv it  fö ljden. För ca 40 år 
sedan erhöll de 26 skattägare, som då ägde 

det gemensamma fisket i K labböle by, 5,3 
m ilj k r plus en viss mängd frik ra ft. Dessutom 

skulle V a tten fa ll leverera e tt antal färska lax

ar per år. Ersättningen skulle gottgöra a tt man 
inte längre kunde fiska lax med not eller tinor. 
N ätting fisket ingick även i ersättningsunder- 
laget liksom  redskap som notar, nät, båtar 
och rökhus fö r nättingen. A l l t  löst i redskaps- 

väg insamlades och hamnade faktiskt i N o rd 
iska museet i Stockholm, enligt uppg ift bland 

annat en stor notbåt i  bra skick tillsammans 
med åror och redskap, medan däremot rök

husen fick  stå kvar på gårdsplatserna. Senare 

löstes laxleveranserna in  med en penning
summa eftersom det uppstod svårigheter för 

kraftföretaget att kunna fu llgöra dessa. Skatt
ägarna i Baggböle fick  samtidigt t i l l  en upp

görelse som gav 3,6 m ilj kr, frik ra ft och 10 st 
tiokiloslaxar årligen. Även här kom laxleveran

serna att lösas in med ett engångsbelopp.
M öjligheterna a tt få igenom en hygglig 

uppgörelse underlättades givetvis av att båda
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byarna hade noggranna uppgifte r över lax

fångsterna som sålts genom byalagen t i l l  upp 
köpare i Umeå.

Tillgången på lax har alltid varierat

N u  ska ingen tro  a tt tillgången på lax a lltid  var 
bättre förr. Även i äldre skrifter talas det ibland 
om a tt fisket b liv it  sämre. Laxvandringarna 

t i l l  älvarna har varierat starkt mellan olika 
tidsperioder, även i en t id  då man inte kunde 
söka förklaringar i överfiskning i havet, m iljö 

problem eller fisksjukdomar. Under 1800-talet 
u tm ärker sig åren 1825-30 fö r goda fångster 

liksom perioden 1885-95. Runt näst senaste 

sekelskiftet kom  sedan en rad m ycket dåliga 
laxår. En ny uppgångsperiod inleddes under 
slutet av 1940-talet. Å r  1950 fångades enbart 
i Baggböle över 11 000 kg och 1953 uppges 

fångsten i Umeälven (inklusive Vindelälven) 
t i l l  28 000 kg. Skellefteälven gav då drygt 
7 000 kg.

M en variationerna i redovisade fångster 
torde in te  enbart bero på storleksvariationer i 
laxbestånden. Troligen spelade, åtminstone 
längre tillbaka i tiden, även andra faktorer in. 

M ycket höga flöden under fjä llfloden rasera
de säkert en del av de fasta anläggningarna om 

de få tt några år på nacken och tim re t börja t 
ruttna. Stakanät och notdragning stördes gi
vetvis också av hög vattenföring. Prästen Pehr 
Stenberg (1758-1824) har i sin Umebeskriv- 
ning (utg. 1987) redovisat flera fiskeplatser. 

Baggböleören, säger han, har varit byns no t

varp men är nu föga lönande sedan andra 
älvsgrenen skurit sig djupare och tag it över 
merparten av vattenströmmen. Kanske som

Klabböleanläggningen fotograferad uppströms. Foto omkring 1930.

en fö ljd  av de kända högvattenåren 1785,

1787 och 1796. V id  Myrsand sägs "fordom  
w a rit Laxgårdar med pålar och nät.” Han be

rättar också hur det på sina håll eroderat i 
samband med särskilt stora fjä llfloder.

Läraren med mera Karl Fahlgren (1900 - 
73) har i Umeå sockens historia (1970) redovi
sat särskilt kända högflödesår i Umeälven, 
och det är intressant a tt se hur det fö r 1700- 
ta le t finns noterat inte m indre än 13 år med 

stor fjä llflod , medan det fö r 1800-ta let endast 
nämns två högvattenår, 1863 och 1876. Lant

mätaren Hans Kruse har 1702 i  en beskriv

ning med tillhörande karta över Degerfors by 
näm nt att byn ”hafwa ock 3:ne fiskieställen i 
e lfwen derest dhe kunna få någon lax och 
börtingar dhe åren storflod är.” Kanske var 
det så a tt fisket försvårades fö r byarna i nedre
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Konrad Bergqvist 

i Medle utanför 

Skellefteå gör sig 

klar att ta bussen 

ner till stan för att 

sälja resultatet av 

en natts laxfiske.

Foto från 1940-talet.

Umeälven under år då fjä llfloden var ovanligt 

stor, samtidigt som laxarnas förbivandring 
underlättades i så hög grad a tt fångsterna 
längre upp ökade märkbart. D e t finns note

ringar som visar a tt bönderna i Klabböle och 
Baggböle i  sin tu r  hävdade a tt deras fisken 
stördes av för många hindrande redskap längre 

ner i älven. K on flik te r mellan fiskeintresset i 

mynningen och älvens nedre del å ena sidan 
och de som fiskar längre upp å andra, som nu 
är särskilt märkbar i  vattendrag där sportfisket 

dom inerar uppe i älvarna, är tyd ligen ingen 
ny företeelse.

Flottningen konfliktorsak redan för 
två hundra år sedan

Men det fanns också andra konfliktorsaker. 
Redan i slutet av 1700-talet förekom  det så

pass m ycket flo ttn ing  av tim m er och ved 
[bland annat t i l l  Strömbäcks glasbruk] att 

baggböleborna hos KB klagade över skada på 
sina fiskebyggnader. Och vid  en besiktning i 

ju li 1825 fann kronofogden 1 885 stockar t i l l 
hörande Baggböle sågverk, dels på stranden, 
dels i vattnet vid  Sörfors laxfiske. Bönderna 

hävdade att laxen skrämdes och att tim re t u t
gjorde en livsfara fö r de fiskande. D et finns 

även en anteckning rörande en kvarn i  Sörfors 
[1825] att den ej fick  begagnas under lax- 

fångsttid.
A t t  laxen var så åtråvärd berodde inte, som 

många kanske tror, på att den var en efter

traktad delikatess på högreståndsborden. 
Den salta eller i bästa fa ll rökta lax, som fors
lades söderut, hade inte bara beretts av b lank
fisk, även u tlek t lax fiskades och det fanns
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särskilt anlagda fisken där man fångade så 

kallad vraklax, det v ill säga fiskar på d r if t  ned
ströms efter leken. Innan den h unn it komma 

på bordet torde smakligheten vara rä tt liten. 
D e t kommersiella värdet låg i  stället i  a tt lax
en var en stor fisk som gav bra fångstutbyte i 

k ilon  räknat. Jämsides pågick ju  e tt fiske efter 
andra arter med lägre fångstvikter, även så

dant beskattat av Kronan.
Fortfarande kan man säga a tt laxälvarna 

hyser en fisk av stort kom m ersie llt värde. 

Num era är den främ st en lockelse fö r rekrea- 
tionssökande människor, som i sportfisket 
efter lax ser en upplevelse de är beredda att 
betala pengar för. D ärfö r finns det anledning 

hoppas, a tt den sköna syn av stigande lax som 
Olaus Magnus beskrev redan 1555, skall b li 
m ö jlig  att skåda även i fortsättningen. Även 

om v i nu har betyd lig t färre fria  vattendrag 
som kan ta em ot dessa krigare i glimmande 

vapenskrud.

Något om nättingfisket i Umeälven

Då man beskriver det kommersiella fisket i 
Umeälvens nedre del bör fångsten av nätting 

(flodnejonöga) inte glömmas bort. Nejonöga 

stiger i  de flesta större kustmynnande vatten
dragen efter Norrlandskusten och har sedan 
lång t id  tillbaka va rit u tsatt fö r fångst.

I Umeälven har den stig it t i l l  Norrforsen 
men det finns inga noteringar om fångst läng
re upp. Fiskeriintendenten i Flärnösand Sten 

E. Berg uppgav a tt nättingfisket i Klabböle 

var det största i landet med Ä lvkarleby i  D a l
älven som tvåa. Och det var inga små mäng
der under rika fångstår. Klabbölebornas fiske

1949 gav 266 063 st nättingar som efter rök

ning vägde ca 9 100 kg.
D e t u r ku ltu rh is to risk  synpunkt intressan

ta är em ellertid  sättet a tt fiska och dela fång
sten. O m  laxen fiskades och såldes gemen
samt varefter pengarna delades efter skatte- 

tal, så gjorde man enligt gammal sed på fö l
jande sätt med nättingen:

Fisket bedrevs gemensamt inom  två fiske
lag med var s itt fångstområde, som växlades 

varje år. V id  v ittjn ingen på morgonen stoppa
des fångsten i säckar varefter alla samlades 
bakom fiskestugan där nättingen tömdes i  en 

stor krälande hög. D ärefter delades fångsten 
upp i 6 lika stora lo tter, motsvarande byns 

ursprungliga gårdatal. Sex fiskare satte sig 

med var sin säck i  en ring ru n t högen med 
nätting och började räkna in  50 par vardera 
(eller fle r om fångsten va rit s to r]. Sedan bytte  
man säckar med varandra efter lottdragning 
och fortsatte med en ny omgång. Så fo rtfo r 
man tills  nättinghögen delats och avslutade 
med en sista säcklottning.

E fter hemkomsten t i l l  byn delades varje 

säck upp på respektive delägare efter dennes 

skattetal u r den ursprungliga stamfastighe
ten. Vissa stamhemman hade under tidens 

gång delats i  flera ägolotter än andra. Varje 
bonde fick  så ta sin andel i nattens fångst, 

behandla den fö r rökning och slutligen sälja 
den. E fter denna delning kunde ingen klaga 

på rättvisan.



Hemmansägaren John Grönlund, Svannäs, avslutar arbetet 
med att binda rödingnätet. Foto i Bångnäs, Vilhelmina, 1958.

Fisket i inlandet -  nytta och nöje
äNlfe ERIK FISK
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Fisket som en av förutsättningarna för kolonisationen av lappmarken är 

kanske inte lika känd som föreställningen att jakten hade en avgörande 

betydelse för människans möjligheter att överleva i vildmarken. 

Författaren berättar om fisket både som nödvändighet och nöje för 

inlandsborna och beskriver olika åtgärder -  på gott och ont -  som 

vidtagits för att öka fångsterna. Från de, åtminstone i dagens ljus, 

mer eller mindre genomtänkta regleringarna och utsättningsförsöken 

i statlig regi till olika privata initiativ.

Fisken i våra sjöar och vattendrag är en v ik tig  
naturresurs som i många fa ll va rit en nödvän

dighet och en förutsättn ing fö r människans 

fortlevnad. Västerbottens län har en m ycket 
r ik  tillgång på fiskevatten hela vägen från kus
ten upp t i l l  fjällen. Vattnens beskaffenhet 

och de olika fiskarternas förekom st beror på 

utvecklingen efter inlandsisen fö r tiotusen år 
sedan och den därpå följande landhöjningen 
som fortfarande är 7 -8  m m  om året i  våra 
trakter. Fiskarternas utbredning är beroende 

av k lim a t och topografiska förhållanden v il
ket i  sin tu r  m edför att artsammansättningen 

i  fiskevattnen är olika. Så t i l l  exempel har 
kusttrakterna och inlandet mera artrika och 

annorlunda sammansatta bestånd än f jä ll
trakterna. I fjä lltrakterna dom inerar öring 
och röding och deras förekom st beror både på 
k lim a t och invandringshistorik. A t t  man talar 

om invandringshistorik kan låta m ärkligt, 

men det beror på a tt de stora älvarna har b il

dat starkt strömmande vattendrag med vat

tenfall v id  sin passage av fjä llranden och dessa 
utgör vandringshinder fö r fisken. Bara de arter 

som var tid ig t ute efter istiden tog sig h it.
Den ursprungliga ordningen har inte bestått 

på grund av olika mänskliga aktiv ite te r som 

få tt såväl planerade som oväntade fö ljder fö r 
fiskarternas förekom st och spridning. D et 

gäller inte bara olika odlings- och inplante- 
ringsförsök utan också andra ingrepp som 

dämning av slåttermyrar, flo ttn ing, kalhyg
gen, skogsdikning, torrläggning av myrar, fö r
surande nedfall, vägbyggen och slutligen vat
tenregleringar.

Fisket en viktig tillgång i inlandet

Tillgång t i l l  fiske har a lltid  va rit v ik tig  fö r 
människans försörjning. Främst gäller detta 

kanske de människor som tog upp nybyggen i 
fjä lltrakterna. De två viktigaste förutsättn ing

arna fö r bosättning i området var tillgång t i l l
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Notdragning  

i sjön Ransaren,

Vilhelmina 1936.

fiskevatten och slåttermyrar. Fisket skiljer sig 

från jakten på så sätt att det inte kräver så stor 
arbetsinsats, och att det var lokaliserat t i l l  
bestämda platser som gav goda och pålitliga 
fångster i stort sett hela året. D e t kunde dess
u tom  utövas av de flesta oavsett kön eller ål
der. Jakten som var mer tidskrävande och 

nyckfu ll gav å andra sidan inkomster genom 
försäljning av ripo r och pälsverk och därmed 

m öjligheter a tt köpa andra förnödenheter.
Kolonisationen av lappmarken fick  m ärk

bar om fattn ing under 1800-ta let v ilke t bland 
annat beskrivs i  N ils  Are lls Kolonisationen i 
Lappmarken: Några näringsgeografiska aspek

ter (1979). I Lycksele och Åsele fanns år 1700 

tillsammans sju bebyggelseenheter och fram  
t i l l  m itten  av 1700-talet spreds bebyggelsen 
täm ligen långsamt. E fter 1750 börjar sprid

ningen ta fa rt och under den närmaste 50- 
årsperioden tillko m  cirka 230 nybyggen, 
främst i den sydligaste delen av lappmarken. 

Den snabbaste tillväxten  uppvisar första hä lf
ten av 1800-talet, i somliga fa ll nådde ko lon i

sationen längs vissa älvstråk ända fram  t i l l  
gränsen m ot Norge. A re ll skriver vidare att 
församlingarna i Västerbotten uppvisade en 
ganska likartad tillvä x tb ild  fram t i l l  1860 un
gefär. Den relativa ökningen var störst i Sten-

28



o

o
o

Sikfiske med nät i sjön Oxvattnet, Åsele, 1932.

sele-Tärna-området och m inst i  Asele under 
första hälften av 1800-talet. Befolkningsut
vecklingen i  lappmarksförsamlingarna inom  

Västerbottens län 1805-1921 visar e tt stigan
de befolkningsantal från cirka 4 000 personer 
t i l l  drygt 40 000. Den ökade befolkningen 
innebar naturligtvis e tt ökat tryck  på fiske
vattnen, särskilt under periodens tidigare del.

Nybyggesverksamheten omgavs av många 
bestämmelser som här inte närmare skall be

röras. Beträffande fisket gällde a tt den som 
tog upp e tt nybygge hade, där fiskevatten 
fanns, rä tt t i l l  f r i t t  husbehovsfiske men inte 
att utestänga andra nybyggare från fiskevatt
nen. Denna ordning kom  inte a tt b li beståen
de. V id  avvittringen som innebar en gräns

dragning, dels mellan de olika byarna, dels 

mellan statens och enskilds egendom, be

gränsades fiskerätten t i l l  de vatten som hörde 
t i l l  den egna marken i enlighet med vad som 
i övrig t gällde i jordabalken. A vv ittringen  för

fjä llom rådet avslutades först i början av 

1900-talet. Staten hävdade dock inte sin fiske
rä tt i märkbar omfattning förrän på 1930-talet.

Intresset fö r tills tånd t i l l  fiske i statens vat
ten har va rit o förm inskat stort fram  t i l l  våra 

dagar oavsett de ändrade livsv illko r som upp
stått. Behovet av fiskem öjligheter fö r uppe

hället har gradvis övergått t i l l  e tt fiske av rena 

rekreationsskäl där kostnaderna i  många fa ll 
vida överstiger värdet av fångsterna.

Den enskilda fiskerätten i  skifteslag och 
allmänningar har va rit och är nästan utan 

undantag samfälld. Varje  delägare kan utan 
begränsning fiska med alla lagliga medel. D e t 

har m edfört a tt många vatten fiskats fö r hårt 
och fiskevårdande åtgärder har va rit svåra att 

genomföra.

Lapptillsyningsman Petrus Holmgren, Stornäs Vilhelmina, fiskar lekröding. 

I båten skymtar e tt värmande fälltäcke av renskinn. Foto 1931.
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N y lagstiftning om bildande av fiskevårdsom- 
råden har öppnat m öjligheter a tt komma t i l l  

rätta med dessa problem. Många fiskevårds- 
områden har bildats, inte a lltid  utan problem, 
men många vatten saknar fortfarande m ö jlig 

heter och förutsättn ingar fö r en rationell 
skötsel.

Intrång i samernas fiske

Kolonisationen på statligt in itia tiv  medförde 

givetvis e tt intrång i samernas fiske och denna 
k o n flik t har levt vidare t i l l  våra dagar.

O

Några fiskare pressar rom eller mjölke ur den lekmogna fisken för senare 

utplantering i andra vatten. Foto från Breida, Sorsele 1935.

Linné redogör i  sin lappländska resa 1732 fö r 

vissa företeelser han stöter på. V id  färden efter 
Umeälven trä ffar han 6 -8  m il ovanför Lyck

sele på några personer som fiskade. Han tyckte 
a tt det var underlig t a tt de fick  fiska där och 
”driva lappen bo rt utan a tt giva minsta skatt 

antingen t i l l  kronan eller tionde t i l l  prästen i 
socknen, där de fiska (som andra fiskare mås
te), eller lega t i l l  lappen, som giver skatt för 

s itt land” då de bodde fem  m il nedanför Lyck

sele.
O.P. Pettersson som i sin klassiker Gamla 

byar i Vilhelmina (1-3; 1941-46) detaljerat 
skildrar Vilhelm inas kolonisations- och bygde- 
historia beskriver bland annat vilka krav som 

skulle uppfyllas för att e tt nybygge skulle få 

anläggas, t i l l  exempel gjordes en bedömning av 
tillgången t i l l  fiskevatten. Han berättar också 
att fisk var den enda föda som stod t i l l  buds 
under vissa tider, särskilt innan slåttermarker 
röjts och boskap kunde hållas. Den tidens fis
keredskap var med dagens synsätt prim itiva . 
Näten var gjorda av lin - eller bomullsgarn. 

Flötena bestod av näver och sänkena av sten 

var ofta invirade i näver. Dessa redskap kräv
de to rkn ing och noggrant underhåll och re
presenterade e tt stort värde. Fiske med not 
förekom  också och naturligtvis krokfiske på 
många sätt. Pettersson berättar vidare a tt fis
ket under vissa tider på året, särskilt v in te rtid  

inte var lika enkelt och det gällde därför att 

lägga upp förråd för vinterbehovet. Fisken kun
de antingen torkas eller saltas in. V id  fiske i 
avlägsna vatten var det även vanligt att fångsten 
saltades in  och förvarades i  jordförråd för att 
sedan hämtas hem med kälke under vintern.
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Reglering, fiskodlingar och utsättningar

Fiskets stora betydelse som näringsfång ledde 
t i l l  o lika ansträngningar fö r a tt fö rbättra  fiske
vattnen. Myndigheterna införde stadgar för 
fiskets bedrivande med bland annat förbud 
m ot fiske under lektiden, bestämmelser om 
vilka redskap som var tillå tna  och hur dessa 

skulle se u t t i l l  exempel beträffande nätens 
maskstorlek.

För a tt förbättra  fisket provades också fisk
odling och u tplantering av fisk. Nya såväl in 
hemska som främmande fiskarter inplantera
des. E tt exempel är den utsättning av sik som 
gjordes på 1920-talet i  centrala sjöar som 
Gäutan i Tärnaområdet. Åtgärden var r ik tig  i 
den tidens perspektiv eftersom den avsåg att 
öka tillgången t i l l  matfisk. Senare tiders syn 
på detta är em ellertid  m er negativ då bestån
det av röding drastiskt minskade och den nu
mera anses m er värdefu ll än siken.

I fjä llom rådet bedrevs i m itten  av 1900- 
ta let en omfattande verksamhet i statens vat

ten genom lappväsendet, som var dåtidens 
statliga rennäringsmyndighet med ansvar 
även fö r m arkförva ltn ing och fiske. Åtgärder 

förekom  även i privatägda vatten och socken- 

allmänningar. Privat förekom  även upp föd
ning av sättfisk i naturdammar.

I samtliga fjä llkom m uner byggdes anlägg

ningar fö r kläckning av fiskrom. Rommen, 

fram för a llt från röding, skaffades genom fis
ke och det nykläckta ynglet återutsattes i 
områdets sjöar.

En genomgång av journaler över verksam
heten från kläckningsanstalten i Dikanäs visar 
att ynglet ofta sattes u t i  den sjö varifrån rom 

Från en föreläsning av fiskerikonsulent Kurt Fries, här i färd med a tt tala om  

ålen som inte är e tt naturligt inslag i inlandets fiskbestånd, i Vilhelmina i 

slutet av 1950-talet.

men kom eller a tt yngel byttes mellan sjöar.
Num era menar man a tt detta arbete, kanske 
lyckligtvis, inte hade någon som helst effekt 

på beståndens storlek.

Inplantering även i "tomma" vatten

En annan åtgärd är den utsättning av yngel 
som gjordes i  fisktom m a vatten och som ofta 

gav upphov t i l l  permanenta fiskbestånd. Rö
ding planterades även in  i rena öringsjöar.

D e t var en m ycket arbetskrävande verksam
het som genomfördes utan dagens transport
m öjligheter och tekniska utrustning. Den fö r
tjänar i det avseendet all respekt, men i  de fa ll 
det lyckades kan man i dag i många fall beklaga 

a tt det blev gjort.
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Fiskodling med utp lantering av fisk har på
gått under lång tid . Även den ej kontrollerade 

och olagliga u tp lantering som gjorts under 

alla tide r av privatpersoner med egna idéer 
om vad som behövdes fö r a tt förbättra  fisket 
-  såväl insättning i fisktom m a vatten som ge

nom a tt införa nya arter i fiskevattnen -  har 
va rit ganska omfattande. En del av dessa u t- 
planteringar har gett goda resultat, medan 
andra har påverkat vattnen negativt d irekt 
eller genom att den insatta fisken okontro lle 

rat spritts t i l l  andra vatten. I samband med 
sjöregleringar och åtgärder fö r att kompen
sera de skador som uppstått har omfattande 
inplanteringar skett av såväl befin tliga som 
främmande arter. Bland dessa kan främst 
nämnas kanadaröding. För a tt öka p roduktio 
nen har även mindre näringsdjur satts in. I- 

bland har detta m edfört att fisken ändrat vanor 
och uppehållsplatser v ilke t g jo rt den mera 

svårfiskad.
Genom tiderna har synen på fiskevårdande 

åtgärder växlat. Gamla metoder som dömts 
u t och ersatts av nya har åter tagits upp och 
prövats på nytt. I dag menar man att utsätt
ning av fisk inte är den primära åtgärden. N y 

kunskap inom  genetiken gör a tt åtgärderna 
istä lle t inriktas på a tt skydda och utveckla 

lokala bestånd anpassade t i l l  m iljön .

D e t viktigaste är a tt söka anpassa beskatt
ningen av fiskbestånden t i l l  vad de u thå llig t 
kan producera.

Förutsättningarna förändras

M ed tiden har det utvecklats a lltm er fö rfina 

de redskap och fiskemetoder. Nylonnäten in 

troducerades på 1950-talet, först som spunna 
garn, sedan som heldragna. Den tekniska u t

vecklingen i övrig t har genomgripande ändrat 
fiskets förutsättningar. De träbåtar som fö ru t 

var de enda som stod t i l l  buds krävde stort 
underhåll. Sommarens första tu r  krävde ofta 
reparation och blötläggning e tt dygn i förväg 

och med plastbåten har dessa problem  fö r
svunnit. U tom bordsm otorerna har inneburit 
en revo lu tion liksom  även sjöflygets in tro 

duktion  i fjä lltrakterna på 1960-talet som 
genomgripande har förändrat transportm öj

ligheterna och fiskevattnens tillgänglighet. 
Snöskoter och terrängskoter [fy rh ju lingar] 
har öppnat nya områden fö r alla. I skogsom
rådet har alla skogsbilvägar väsentligt ökat 
tillgängligheten. M obilte le foner och GPS b i
drar t i l l  ökad säkerhet och trivsel v id  vistelse 

i väglöst land.

Var det bättre förr?

"D et var bättre fö rr” är en åsikt som framförs 
om många saker, inte m inst vad gäller fiske. 

D röm m en om ursprungliga opåverkade fis
kevatten med mängder av stora fiskar är dess

värre just en dröm  utan motsvarighet i  verk
ligheten. Nutidens t i l l  e tt mantra b live t tale

sätt om ekologisk balans stämmer inte. Eko
logi är inte en gungbräda i  statisk balans utan 
jus t en gungbräda som visar e tt dynamiskt 
ekologiskt tillstånd. ”En naturlig  balans” m ot- 
säges av det faktum  att 99,9% av alla arter 
som funnits på jorden är utdöda.

Ofiskade fiskbestånd är därför inte a lltid  i 
gott skick enligt människans sätt a tt se. D et 

berättas a tt ofiskade sjöar, som när de blev
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tillå tna  a tt fiska i  det första eller de första 
åren, gav fångst av gammal, stor och mager 

fisk som inte togs t i l l  vara på grund av sin 
dåliga kvalitet.

Den som hade fördelen a tt ensam fiska i en 
sjö kunde efter en tid  se hur m ycket fiske sjön 
tålde, och därefter anpassa det så a tt en läm p
lig mängd fisk av bra storlek och kond ition  
togs varje år. D e t omtalade trädabruket, det 
v ill säga e tt hårt fiske ena året och sedan att 
låta sjön vila något år fö r a tt fisken skall hinna 
växa t i l l ,  har inte va rit vanligt. D e t kräver t i l l 
gång t i l l  flera sjöar med kontro lle ra t fiske och 
i  p rinc ip  en båt v id  varje sjö. Transport av båt 
mellan sjöar är som regel inget a lternativ i 

praktiken då det är tids- och arbetskrävande.
Dagens samhälle och levnadsvillkor gör att 

ingen är hänvisad t i l l  fiske fö r egen konsum

tion  fö r a tt klara sig. Fisket har dock behållit 
sin betydelse och s itt värde av andra orsaker. 
T illgång t i l l  öring och röding eller annan fisk 

i  hushållet är inte oviktig.
Fiske som rekreation har dock kom m it att 

ta överhanden. D etta  gäller fö r såväl de fast 

bosatta som det underlag fö r en tu rism  som 
allm änt anses vara en av de verksamheter som 
kan skapa förutsättn ing fö r en fortsatt bosätt

ning i  glesbygden.

En utveckling av fisketurismen innebär 
em ellertid  e tt intrång i  det fiske som tidigare 
kunnat bedrivas av ortsbefolkningen och är 

en fortsatt grogrund fö r konflik te r. Fisket 
kom m er som a lltid  att vara en v ik tig  faktor 

fö r försörjningen i glesbygd men nu på andra 
grunder och med andra förutsättn ingar och 
inrik tn ing.

Glada fiskare även om storleken på fångsten är blygsam. 
Foto i Vilhelm inatrakten i slutet av 1950-talet.
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Katsor i Bursiljeträsket och Andersvattnet
A N D E R S  H U G G E R T  T E X T  &  F O T O

En gåtfull klunga störar i Yttreträskets 

uppgrundade lugnvatten. Litet längre 

bort flyter Bureälven förbi. Vy m ot 

nordnordväst, september 1999.

Katsan är ett fast fiskeredskap som i sin enklaste form  

består av ett ledgärde och ett fångstrum. På enstaka 

platser i Mellansverige var denna fiskemetod i bruk 

ännu framåt 1900-talets mitt. Det finns uppgifter om 

att man använt sig av katsor på andra håll i Norrland 

och nu visar undersökningar i några Västerbottniska 

insjöar att metoden varit i bruk även här.
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Den som färdas längs sjöar och vattendrag 

upptäcker ibland någon enstaka påle som står 
i  strandkanten. D e t kan ha gått lång tid  sedan 
pålen sattes d it och det är förm odligen inte 
längre m öjlig t att förstå syftet med den. Finns 
det pålar på fler ställen utefter stranden är det 
med största sannolikhet fråga om lämningar 
efter en flottledsanläggning, närmare bestämt 
de ”dockor” i vilka ledbommar var fästa.

I det fa ll pålar -  e ller snarare störar -  före

kom m er tillsammans i klunga handlar det om 

något he lt annat. V a rfö r inte platsen fö r en 
fast fiskeanordning? En med störar på b o tt
nen förankrad risbråte lockade fisk, som se
dan fångades i m järdar. D e t är en m ycket ål
derdom lig metod, känd från Syd- och M e l
lansverige. Risbyggnaden gick där under be

nämningen vase eller verke. I Upplandslagen, 
som stadfästes av konungen 1296, nämns 

både m järdar och verken. D e t är tro lig t att 
metoden också va rit i b ru k  i  Norrland.

Bursiljeträsket

M ed denna idé i bagaget rodde hemmansäga
ren Gösta M arklund och jag en vacker sep

temberdag uppefter Bursiljeträsket. M ålet 

var en klunga störar, som stack upp över vat
tenytan just i passagen in  m ot viken Y ttre 
träsket. D e t visade det sig v id  en närmare 
kon tro ll a tt det stod m er än 70 störar inom  
e tt ungefär 9x20 meter stort område. D e t var 
inte m ö jlig t a tt uppfatta  något tyd lig t system 

i arrangemanget och dessutom låg det lösa 
störar i  dybottnen. Genom sedimentation av 
stora kvantite ter vattentransporterat m ateri

al var det nu m ycket g runt på platsen.

T il l  en början tycktes lämningarna endast 
bestå av störar av rundvirke. V id  en m er ingå

ende granskning upptäcktes emellertid, att 
där även fanns rester av spjälor. Tre låg i dy
bottnen och två stack upp, nästan lodrätt, ur 

bottnen och nådde dessutom en b it över vat
tenytan. V i halade fö rs ik tig t upp en av 
spjälorna. Den var 178 cm lång och 6,5 cm 

bred och mätte längs ena smalsidan närmare 
2 cm i tjocklek. Spjälans årsringar och yta v i
sade a tt den kluvits u r en rä tt grov stock, fö r 

a tt sedan i någon mån finjusteras med yxa. 

Träslaget var av a llt a tt döma furu . Den del 
som nått djupast i  dyn var m ycket väl bevarad 
och ljus t g u lv it t i l l  färgen. Veden hade emel

le rtid  fö rlo ra t å tskillig t av sin ursprungliga 

spänst v ilke t antyder att spjälan måste ha 
stått länge på platsen.

Genom upptäckten av träspjälorna stod 
det med en gång klart, a tt detta inte var läm 

ningarna efter en risvase. Här har det istället 
funnits någon fo rm  av fast fiskspärr med 

fångstanordning, som t i l l  väsentlig del varit 
konstruerad av spjälor och störar som stuckit 
upp över vattenytan.

V i rodde och stakade nu längre inåt Y ttre 
träsket, vars yta t i l l  största delen består av 

gungfly av starr och vattenklöver. V a tten 
ståndet var så pass lågt, a tt den vegetations- 

bundna gungflyn bildade mer eller m indre 
sammanhängande öar.

I e tt sådant område upptäcktes några upp
stickande störar. V i klev fö rs ik tig t i  land på 
”ön” och det b lev snart uppenbart, a tt det 
bland starr och vattenklöver fanns ytterligare 
e tt stort antal störar. Några av dem var he lt
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Strandviken i Andersvattnet. Ledgärdets störar och spjälor står i linje 

från bildens högra hörn och diagonalt in m ot bildens m itt, där 

lämningarna efter fångstrum m et är belägna. Vy m ot nordväst.

dolda i  sumpmarken, men kunde tyd lig t anas 
som fasta punkter i det fö r varje steg betänk
lig t sviktande underlaget. Dagen led m ot s itt 
slut och v i bestämde a tt v i nästa gång skulle ta 
med karteringsutrustning.

Så småningom hade v i kartlagt närmare 
100 störar i  två större grupperingar inom  e tt 
ungefär 20x40 m eter stort område. I den ena 
grupperingen var det också m ö jlig t a tt påvisa 

spjälor. En låg i dybottnen och tre -  varav e tt 
par tä tt in t il l  varandra -  stod lodrätt.

I samband med dessa besiktningar gjorde 
v i även förfrågningar i bygden. D e t visade sig, 

a tt b ruke t av sådana fasta fiskeanordningar 
numera är he lt okänt. Detta trots a tt den ena

platsens störar syns på rä tt långt håll och 
emellanåt också väckt förundran. A l l t  tyder 

med andra ord på att avsevärd tid  fö r f lu t it  
sedan fisket var igång.

Andersvattnet

Efterforskningarna ledde i sin tu r t i l l  tips på 
intressanta platser i sjön Andersvattnet. 

Hemmansägaren Östen Andersson i byn A n 
dersvattnet hade g jo rt vissa iakttagelser i en 

v ik  v id  L illudden på sjöns nordöstra sida. Då 
jag kom  d it och genomsökte vikens sanka 
strandområden påträffades snart fem  störar 

som stod i  rad i  dybottnen; jus t i kärrbrämets 
ytte rkant och para lle llt med stranden. Kärr
brämet var tä tt beväxt med starr med inslag 
av lite  vass och vattenklöver. M er av en slump 
lade j ag märke t i l l  en spj älände som stack upp 
några centimeter. Spjälan stod lod rä tt i dyn, 

en halvmeter innanför störraden. A v  a llt att 
döma kan kärrbrämet dölja väsentliga delar 
av den ursprungliga anläggningen.

Dessförinnan hade Gösta och jag i fä lt fö ljt 
upp e tt m ycket lö ftesrik t tips från hemmans

ägaren Tore B urlin  i Bygdeträsk. I Strand
viken i  Andersvattnets nordvästra del hade 
han fotograferat en gruppering av störar. Foto
grafierna gav en tydlig v ink om hur den fasta 
fiskeanordningen va rit inrättad. Senare rodde 

Tore oss t i l l  platsen fö r a tt visa vad det var han 
h itta t och fö r att få veta lite  m er om läm 
ningarna.

V iken  visade sig vara rä tt grund med en 
botten av lös dy. Nästan hela vattenområdet 
är tä tt beväxt med säv, starr och pilb lad. 

Strandzonen utgörs av e tt m yrbräm  av karak
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tären gungfly som i sin tu r  övergår i  bottendy. 

Här var vattenståndet endast någon decime
ter. Lämningarna fanns i  m yrbräm et och e tt 
stycke u t i viken. D e t gick precis att staka 
fram  t i l l  dem -  om det inte var m er än en 
person i båten.

Två typer av fasta fiskeanordningar notera
des. I det ena fa lle t var det fråga om resterna 

efter e tt d rygt elva m eter långt ledgärde, som 
gått från strandvattnet och rakt u tå t viken, 

och som förm odligen le tt fisken t i l l  en mjärde 
eller ryssja. I det andra fa lle t hade anläggning
en bestått av både ledgärde och e tt fast 
fångstrum och det var jus t detta Tores b ilder 
så tyd lig t visat.

En m er ingående granskning av lämningen 
gav bland annat följande v id  handen:

Fyra enstaka störar och e tt störpar b ildar 
en 9,4 meter lång rad, som går från land och 
rakt u tå t viken. Den yttersta stören utgör 
samtidigt m ittp u n k t i en, under rät v inkel 
mötande, tvärrad som består av ytterligare 
två störar och som är fyra meter lång. Den 

beskrivna, T-formade, figuren är stomme t i l l  
ledgärdet och fångstrummet. I ledgärdets 

sträckning står träspjälor. D e t gör det också i 

den tvärgående raden och från dennas y tte r- 
ändar vidare i  m juk  båge; inåt land och åt led
gärdet t i l l .  E tt på så sätt fo rm at fångstrum kan 
ha va rit ungefär 1,7 m eter brett. Tyvärr lyck

ades v i inte göra några iakttagelser rörande 

själva öppningen in  i  fångstrummet. Spjälor 
som stått d ju p t i dyn var t i l l  utseendet m ycket 
väl bevarade fast vedens kond ition  visade att 

de stått länge på platsen. Andra spjälor stack

rä tt högt över dybottnens yta och kom m er 

snart a tt falla om ku ll -  det låg redan spjälor i 
bottnen.

Sedan fiskeanordningen togs ur b ru k  har 

m yrbräm et h unn it växa t i l l  en hel del u tå t 
viken och det innesluter nu två m eter av led
gärdet.

Fiskeanordningen i Strandviken är med 
andra ord förhållandevis välbevarad. D e t är 

tyd lig t a tt det är fråga om en katsa, och det 

innebär a tt det öppnas nya perspektiv i  det 
ku lturhistoriska sammanhanget. D e t har ju  
in te  tidigare påvisats a tt det finns lämningar 

av katsor i Västerbotten.

Spjälor i rad i ledgärdets sträckning, vy m ot sydväst.
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Fiskeredskapet katsa

En katsa består i s itt enklaste utförande -  pre

cis som i Strandviken -  av e tt ledgärde och ett 

fångstrum. D e t var em ellertid  vanligt med 
mer komplicerade m odeller som hade en fö r
gård mellan ledet och det egentliga fångst

rum m et. På enstaka platser i  Mellansverige 
var denna fiskemetod i  b ruk  ännu fram åt 
1900-talets m itt.

Detaljerade dokum entationer visar hur 
det gick t i l l  att konstruera en katsa. Spjälor 
klövs u r tallstockar fö r a tt sedan med b jörk- 

v id jo r bindas samman t i l l  m attor. Dessa pla
cerades lod rä tt i s jöbottnen och stagades med 
lod rä tt ställda störar v ilke t gav fiskeredskapet 
dess form. Ingångsöppningens utform ning var 
en särskilt v ik tig  deta lj.

Katsan fo r naturlig tvis illa  på vin tern  och 

måste varje vår repareras eller he lt förnyas.

Katsa med ledgärde, 

förgård och dubbla 

fångstrum uppm ätt 

i en Sörmlandssjö på 

1930-talet. Teckning 

efter Fataburen (1937).

Man hjälptes åt i byn med arbetet. Själva u t
sättandet krävde mest erfarenhet -  vare sig 
det skedde från kvarliggande is eller från ett 

par båtar.
Katsan var en god investering. Fisk leddes 

kontinuerlig t t i l l  fångstrum met och under de 

olika arternas lek tid  kunde det vara fråga om 
stora mängder. Anläggningen fungerade sam

tid ig t som fisksump.
V in te rtid  när sjöar och vattendrag frusit 

t i l l  riskerar vattnets syrehalt a tt b li fö r låg och 
fisken söker sig då t i l l  öppningar i  istäcket. 

Detta utnyttjade fiskaren genom att hugga 
upp en vak i och kring katsan.

D e t är inte överraskande att det i 1700- 
talets ekonomiska litte ra tu r finns uppgifte r 

om fisket med katsa. Sålunda redovisas m eto
den 1754 i  en avhandling om skärgårdsfisket 
i Östergötland. I e tt annat arbete från 1770 
om insjöfisket i  Sverige, Kort Afhandling om 
Insjö-Fisket i Swea Riket, heter det angående 
katsor: ”Inga fiskeredskap äro så indrägtige 

som desse, i  synnerhet om wåren när Braxen 
leker” . A vsn itte t är fy llig t illustrerat med f i 
gurer, som visar olika m odeller och de platser 

i sjöar och vattendrag där katsor med fördel 

kunde placeras. Författaren hade fö rm od li
gen främst kännedom om förhållandena i 
U ppland och den västmanländska bergslagen 

i mellersta Sverige.
I sammanhanget kan också nämnas e tt 

verk som gavs u t 1778, Den Swenske Fiskaren, 
Eller Wälment Underrättelse Om Det i Sverige 
nu för tiden brukeliga Fiskeri, Jemte Beskrifning 
på de bekanta Fiskar och Fiske-redskap, då det



bland annat innehåller en rä tt u tfö rlig  be

skrivning av katsan -  från materialanskaffan- 
det t i l l  b indandet av m attor och slutligen det 
grannlaga utsättandet.

Förekomst i tid och rum

I samband med en arkeologisk undersökning 
i Skedemosse på Ö land stötte man på m ycket 
tydliga lämningar efter e tt par katsor, som vid 

C14-datering visade sig vara från bronsål
dern. Fiskemetodens utom ordentliga e ffekti

v ite t gör, a tt det enstaka belägget får anses 
antyda e tt rä tt a llm änt b ru k  även om dess 
dåtida geografiska utbredning är he lt okänd.

Från bronsålderns fornläm ningar cirka 

1 000 år före K ris ti födelse är det sedan e tt 
väld igt avstånd i  t id  fram  t i l l  de medeltida do
kumentens spridda notiser om katsor. Ge
nom dem står det klart, a tt metoden va rit i 

användning både i den svenska och finska 
riksdelen och fö r övrig t även i det baltiska 

området. V id  1500-talets m it t  var katsan i 

a llm änt b ruk  i det svenskspråkiga Österbot
ten v ilke t framgår av både lämningar och 
omnämnanden i skriftliga källor. För hela det 

nordösterbottniska området saknas, av a llt att 
döma, motsvarande belägg. Från Norge finns 
det uppg ifte r om katsor först från 1600- och 

1700-talen.

Katsaförekomsten i  Sverige, Finland och 
Baltikum  anses ha s itt ursprung hos något sla
viskt fo lk, som skall ha b o tt i området mellan 

Östersjön och floden Okas u tflöde i Volga. 
Medeltidssvenskans katiza härleds från finsk

ans katiska, som i sin tu r  återförs t i l l  fornrysk- 
ans kot'sy med p lura lform en katisse.

Hypotesen om katsans ursprung formulerades 
redan i  början av 1900-talet av U .T. Sirelius. 

Förklaringsmodellen harmonierar in te  med 
det i dag kända sakläget. Fiskeredskapet var ju  

i  b ruk  på Ö land redan under bronsåldern.

I Norrland

Bruket av katsor var under 1700-talet, åt

m instone i östra Mellansverige, så pass u t
b re tt a tt en av dåtidens fiskeentusiaster ”tro r 
det näppeligen någon fins, som icke w e t huru  

en sådan skall göras” (G yllenborg). En annan 
av tidens kännare t i l l fö r  ytterligare en aspekt 
i  sammanhanget: ”Katsier äro ibland de älsta 

och mäst bekanta fiske-redskaper här i r ike t” 

(Schultae).
Frågan är i hu r stor utsträckning fiskeme

toden tilläm pats i  Norrland. En lig t uppgifte r 

i  Sven Ekmans Norrlands jakt och fiske från 
1910 har den fö rekom m it i både Gästrikland 
och mellersta och norra Jämtland samt i 

Norrbottens kustland och där såväl i havsvikar 

som i insjöar. V idare sägs det, a tt metoden då 
var okänd av befolkningen i  Norrbottens in 
land, liksom  av dem som bodde i Umeälvens 
och Vindelälvens dalgångar. Förmodligen 
fö rhö ll det sig på samma sätt i Västerbotten i 

övrigt. D e t lämnas in te  några upplysningar 
om situationen i  Ångermanland, Medelpad 

eller Hälsingland.
De i  Bursiljeträsket och Andersvattnet ge

nomförda undersökningarna visar, att det re
dan genom en m åttlig  fältarbetsinsats är m öj
lig t att drastiskt förändra kunskapsläget. V i l l  
det sig väl har även arkiven e tt och annat att 

erbjuda. Då historikern G ustaf Göthe be
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handlar fiskerättsliga tvister i Um e lappm ark 

i äldre tid , har han tag it med e tt exempel från 

Trehörningen i Umeå socken. En bonde be
svärade sig över två grannar som v ille  tillägna 
sig halva fisket i Trehörningsträsket. Ärendet 
var uppe i  oktobertinget 1675. D om slute t 
innebar bland annat a tt bonden obehindrad 
skulle behålla "det fiskevatten” som var ”belä

get fö r hans hemmansägor, dock så, att de 

andra två få sätta en kalissa var uppå en annan 
o rt u ti bemälte träsk” (s. 224).

Fortsatta undersökningar

Undersökningen av katsaplatserna i Bursilje- 
träsket och Andersvattnet visar a tt det gått 
lång tid  sedan de var i bruk. Num era sticker 
delar av lämningarna upp a llt m er över vat
tenytan och ändå har de inte m u ltna t bort. 

D e t kan närmast förklaras u tifrån  sentida fö r
ändringar som inverkar på vattenståndet.

De omfattande dikningsföretagen inom  
skogsbruket innebär a tt markerna inte förm år 

magasinera nederbörd på samma sätt som 
tidigare. Vattnet rinner istället snabbt u t i sjöar 
och vattendrag där vattenståndet hastigt stiger. 

V id  torka b lir  det av motsvarande anledning 
snart onorm alt lågt vattenstånd. N är sjöarna 
fryser t i l l  på senhösten är nivån vanligtvis rä tt 
låg och störar och spjälor fixeras i istäcket. 
V id  snösmältningen på våren när vattenståndet 
stiger drastiskt, drar isen upp dem ur bottnen. 

M ed åren dras de upp a llt m er fö r a tt slutligen 
falla om ku ll e ller dessförinnan knäckas av is

gång.
D e t är angeläget att få datera någon eller 

några av katsaplatserna och göra det m ö jlig t

a tt m er ingående belysa de lokala och vidare 

sammanhangen. Dateringen kan utföras med 
C14-metoden, men denna ger in te  e tt exakt 

besked. D e t bästa vore naturligtvis en nog
grannare datering u tifrån  årsringsföljden i 
någon eller några av anläggningens störar. 
Den dendrokronologiska dateringsmetoden 

bygger på a tt e tt träd varje år b ildar en årsring, 
som tar fo rm  u tifrån  bland annat ståndort och 

klim atförhållanden. T im re t uppvisar sålunda 
e tt speciellt tillväxtm önster. För olika regio
ner upprättas så årsringskurvor som sträcker 

sig från n u tid  och tillbaks i  tiden. En årsrings- 
fö ljd  i  e tt visst träförem ål kan sedan jämföras 
med denna kurva och på så sätt går det att 
fastställa åldern. Ä r den yttersta årsringen 
bevarad på föremålet, kan också avverknings
året fö r trädet anges.

Visserligen finns det ännu inte någon så
dan årsringskurva fö r denna del av Norrland, 

men i  dagsläget skulle en dendrolog i alla fa ll 
kunna få fram  under hur lång tid  katsaplatsen 
var i  bruk.

För källhänvisningar, se litte ra turlis tan  på 
sidan 60.

Efterlysning!

Känner Du till några lämningar liknande 
dem som Anders Huggert beskrivit?

Isåfall kontakta honom på 
Västerbottens museum, Box 6083, 

906 03 UMEÅ, tfn 090-17 18 00
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Fisket kring Holmöarna Å K E  S A N D S T R Ö M

Fiskeskäret

Stor-Fjärägg
tillhörig t 

Holmö by i Umeå socken

Väst om 
Skäret

Själahällkroken

M
Sjä lahällhå let

Nord om Skäret

Bottnen m ö ter här Svappelhällan

Svappelhälludden .

-

Lunden
Nördrevet

Båtlänningen

/k
Storhällan

Stora Fjäderäggs fyrplats^

Svaget

Svaglänningen

N yh u lte t

V ästerd iket

K kapell

Själahällan

Västerststället

M ittis tä lle t

Dyngd iket in i
Kyrkdiket

båk

^  . 1 ^ 1
Sandgrubban H u lté n . I  f  |  tyickelsdiket

G rubban

Hallan

B astuudden

Jansten

Öst om  

Skäret

N flto a J  T T § |
Jan-Jansudden H a m n e n

Lillgrundet

Sim pgrubban

Mickelsudden

Sör om Skäret

Plan

\ j

Öster-Kvarken m ö ter här

S T R O M M I N G F I S K E T S  S K O T S T A L L E N
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Fiske med enabåt och laxnät utanför Holmön 1930. De grovmaskiga näten kunde ge rejäla fångster.
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Fisket kring Holmöarna bedrevs länge med ålderdomliga metoder 

och redskap. Grovmaskiga laxnät hängdes på långa stänger 

som förankrades med björkvidjor runt stenar på havsbottnen. 

Laxnät, siklagnor och strömmingsskötar ansågs särskilt effektiva 

med hemspunnet lingarn, och för att flyta bättre tvinnades alltid 

notens rep av tunna grantågor som revades upp ur myr- och moss

marker. Studiet av laxfiskets, sikfiskets och strömmingsfiskets 

organisation visar på ett ovanligt rikt ortnamnsskick, med namn 

inte bara på fiskeplatserna, utan också på de utsatta näten, på 

varje fiskelag, deras båtar med mera.

D et var jordägarna som bestämde över hur 

byns fiskevatten fick  användas, och varje bon
des inflytande baserade sig på gårdens storlek. 
De jordlösa blev därmed inhysingar i skärgår
den och h e lt beroende av byamännens nog
granna förordningar.

Laxfisket

Första halvan av sommaren var bönderna på 

H o lm ön upptagna med laxfiske samtidigt 
som de obesuttna var i  strömmingsfiske långt 
från byn. D e t innebar a tt kvinnorna och bar

nen fick  bära e tt stort ansvar fö r skötsel av 

gård och torp.
Laxfisket på H o lm ön bedrevs länge med 

säregna och ålderdomliga fiskemetoder. Fram 
t i l l  säsongen 1952 användes enbart laxnät, 

utsatta på långa bottenfasta stänger. Den så 

kallade storryssjan, eller finnryssjan, som se
dan länge använts på andra håll längs N o rr
landskusten, var förb juden på byamännens 
vatten. Den ansågs o tym p lig  och dyrbar. Den

moderna storryssjan förutsatte nämligen in 
vesteringar i  nya och re la tiv t v id ly ftiga  red
skap; fö ru tom  själva ryssjorna även m otorbå
tar, järnankare, maskinslagna rep i mängd 

med mera. Den var därmed m indre demokra
tisk än de enkla laxnäten, som alla hade råd 

med. N y  tekn ik  hotade också byns gamla lax
fiskeorganisation eftersom det tvingade fram  
en viss strukturomvandling. Småjordbruk med 
olika bisysslor och säsongsfisken måste ge vika 
för mer specialisering, antingen ett rationellt 
jo rdbruk eller e tt reguljärt yrkesfiske. Detta låg 
inte för de stolta och traditionsbundna bönder
na på Holm ön. Begreppen jordägarskap och 
laxfiske var nämligen in t im t förbundna.

Fiskarböndernas farhågor och argument, 

a tt ryssjan med sin e ffek tiv ite t dessutom skul
le snärja a lltfö r små laxar eller sik, och där
med skada återväxten, kan väl i samman

hanget närmast ses som sekundära. De var 
nästan svepskäl som man tog t i l l  fö r a tt slippa 

genomgå alla förändringar.
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Sköthällan
t

Stor-Fjärägg

■ W

H O LM Ö  BYS GAM LA LAXFISKE

Laxvattnets lottindelning

och cirkulation samt nätens placering

Skatahällan

Labbsund
Janne Bäckströms-

9 rundet ’ M unkhällan

Väster-Kvarken
m ö ter här

Sikskärsgrundet f

Ånögern

Knivingskallen j  Knivingen  

N örd lo tten  i Grossgrunden .

; /
M algrundkallen

N örd lo tten  i Gadden

Sörlotten i Gadden

Sörom Gadden

Fulingen

Öster-Kvarken
m ö ter här

1 Väst om byn

Sörlotten i Grossgrunden

Kerstegrundet -

Sörsjön
m ö ter här

2  G åsflötan  

3 Ögern 

4  Skatahällan  

5 Labbsund 

6 M unkhällan  

7 Sikskärsgrundet

8 Ånögern

9 Knivingen  

10 N örd lo tten  i Grossgrunden

11 M algrundkallen  /  
12 S örlotten i Grossgrunden. 

,  \ 1 3  N örd lo tten  i Gadden

14 S örlotten i Gadden

Väst om  byn

Gåsflötan

14 laxlotter med vardera 16 laxnätställen

I det gamla laxfisket deltog alltså endast byns 
jordägare. Storleken på hemmanet bestämde 
hur många nät varje gård fick  sätta. För varje 
skälsland skatt (=1/64 mantal, skäl) fick  bon
den sätta u t e tt (1) nät. Byns gårdar var därför 
indelade i 14 fiskelag. Eftersom holmöborna 
av statsmakten var tecknade för 3 13/32 man
tal, det v ill säga 218 skäl, förstår v i att byns 

skatteägare tillsammans fick  sätta u t lika 
många laxnät -  eller efter viss j ämkning 16 nät 
per lag eller vattenlott.

Laxfisket kring Holm ögadd ansågs sär

skilt värdefu llt, här fanns ”sm örlotterna” . 
För a tt fisket skulle b li rä ttv is t delades lax
vattnet, som enbart bestod av Holmöarnas 
västra strand, och skiftades varje år mellan 
laxnätlagen efter ett bestämt system. Detta 
framgår bäst på kartan t i l l  vänster över H olm - 

öns alla laxnätställen.

T il l  varje va tten lo tt fanns, fö ru tom  de 16 
fasta laxnätställena, en enkel övernattnings- 
stuga, fiskebastu fö r laget, och en lastplats 

fö r de tunga och skrymmande redskapen, 
båda strategiskt placerade fö r fisket. Nära
liggande fiske lotter samsades dessutom om 
en isbod. H it  kom  regelbundet uppköpare 
med sina handelsslupar fö r a tt byta t i l l  sig 

lax fö r vidare transport söderut. Tidigare 
saltade man också in  lax i stora saltkar.

Varje  fiskelag av de 14 benämndes efter 
sin nätbas, vanligen den störste delägaren, 

eller dennes gårdsnamn -  ”W ikanders-lot- 
ten” eller ”Hakars-lotten” t i l l  exempel -  och 
varje lag ägde gemensamt en utsättningsbåt, 
nätbåt e ller stenbåt, som i sin tu r benämndes



efter lagets namn, ”01 Hans-båten”, ”Jo- 
ars-båten” och så vidare. Denna var en stor 
skötbåt byggd med 5 breda bordgångar. 
Samtliga nätbåtar var byggda av byns båt
mästare i enlighet med traktens trad ition  

och sed.

Rikt ortnamnsskick

Studier av laxnätfisket visar på e tt synner
ligen r ik  ortnam nstradition. T il l  laxfiskets 
nam nbruk hörde nämligen inte bara laxnä
tens namn utan också olika typer av fiske
platsnamn, främ st då laxnätställen i olika 
laxnätlo tter. D ä rtill hörde namn på bastu

platser, lastplatser, iskällarplatser, tålnings- 
ställen där näten tålades ’impregnerades’ 

et cetera. T il l  laxnätlotterna hörde också 
namnen på de så kallade överloppsvatt- 

nen, som var några fasta fiskeplatser beläg

na u tom  lotterna.
Noteringarna i det följande kring laxfis

kets nam nbruk baserar sig på öns m untliga 
trad itioner upptecknade i  huvudsak efter 

e tt tio ta l äldre laxnätfiskare. I b y trad itio 
nen finns cirka 230 benämnda laxnät och 
dä rtill cirka 300 laxfiskeplatsnamn. A lla  

dessa namn återkom ständigt i laxfiskarnas 
samtal och utsättningsdiskussioner. N am 

nen i fisket gick på detta sätt i  arv från ge
neration t i l l  generation. Lottens ”äldste”, 
laxnätbasen, var dessutom expert på hur 
näten skulle läggas i  förhållande t i l l  ens- 
märken på land eller vatten. Också sjö
bottnen på laxnätställena var genom nog
granna utprovningar och lödningar väl 

kända av nätbasen och hans fiskelag.

Gåsflöta-

udden
Orrskärsudden Söder i Viken

76 laxnätnamn:

1. Skutbottenhålet

2. Översta nätet på Antrevet

3. Andra nätet på Antrevet

4. Först-sörövernätet på Antrevet

5. Andra sörövernätet på Antrevet

/ i
.1 '

Skatan

6. Djupnätet på Antrevet

7. Kättnätet

8. 60-fam nsnätet uti Gammstället

9. Ytternätet uti Gammstället

10. Översta på Ögerrevet

11. Andra på Ögerrevet c— C
12. Tredje på Ögerrevet 8 - 9 .  Gammstället

^  1 0 -1 4 . Ögerrevet

1. S ku tbo ttenhå le t

Antögern
lastplats

Laxbadagrund

Krabbhällan  

lastplats7. Katten

Laxstigen

f
Skataudden

S ka ta h a lla n
13. Fjärde på Ögerrevet

14. Åtåbaknätet på Ögerrevet

15. ÖstaniÖgern

16. Västan i Skatahällan

Laxnät och laxnätställen inom laxlotten nr 3, Ögern.

Laxnät och laxnätställen

Konstruktionen av de gamla laxnäten är intres

sant. De var nämligen gjorda av k ra ftig t lingarn 
och de var så tunga, att inga flö ten kunde hålla 

dem uppe. D ärfö r hängdes de på tämligen långa 

granspiror satta i rad ute i vattnet. Från en land
påle i  själva strandkanten u tg ick det 50-60  fam 
nar (cirka 90-106 m ) långa nätet mer eller m in 
dre v inke lrä tt från land. D e t hölls utsträckt och 

i rä tt läge av stängerna, förankrade med vridna 
björkhankar ru n t tunga stenar, så kallade krab
bor. Näten sattes så att en fångstkrok bildades i 

dess yttre  ända. Denna kallades juta och var van
ligen vänd m ot norr. Man menade nämligen att
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laxen så gott som a lltid  strök in  från detta vä
derstreck. E tt sådant norrvänt nät sades därav 
vara ”rä tt” . Vändes ju tan m ot söder kallades det 

”åtåbak-nät”, ungefär ’bakåtvänt nät’ . E tt ”sör- 
över-nät" lades i stället i sydlig riktning, och 
med jutan vänd in  m ot land, det v ill säga öster
ut. E tt "hag” slutligen, var en lång rad av nät, 

vilken ibland också försågs med grenar av nyss 
nämnda typer. D e t enskilda nätets känneteck
en och placering var, som vi strax skall se, v ik 
tiga faktorer vid namngivning av nät och nät
ställen.

V id  utsättandet av e tt laxnät utg ick man 
från det så kallade pålröset på platsen fö r 
landpålen in t il l  stranden. Där kvarlåg redan 
en hög med krabbor från tid igare säsonger 
som alltså växte fö r var utsättning.

Laxfisket med nät längs havsstranden var 
enligt bytraditionen ”uråldrigt”, men tycks på 
H olm ön ha sett sin bästa tid  under 1800-talet 
då synnerligen goda fångstår inträffade med 

jämna mellanrum. Nätets maskor var emeller
tid  grova och släppte igenom laxar under 6 kg. 

De fångade laxarnas m edelvikt blev därmed 
nära 10 kg!

Fiskeplatsnamnens funktion  var att läges- 
bestämma olika fiskeplatser i  en indelning; i 
laxfisket på H olm ön fanns laxnätlo tter och 

inom  dessa fasta så kallade laxnätställen. Med 
term en fiskeplatsnamn avser jag alltså här 

’namn på fiskeplats som ingår i traktens orga
niserade fiskebruk och som därför används 

mer eller m indre regelbundet i e tt system fis
karna emellan’ .

Laxnätlo tter och laxnätställen benämndes 
vanligen efter s itt läge in t il l  någon redan

namngiven och känd lokal eller artefakt, t i l l  
exempel ”Ostan” i  Ögern och ”Skutbotten” . 

Andra gavs namn med egen innebörd, t i l l  
exempel efter platsens särskilda kva lite t -  

”Sm örlotten” eller "D jupstä lle t” -  en särskild 
händelse -  ”Strömmingsstället” eller ”Lom - 
stället” -  eller efter den person som börja t fis

ka på stället -  ”Abelsstället” .

Laxnätnamn

O m  laxnätstället var platsen fö r e tt eller flera 
laxnät v id  strand eller grund, var laxnätnam- 
net benämningen på varje utsatt nät på lax
nätstället. Varje krok på kartorna på föregåen
de uppslag motsvarar ett av dessa.

Laxnätens namn var inte ortnamn i trad itio 
nell mening utan snarare ortnamnslika benäm
ningar på näten under den tid  varje sommar de 
fanns utsatta på sina respektive ställen. Nam 
nen blev ofta en riktningsangivelse från en plats 
på stranden närmast där nätstället fanns, t il l 

exempel ”Nätet västnörd om Gaddhällan”, ef

tersom nätet här sattes nordväst om skäret 
Gaddhällan, men många hade också mer ”per
sonliga” namn såsom ”Laxrusan”, ”Kornsnesan” 
eller ”Dansbanan” . Ibland, om flera nät stod 
efter varandra, försågs nätet med e tt ordnings- 
nummer eller annan bestämning, t i l l  exempel 

”Första” respektive ”Andra Gammställnätet” .
Laxnät utsattes alltså på samma plats år 

från år. De nya fiskelaget på platsen benämn
de därför sina nät efter samma nam ntradition 

från tidigare år. Viss inre namnvariation kun
de dock förekomma -  det kunde ju  hända, att 
e tt äldre nätställe ersättes av e tt yngre varvid 
därmed också e tt n y tt nätnamn tillkom .
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Huvudleden i  e tt laxnätsnamn var vanligen 
”nätet” med olika bestämningar. Huvudledens 
placering i förhållande t i l l  bestämningsleden 

påverkade i hög grad nätnamnets karaktär. 
Framförställd huvudled, t i l l  exempel ”Först- 

rä ttnätet u ti Strömhaget” och ”Andra åtåbak- 
nätet u ti Strömhaget” gav åt namnen en mer 
eller m indre appellativisk prägel. Karaktären 

av egentligt ortnam n reducerades därmed y t
terligare.

N ätnam net bestämdes som v i sett i  hög 
grad av platsen det utsattes v id  men även av 
dess typ  och riktn ing, dess relativa läge i  fö r
hållande t i l l  andra nät eller en särskild hän
delse eller person förkn ippad med det. Ge
nomgången av fiskeplatsnamn och nätnamn 

på H o lm ön visar på en mångfasetterad namn- 

flora av tämligen okonventionell karaktär. På 
samma sätt förekom  även motsvarande näm- 
ningsbruk inom  annat fiske på byamännens 
område såsom i strömmingsfisket om somrar
na, i  sikfisket (och fö rr även sälfisket] om 
höstarna, i  fisket med småryssjor längs bäckar 

och sund om vintrarna och så vidare.

Laxnätlotten nr 3 -  Ögern eller Ögerlotten

I det följande redovisar jag hur Ögern eller 

Ögerlotten, som var en av de 14 laxnätlotterna, 
kunde se u t med avseende på laxnätnamn och 
laxnätställen. Lotten  innefattar nätställen på 

öar och grund u tanför Holmöns sydvästra 
strand. H it  hör fram för a llt vattnen kring 
Antögern och dess västra rev Antrevet, samt 
Ögern som är e tt m indre skär söder därom. 
Huvudleden öger är i  trakten ’ör, lågt och ste

n ig t skär’, ofta med inslag av k lippo r och låg

vegetation. Lottens namn kom m er av a tt 9 av 
laxvattnets 16 nät utsattes v id  detta skär.

Strax norru t fanns också lottens fiskebastu 
där laxfiskarna tog in  v id  utsättning eller an
nat arbete med näten. Stugan hade eldstad 
och sovplatser fö r hela laget. Näten vaktades 

i  tu r  och ordning av två man. För nätens v itt j-  
ning i Ö gerlotten rodde em ellertid  två man u t 

var afton från byn. Avståndet h it  var inte

August Holmgren från Holmön "bor" nätet, 

det vill säga binder det till telnen. Foto 1965.
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Ungkastögern
Storstenogern

2. Inom 

Konthällorna

VKontarna

^  ^  — * 3. Långhagsten eller Vinkelhaget

K onthällorna
Hurrgrundet

Ryssugnarna

Ängesön

Klubben

4. Klubbastun 

£  ^ 6 .  Klubj)udden

7. Långgranhällan

8. Svaget

9. Hästskostället

Korvogern

N o tv ik ö g e

Nötviken

Östra Kvarken
m ö ter här

10. Korvögersrevet

Lagnor och lagnställen inom  

siklotten nr 16, Klubben.

längre än a tt fångsten också kunde tas med på 
hemvägen t i l l  närmaste isbod. Vanlig tvis gick 
man då tvärs över Skatan på vars östra sida 
det fanns en förvaringsbod.

Sikfisket

Sikfisket på H o lm ön var indelat i  34 lo tte r 

och bjöds u t t i l l  högstbjudande på byarådet. 
T ill skillnad från laxfiskelotterna hade nu alla

öbor m öjlighet att närvara, det v ill säga även 
jordlösa och andra obesuttna. Fiskaren måste 

emellertid betala 6% av sin försäljning t i l l  bya
männens kassa. Fiskelotterna i sikfisket arren
derades å andra sidan u t fö r fem år åt gången.

De stora fångsterna gjordes under lekfisket 
i slutet av oktober, då siken söker sig m ot land 

och grund fö r a tt leka. Särskilt den grunda 
östra sidan var r ik  på leksik och här fanns ock
så de flesta sikvattenslotterna.

Varje  båtlag bestod av två man som t i l l 
sammans hade cirka 40 lagnor- sikfiskets och 
även abborr- och harrfiskets nät. De var av 
olika fo rm  och storlek beroende på använd

ningsområde och årstid. Siklagnorna lades på 
kvällen och togs upp redan på efternatten. 

Tack vare så kallade skälldobbar med koskäl
lo r var det lä tt a tt finna igen näten i  m örkret; 

skälldobben svängdes av vågorna. På senare 
tid  förekom  också lyktdobbar med fotogen
lykto r. Särskilda lyktstä ll i båtens bakstam 

förekom  också som vreds m o t den båtsida där 
näten drogs upp i  den mörka oktobernatten.

Fiskelagen övernattade länge under enkla 
tjä ll nära sikvattnet, ibland t i l l  och med i båten. 
Också närbelägna slåtterstugor kunde duga. 
M ed tiden blev det dock vanligt a tt in t il l  varje 
vattenlott bygga sig egen bastu. I vattnet utan
fö r utprovade samma lag särskilt goda lagn

ställen som användes år från år. Därav kom 

att fiskelagen i möjligaste mån sökte arrende
ra samma fiskevatten.

I sikfisket användes a lltid  enabåten -  eller 
”tribölingen” som den också kallades efter anta

le t bordvarv på var båtsida -  som är en mindre 
variant av skötbåten. Den användes även i  an-
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nat strandnära fiske, i synnerhet i fiske med den 

lilla  noten ”ena”, men också då laxnäten v ittja 

des som vi såg på bilden på sidan 42. En ordinär 
enabåt var 10 alnar (cirka 6 m) lång och kunde 

både ros och seglas.
Förre båtmotorns t id  saltades sik och rom  i 

fjärdingar, som seglades in  t i l l  Umeå efter 

avslutat fiske. Sedan fisket motoriserats såldes 
fångsten färsk och tid ig t varje morgon hämta
des fisklådor och rom bytto r med m otorbåt 

fö r vidare transport med färjan.

Lagnoroch lagnställen i Klubblotten

Sikvattenlotterna benämndes med num m er 

och namn och avgränsades genom noggranna 
topografiska beskrivningar i byaprotokollen. 

”K lubben”, eller ”K lubb lo tten ”, var en av 
lotterna. Inom  elva fasta lagnställen här satte 
bröderna Karl och Bertil Edlund varje natt u t 
40 -50  lagnor. Varje lagnställe benämndes ef
ter m er eller m indre välkända ortnam n och 
märken. D e t kunde vara större stenar och 

hällar v id  strandkanten eller i vattnet, eller 

träd och andra strandformationer. På lagn- 
stället ”Svaget” t i l l  exempel lades lagnorna i 
rät r ik tn ing  från e tt ”svag”, ’svacka’ på stran
den, på ”Hästskostället” i stället i  hästsko- 
form . På ”Långgranhällan” lades lagnorna i 
ens med en lång gran på land och en hälla på 

stranden strax utanför. Endast undantagsvis 

förekom  -  som i laxnätfisket -  egentliga nät
namn, men "V inkelhaget” är e tt exempel.

Strömmingsfisket vid Stora Fjäderägg

På våren och försommaren leker ström m in
gen v id  land och grund, i  synnerhet i den söd

ra Holmöskärgården. Då fångades ”vår- 

lekarn” som var stor och fet. E fter m idsom 
mar drar strömmingen längre u t t i l l  havs. Då 

flyttade fiskaren med hustru och barn u t t i l l  
Fjäderäggs gamla fiskehamn fö r a tt komma 
närmare lekgrunden. N u  fångades ”v in te r
ström m ingen” som togs i stora mängder och 
saltades in  fö r vinterns behov.

Strömmingsfisket gav stadga i m athåll och 
ekonomi. I äldre tid  var strömmingen en 

verklig basföda och v ik tig  handelsvara. A lla  
deltog, men när kustbönderna a llt m er p rio r i
terade gårdsbruk och laxfiske, b lev snart bara 
de obesuttna kvar i  strömmingsfisket. T ill 
dessa räknades fram för a llt byns ”inhysingar”, 
som var jordlösa strandfiskare, indelta solda

te r och in flyttade hantverkare. Fiskarbefolk
ningen levde på undantag och saknade del i 

byns egna rättigheter. Man hade dock på byns 

m ark få tt bryta jo rd  fö r en ko och några get

ter. De flesta förb lev m ycket fattiga.
Strömmingsfiskets finmaskiga nät heter 

sköt. A t t  binda ”e tt sköt” tog en dryg månad i 

anspråk, och hela fam iljen engagerades i syss
lan. D e t tvåtrådiga lingarnet var spunnet så 
tu n t att det nästan inte syntes i vattnet.

Plamnen

Den gamla Hamnen på Stora Fjäderägg blev 

tid ig t e tt betydande fiskeläge. Redan på 
1600-ta let fiskade bönder, borgare och solda

te r från andra delar av Kvarken här. O fta  del
tog hela fam iljer. Två getter per båtlag med
togs fö r den färska m jölkens skull.

Holm öborna ansåg sig em ellertid  ha rätten 
t i l l  a llt fiske på "Fjäräggskäret” . Man krävde
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Fiskarstuga på 

Stora Fjäderägg.

De ovala ringarna 

på väggarna är efter 

sälhudar som hängt 

på tork. Foto från 

1920-talet.

därför ”landlega” av utbölingar, något som 
alla inte v ille  betala. A r  1671 överlämnade 

öborna fiskehamnen t i l l  landshövdingen Jo
han Graan i Umeå. Man räknade med a tt han 

bättre än holmöborna själva skulle hålla ord
ning på hamnens fiskare.

I Hamnen fanns särskilda fiskarhus -  under 

1800-talet åtminstone 12 stycken. Många 
hade satts upp av finlandssvenska stadsbor 
som tid ig t vistades på platsen. Varje lång hus
länga innehöll många utrym m en. Förutom  

sj älva stugan med eldstad och sovlavar, även 

svale, skötbod fö r redskapen och salthus. 

Från huset ledde en spång ned t i l l  stranden 
där skötbåten drogs upp. Bakom fiskarhusen 
fanns gistvallen, där skötarna hängdes på tork. 
Hamnstugorna på Fjäderägg kom  även t i l l  
användning i vårvinterns sälj akt.

Ä r 1729 byggdes e tt kapell i hamnen, kallad 
”finnkyrkan”. Stommen hade fraktats ända från 

Gamla Karleby i Österbotten. Varje afton hölls 
här ko rt andakt och e tt hamnråd in för kvällens 
skötläggning. Några gånger varje säsong kom 

också prästen från Umeå eller H olm ön fö r att

hålla gudstjänst. A v  kapellet finns i dag endast 

brostenen kvar. D et sägs att de sista timmerres
terna fördes bort 1914 av några strandsatta sjö
män som behövde bränsle t i l l  ångpannan.

För att underlätta livet i fiskehamnen fanns 
också en detaljerad hamnordning. Den inne
höll många bestämmelser. En fiskare från varje 

båt samlades regelbundet på rådet hos hamn
fogden och hans två bisittare. Där bestämdes 

när, var och hur varje båtlag måste lagna. Bröt 
någon m ot bestämmelserna fick  man böta. 
Hamnordningen från Stora Fjäderägg publice

rades fö r övrigt i tidskriften Västerbotten redan 
1921.

Landhöjningen har m edfört a tt fiskeläget 
fly tta ts u t i omgångar. A v  1600-talets gamla 
hamn återstår endast en liten  tjärn långt uppe 

på land. Även den sista fiskeperiodens båtlän- 
ningar är numera ointagliga.

Skötbåten

I strömmingsfisket användes skötbåten som 
få tt s itt namn efter de finmaskiga skötarna. 
Skötbåtens andra namn var ”fy rbö ling ”, efter
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Fiskebastu på Laxbådagrund utanför Holmön i juni 1960.

antalet bordvarv. En ordinär skötbåt, se b il
den på sidan 57, var 13 alnar (knappt 8 m) 
lång och kunde liksom  enabåten både ros och 
seglas. I varje skötbåt deltog också här två fiska
re, framsittaren och baksittaren. De benämn
des efter sin placering i  själva skötfisket och fö r
delningen av arbetsuppgifterna dem emellan 

var noga bestämd:
Framsittaren var den erfarne, och vanligen 

den som ägde båten och han skulle: g
• ansvara fö r skötbåten

o

•  t id ig t på morgonen dra upp skötarna |

•  tillverka  fjärdingar där strömmingen ° 

förvarades
• ansvara fö r a tt den färdiga varan inte 

tog någon skada

• dagligen infinna sig t i l l  hamnrådet 
Baksittaren, som ofta var framsittarens hustru 
eller dotter, äldre son eller bror, skulle:

•  stena skötarna innan de sattes u t
•  sent på kvällen lagna u t skötarna
• skölja båt och redskap efter fisket

• koka m at (ofta ström m ing med 

mjölspad)

• m jölka medhavda getter
• bygga (= laga) rev i skötarna

Båda hjälptes åt a tt ta hand om fångsten, t i l l  
exempel a tt rensa, salta i  kar och sedan fö r

packa fisken i fjärdingar.
M etoden a tt salta fisk nådde N orrland  un

der 1300-talet och fiskenäringen upplevde 

därefter e tt stort uppsving. D e t är tro lig t att 
H o lm ön bebyggdes den här tiden. M o t saltad 

fisk, fram för a llt lax, sik och strömming, kun
de holmöborna byta t i l l  sig det man saknade 
på ön.

Skötar och skötställen

Varje båtlag på Fjäderägg använde 12 skötar, 
som lagnades på särskilt anvisade skötställen, 
se kartan på sidan 41. För rättvisans skull skif

tades dessa var natt båtlagen emellan. Lugna 
sommarnätter rodde en tredjedel av båtlagen

Det fanns särskilda tål- 

ningsställen -  den här 

bilden är hämtad från 

Skeppsvik, Sävar 1931 

-därbom ullsnä ten  

impregnerades med en 

lag av bark, grankottar 

och någon kemisk sub

stans för a tt de skulle 

hålla längre.
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J.Ad. Forsberg tillsammans med sina anställda i salteriet 

på den tiden det begav sig.

t i l l  M ickelsgrundet långt i norr, och en tred je

del t i l l  Storgrundet långt i söder. Övriga båt
lag lagnade kring Skäret -  det v ill säga Fjäder

ägg -  och nästa na tt bytte  man.
På skötgrunden ankrades båtarna v id  skö

tarna, och efter några tim m ars sömn -  täcke 

och halmmadrass fanns med i båten -  drogs 
näten upp.

På lördagsmorgonen rodde alla båtlag hem 
t i l l  byn. N u  var t id  a tt se t i l l  gård och anhöriga 
samt a tt proviantera. Aven kyrka och by abön 
var a tt tänka på. På söndagskvällen bar det u t 
igen, och nu blev det ofta kapprodd båtlagen 

emellan.
I m itten  av augusti var det slut med skötfis

ket. Då rodde och seglade man in  t i l l  Umeå 
med last efter last med strömming, en sträcka 
på 3 landm il över öppet hav.

Moderna tider

Ä r 1907 gick fiskarbefolkningen samman och 

byggde eget salteri på H olm ön fö r inläggning 
av salt- och surströmming v ilke t gav en trygg
are avsättning. Grosshandlaren J. Ad. Fors
berg från Umeå övertog andelssalteriet 1918 
och nu började man även med inläggning av 

lax. Under högsäsong sysselsattes e tt 20-tal 
personer i  fabriken.

Forsberg utökade 1928 med e tt rökeri och 

nya arbetsutrymmen. Anläggningen förstördes 
emellertid i en brand på sensommaren 1950 
och 45 000 burkar och 40 ton strömming -  

halva årsproduktionen -  gick t i l l  spillo.
Fisket har a lltid  varit en betydande in 

komstkälla fö r öborna. Laxfisket var särskilt 

v ik tig t fö r öns bönder, strömmingsfisket fö r 
de jordlösa. Sikfisket varje höst engagerade 

alla som ägde en båt. I slutet av 1960-talet 
fanns ännu tio  fiskelag på ön som rättade sitt 

liv  efter olika säsongsfisken, men i dag bedrivs 
endast husbehovs- och fritidsfiske.

Fiskevattnen run t Holm öarna anses av 
hävd som m ycket goda, och intresset fö r f r i 
tidsfisket har ökat. Å re t om söker sig a llt fler 
u t i skärgården fö r a tt söka fånga en harr eller 

lura en gädda.
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Slupen -  en förlorad bottnisk båttyp?
Å K E  S A N D S T R Ö M

Båtbyggaren och slöjdaren Thomas Distler bygger i vår tillsammans 

med Mikael Olsson en så kallad holmöslup i museets fiske- och 

sjöfartsutställning. Slupen var fiskhandlarnas särskilda båttyp, och 

i den transporterades bland annat lax, sik och strömming från Holmön 

till fastlandets uppköpare och grossister. Båttypen försvann i och med 

att båtmotorn blev vanlig under 1910-talet och tanken är nu att göra 

en rekonstruktion. Åke Sandström, initiativtagare till Holmöns Båt

museum och även slupbygget, tecknar den historiska bakgrunden.

Hushållen på H olm ön tycks i stor utsträck
ning ha samordnat sina stads- och kyrkresor 
fö rr i  tiden. I Umeå fanns de närmaste handels
husen, och på Backen någon halvm il upp

ströms Umeälven deras kyrka och begravnings

plats. Flera uppgifter i  såväl äldre dokument 
som m untlig  trad ition  berättar hur man gick 
samman i någon större privatägd båt fö r dessa 

längre båtfärder. V in tertid , när isen väl låg fast, 
var häst med släde bekvämaste färdsättet.

D e t var byns handlare, många gånger hem 

mansägare och fiskarbönder, som ägde läm p
liga res- och fraktbåtar. Deras större båtar 

som kallades skutor och haxar, men även 

fälbåtar av stor m odell som var avsedda fö r 
sälj akt, fic k  ib land duga fö r långresor -  i syn
nerhet när risk fö r isdrev förelåg.

E fter den reguljära ångbåtstrafikens genom

b ro tt i m itten  av 1800-talet, och vidare fram  
t i l l  de m indre bruksbåtarnas motorisering i 

början av 1900-talet, användes istä lle t en 

m indre slup fö r holmöbornas transporter. N u  
hade storleken på byhandeln betyd lig t redu
cerats. Frakter övertogs a llt oftare av mer el
ler m indre reguljära ångbåtshnjer, och dess

u tom  av lokala bärgningsfartyg eller lotsånga- 
re. De tidigare så omfattande kyrkresorna 

hade också m inskat eftersom byn få tt e tt eget 
kapell i början av 1800-talet.

M innet av sluparna lever kvar

I fo lkm innet lever ännu uppgifter om byns sista 

slupar. I e tt sista skede tycks åtminstone två ha 
förekom m it: ”O l Ols-slupen” och ”Gustav
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Edvards-slupen” . T idigast känner b y trad itio 

nen båttypen hos bonden och båtbyggaren 
Johan Olofsson (1825-1879) som byggde slu

par fö r både handel och långfärd. Detta intygas 
också av att ”n ’Jann Olsa”, som han kallas i 
bytalet, v id  sin bortgång ägde en tredjedel i en 
slup med inventarier, värderad t i l l  75 riksdaler.

Bland de sista slupägarna räknas bonden 

och fiskhandlaren O lo f Olofsson som köpte 
lax av bönderna med m j öl, sirap och brännvin 
som viktiga bytesobjekt. Ä ld re  öbor minns 

ännu O l Ols-slupen, där den låg övergiven i 
en båtlänning i byns södra fiskehamn Jäbäck.

En annan välkänd fiskuppköpare i  holm ö- 
vattnen var handlaren G ustaf A n ton  L in d 

gren från Täfteå. M ed slupen Bertha bedrev 
han under de sista decennierna på 1800-talet 

både fiskhandel och olika transporter, de se
nare fram för a llt åt lotsverket och dess be
mannade fy r- och lotsstationer i området. 

Lindgrens-slupen förekom m er r ik lig t i  fy r
mästaren Oskar Sjöstedts dagbok från 

Holmögadd, där den också avritas på enkelt 
men belysande vis. Här talas fram för a llt om 

last av virke, tjära, ved och fotogen t i l l  fy r

platsen, men även om säsongsarbetande fy r
personal och -  gödsel!

Slupen var byggd som en stor skötbåt

Endast få uppgifter finns idag noterade om 
holmöslupens faktiska konstruktion och sär
skilda kännetecken. E fter arkeologen Gustaf 

Hallström  förekom m er em ellertid  en intres
sant om än schematisk beskrivning av båt

typen, bokförd  under hans vistelse på H o l- 
mön påsken 1926:

Slup, byggd som en stor skötbåt, med 
vissa detaljolikheter, t.ex. en liten akter
spegel. Stora och djupa, 5 -6  fot djup, 
antagligen nära dubbelt så lång som en 
skötbåt. Lastade 40 strömmingstunnor, 
50-60 säckar mjöl och annat, samt 20 
och fler karlar.

Fanns 2 eller flera i byn -  på sistone 2 
st. Med dessa gjordes uppköp för hela 
byn kring "Martnesshälja", Reginadagen 
[= marknadshelgen i september]. Båtar
na hyrdes av byns olika gårdar (3-4  
resor, t.o.m. 5 innan allt klart).

Riggades som fälbåten [= med gaffelse
gel] men med 2 par sidostag. 1 gamla 
dagar ett stort råsegel -  liksom på alla 
båtar. "Slupa" voro öppna men med 
frambark och bakbark och "far-ven".

M ed de lokala båttermerna ”fram bark och 
bakbark” skall här förstås att båten hade trekan
tiga sittbräden både längst fram och längst bak 

i båten. Den längsgående beklädningen på bo t
ten, "far-ven”, var formad efter båtens botten.

A t t  handlarnas klinkbyggda slupar fö ru t

om i storlek knappast avvek i någon högre 

grad från de i trakten så vanliga skötbåtarna, 
antyder också några rader u r en bouppteck
ning från 1836 där handlaren och skepparen 
Carl E rik  Grubbströms kvarlåtenskap an
tecknas. I hans fö r sin t id  täm ligen om fattan
de handelsverksamhet -  varorna i magasin 

och sjöbodar värderades t i l l  hela 730 riksda
ler -  använde han nämligen en ”stor skötbåt 
med fo t under och järnstång” . Foten, här r im 

ligen den extra utanp åliggande köl som även
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Slup i Byviken, Holmön, fotograferad 1914.

förekom  på fälbåtar, antyder en medveten 

strävan a tt ge båten bättre seglingsegenskaper 
och kanske även en m öjlighet a tt delta i säl- 
ja k t på is. En resa med Grubbströms-slupen 
beskrivs fö r övrigt i Västerbotten 1986.

Haxe, ett annat ord för 'mindre fartyg'

E tt annat ord fö r ’m indre fartyg ’, belagt i 
nordnorrländska d ialekter är haxe, som i upp 
slagsböcker ges betydelsen ’e tt slags p latt, en- 
mastat, m indre fartyg ’ .

Också på H o lm ön förekom  benämningen 

haxe, här em ellertid  i  form en hakst ’större 
segelbåt med en mast’ . Någon närmare be

skrivning för samma ord står numera inte att 
erhålla. Endast få äldre sagesmän på Holm ön 
känner idag båtbenämningen, varför inte heller 

båtens äldre funktion och utseende kan utredas 
i detalj. Från Västerbottenskusten finns emel

lertid  några fler uppgifter på haxens förekomst 
och användning bland annat i Gumboda, redo
visade av K u rt Boberg i Västerbotten 1975.

På H olm ön tycks haxar ha använts i fram 
fö r a llt längre sjötransporter. H är förekom 
fö rr a tt byns handlare även bedrev handels
färder och transporter på Österbotten och 
Ångermanland, och kanske även Stockholm. 
Under senare delen av 1700-talet fanns t i l l  
exempel hos bonden Johan Mickelsson rester 

efter en haxe. I en bouppteckning från hans 
död 1809 antecknas e tt ”stort H ax segel och 

Tacklage 13, 42 rd r”, samt "e tt par öfwerslag 

t i l l  en Haxe värderad t i l l  1 rd r” .
Tydligen avser benämningen haxe på H o l

mön ibland även slup. D e t framgår inte m inst 
i en bouppteckning från 1848, då ogifte 
bondsonen Pehr Emanuel Mickelsson- 
Holm sten avlid it. Han skrevs då fö r -  fö ru t
om e tt parti handelsvaror -  en ” 1 st. k link- 
byggd slup eller haxe med 3 segel, om nära 5 
lästers drägt och stående och löpande Tågvir

ke”, d ä rtill fö r ”en st. större dragg med kät
ting, och 2 st. m indre dragg” , alltsammans t i l l  

e tt värde av hela 266 riksdaler. I samma u pp 
teckning finns fö r övrig t även noterat en 

”gammal slup eller båt utan inventarier 8 
rd r” . Här hittas benämningen slup fö r första 
gången i kä llo r från Holm ön.

T ill grund fö r det nordsvenska d ia lektordet 
haxe ligger e tt genuint finskt ord haaksi ’far

tyg, farkost, skepp’, känt från skilda håll i  Fin
land. O rde t har även lånats t i l l  samiskan och 
en genomgång i litte ra turen  visar a tt båtbe
nämningarna haxe och slup, ib land även 

skäribåt eller ofta he lt enkelt bara storbåt,
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Tvåmastad skötbåt 

av holm ötyp i Byvikens 

hamn. Lägg märke till 

slupen som skymtar 

mellan bodarna i 

bakgrunden.

Foto omkring 1910.

som omväxlande förekommer, knappast be
tecknat någon särskild fartygstyp, utan hela 

den grupp av olika slags m indre segelfartyg 
som m er eller m indre loka lt ombesörjde Bot
tenvikens nytto tra fik .

Ny fram tid för slupen?

M ed Norrlandskustens ångbåtstrafik kom 
både borgarnas skepp och allmogens skutor, 

haxar och slupar a llt med u r bruk. När sedan 
båtmotorerna introducerades i början av 

1900-talet konkurrerades de sista seglande 
bysluparna bort. Från 1909 ombesörjdes hol- 
möbornas transporter helt av en kooperativt 
ägd ”m otorslup”, Dufvan, inköpt från M ar

strand på Västkusten. På 1930-talet startades 
reguljär passbåtstrafik från Holm ön över västra 

Kvarken med anslutande bussförbindelser vid 
Ostnäs kaj. D et var börj an t i l l  den tra fik  v i ännu 
känner på Norrfjärden. De enkla bruksbåtar- 

nas breda användning förpassades härefter t i l l  

enbart kustnära fiske och vårens isfärder.
Månne det inte åter finnas behov av den 

båttyp slupen -  eller varför inte haxen -  en 

gång representerade. Borde inte även i Kvarken 

en sådan större bruksbåt kunna b li e tt v ik tig t 
inslag i lokalt baserade besöksnäringar -  varför 

inte som res- och fraktbåt i den allt mer efter
frågade uppgiften att frakta besökande u t t i l l  

Holmöskärgårdens många sevärdheter.
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Västerbottens sportfiskeklubb
S T U R E  H E D B E R G

Ä nnu  i början på 1920-talet fanns i hela lan
det endast e tt fåtal sportfiskeföreningar. De 

första hade bildats i Göteborg (1908), i Jämt

land och Östergötland (1910). I Västerbott
ens län saknades fortfarande en sådan fören

ing när jäm ten R udo lf Hammarström, med 

rö tte r i  det jämtländska sportfisket, kom t i l l  
Umeå som ryttmästare v id  K4. Han och en 
kollega t i l l  honom, E rik  Zetterberg, var båda 

entusiastiska och skickliga sportfiskare, och 
de tog in itia tive t t i l l  b ildandet av en sportfis
keklubb med säte i Umeå. E fter e tt omsorgs

fu l lt  förarbete bildades klubben den 29 april 

1923 v id  e tt konstituerande sammanträde 
med tre tton  stiftare. Medlemsantalet be

stämdes t i l l  30. D e t har senare höjts v id  e tt 

fle rta l tillfä llen , och klubben har fö r närva

rande 90 ordinarie/betalande medlemmar 
samt 25 veteranledamöter, 7 hedersledamö

te r och e tt växlande antal sportfiskejuniorer.
Klubbens första fiskevatten blev e tt arren

de av spöfisket 1924 på en mer än milslång 

sträcka av Juktåns övre delar inom  Sorsele 
kom m un. A rrendet har sedan förnyats undan
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fö r undan, fastän arrendesträckan på 1960- 
ta let minskades t i l l  drygt tre k ilom eter kring 

den 1938 på o fri grund byggda klubbstugan. 
Å r 1960 beslutade klubben på eget in itia tiv  

a tt endast flugfiske med flugspö och fluglina 
skulle vara tillå te t på arrendesträckan. Så gäl

ler a lltjäm t och det utgör numera en fö ru t

sättning fö r arrendet.
Redan från 1926 fick  klubben av V a tten 

fa ll arrendera Brännlands, Gubböle, Bergs 
och Svallets byamäns vatten i Umeälven. A v  
dessa fiskevatten var det fina Brännlandsvatt- 
net under lång tid  klubbens främsta och mest 
besökta fiskevatten, även om Juktåarrendet 

efter klubbstugans tillkom st a lltm er kom  att 
b li e tt huvudintresse fö r många av klubbens 
fiskare. Brännlandsarrendet fo rtlöp te  t i l l  och 
med utgången av 1968, då ortens fiskeklubb 
övertog fisket.

Bland e tt stort antal övriga fiskevattensar- 

renden under årens lopp kan som särskilt 
uppskattade i klubben nämnas en 4 km  lång 
sträcka av Åhedån [1930-57) och en lika lång 
sträcka av Sävarån (1954-66). Åren 1975-94 

hade klubben även e tt avtal med Böle bya
män om fiskerätt på deras vatten i Umeälven.

Somrarna 1990-94 kom  klubben, som fö rt 

statistik över medlemmarnas fiske i Juktån 
alltsedan 1938, a tt delta i e tt fiskundersök
ningsprojekt i Juktån. Projektledare var dåva
rande fiskerikonsulenten E rik  Fisk, som läsa
ren fö r övrig t får stifta närmare bekantskap 
med på annan plats i  tidskriften, och under
sökningen grundade sig i  huvudsak på k lub 
bens fiske. Under dessa år skulle alla tagna 

fiskar oberoende av storlek behållas och note

ras i särskilda analysprotokoll. O to lite r och 
fjä llp rover skulle tas från öringar och harrar 
av viss storlek. Undersökningen ersattes 1997 
av en ny flerårig sådan, denna gång i regi av 
Institu tionen fö r vattenbruk (projektledare 

docent T o rle if Eriksson) v id  Sveriges Lan- 

bruksuniversitet, SLU. I dess förutsättningar 
ing ick bland annat e tt obligatoriskt catch 
&releasefiske på en stor del av arrendesträck

an med viss märkning av tagna fiskar, samt 
fortsatt analysprotokollföring av all fångad 
fisk. U trym m et medger dock ej att här när

mare redovisa målsättningarna fö r respektive 
undersökning.

Årliga interna klubbtävlingar har nästan 

a lltid  stått på programmet, men brukar nu 

mera vara begränsade t i l l  grenen enhands 

flugspö på gräsunderlag: precision och längd. 
Precisionskast innebär att med enhandsspö 

placera en fluga i e tt förutbestäm t mål. Vad 

gäller längdmomentet är det som det låter: att 
med flugspöet förpassa flugan så långt man 
förm år med bibehållen kon tro ll av tekn ik  och 
utförande. Ä r  1950 deltog klubben dock i 
Norrlandsmästerskapen och stod påföljande 
år även som arrangör fö r dessa. Bland andra 

verksamheter märks under senare år flug- 

b indningsträffar samt fiskeutflykter vår och 
höst t i l l  exempelvis Lögdeälven eller Byske- 
älven eller p im pelfisketräffar v in te rtid  utan

fö r Holmsund.
Klubben har två ordinarie sammanträden 

årligen ( i maj och november) samt utöver 
jubileum sfester enstaka andra klubbfester. 
Ordförande är fö r närvarande Sten Strömberg 

i Umeå.
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•  •nara 
notiser

Under denna rubrik är korta notiser från länets 

hembygdsföreningar och museer välkomna. 

Program, projekt och initiativ är spännande 

och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser 

eller idéer för nästa num mer till redaktören  

senast den 1 maj 2000.

Värvningskampanj för fler prenumeranter...
.. .och du får också vara med! Genom att värva en ny prenu
merant deltar Du i hembygdsförbundets utlottning av goda 
böcker. Att prenumerera år 2000 kostar för:

Fyra nummer 160 kronor
Årets nummer i en årsbok 180 kronor
Lösnummer och årsbok 240 kronor
Taltidning, fyra nummer 140 kronor

Få en god vän att prenumerera på tidskriften genom att 
sätta in rätt belopp enligt ovan på Västerbottens läns 
hembygdsförbunds pg 6 26 22-6. Se till att vederbörande 
inte glömmer att ange sin adress och vad inbetalningen 
avser. Dessutom måste han/hon ange adressen till Dig 
som står för värvningen.

Så fort beloppet kommit in på förbundets postgiro får 
Du en trisslott och ni är båda två med i bokutlottningen.

Ju fler nya prenumeranter Du lyckas värva -  desto fler 
lotter. Kampanjen pågår i mars-april och dragningen sker 
vid hembygdsförbundets årsmöte i Norsjö lördag 6 maj 
2000 .

Bland vinsterna märks Sune Jonssons album  -  Fotografier 

från Femtio å r (utkommer i höst), guideboken En b it Väster

botten, O.P. Pettersson-boken Nybyggares dag liga  leverne, 

Umeås blå dragoner samt den nyligen utkomna och upp
märksammade Västerbottens fåglar.



Sune Jonssons
ALBUM -  Fotografier från femtio år

Banvaktsänkan Severina Nyberg, Nyluspen, 

Vilhelmina.

I år fyller museets välkände medarbe
tare, fotografen och författaren Sune 
Jonsson 70 år. Det uppmärksammar 
hembygdsförbundet och museet 
genom attgeu t Sune Jonssons album  

-  Fotografier från fem tio  år. Det blir en 
250-sidig bok med lika många bilder 
som presenterar Sune Jonssons halv
sekellånga gärning, en gärning som 
saknar motstycke i Sverige.

Per-Uno Ågren är huvudredaktör 
och Göran Carlsson svarar för den 
grafiska formen. De båda har varit 
kolleger till Sune Jonsson och tillsam

mans med honom arbetar de sedan 
en tid tillbaka med att sammanställa 
boken. Författaren Gunnar Balgård 
bidrar med en inledning om Sune 
Jonssons verk.

Sune Jonssons a lbum  - Fotografier 

från fem tio  å r kommer ut i höst och 
priset blir ca 250:- i bokhandeln. Re
dan nu erbjuds emellertid hembygds
rörelsens och museets vänner att 
teckna förhandsbeställningar. Priset är 
195:- inkl. moms -  porto tillkommer. 
Erbjudandet gäller fram till 31 augusti 
2000 och anmälan är bindande.

Skicka Din förhandsbeställning till: 

Västerbottens läns hembygdsförbund 

Att. redaktör Ola Kellgren, Box 6083 906 03 UMEÅ

B eta lning sker m o t fa k tu ra  i  sam band m ed bokens leverans.

Läsarundersökning
Tidskriften Västerbottens trogna läse
krets kommer under våren att bli 
föremål för en läsarundersökning. Två 
studenter från Institutionen för kultur 
och medier vid Umeå universitet, 
Anna Eikedal och Cecilia Strömsö har 
valt att skriva sin C-uppsats om tid
skriften. Anna och Cecilia, som läser 
Media och kommunikationsveten

skap, kommer under vårvintern att 
skicka ut en enkät till ett representa
tivt urval prenumeranter och be dem 
svara på en rad frågor. Därefter kom
mer ett antal personer att väljas ut 
för närmare och mer kvalitativa 
intervjuer. Syftet med läsvärdesund- 
ersökningen är bland annat att göra 
en innehållsanalys över de senaste

årens teman, att ta reda på vem som 
läser tidskriften och vad man tycker 
om den samt inte minst att lämna 
förslag på hur vi skall gå till väga för 
att nå nya läsare.

Uppsatsen beräknas vara klar vid 
vårterminens slut.
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Årsmöte i Norsjö 6 maj 2000 Apropå fiske.
Västerbottens läns hembygdsförbund håller i år sitt årsmöte lördag 6 maj 
med Norsjöbygdens hembygdsförening som värd. Förutom sedvanliga 
årsmötesförhandlingar blir det visning av hembygdsområdet, föredrag om 
interiörmåleri av museets byggnadsantikvarie Annika Lindberg samt en 
presentation av Norsjö ungdomsråds verksamhet av Robert Lundgren.

På programmet står också utdelning av årets stipendier ur Hembygds- 
fonden samt lottdragning bland dem som värvat nya prenumeranter på 
tidskriften Västerbotten.

Årsmötet startar med samling kl 09.30 och alla hembygdsvänner i Väster
botten hälsas hjärtligt välkomna.

Ny medlem i hembygsdförbundet
Det nya årtusendet börjar med att vi nu fått ytterligare en medlemsförening i 
förbundet. Det ärTväråbäcksbygdens intresseförening, bildad 1987 och med 
ett 80-tal medlemmar idag, som beviljades inträde vid styrelsemötet i januari 
och som nu hälsas varmt välkomna som medlemsförening nr 39.

Du känner väl till att det går att hyra 
videofilmer för en billig penning i 
museets reception. Sune Jonsson har 
gjort flera omfattande dokumentatio
ner av traditionellt fiske, till exempel 
"Nättingfiske i Rickleån" (1984) och 
inte minst filmen "Ett fiskarår" från 
mitten av 1970-talet där man i fem 
timslånga avsnitt får följa Täfteåfis- 
karna Helge och Gösta Sundströms 
kustnära fiske utanför fiskeläget Rov- 
ågern.

Filmerna kan beställas från läns
museets reception, tfn 090-17 18 00, 
där man också kan få en utförlig 
förteckning över vilka filmer som 
finns tillgängliga.

Vintermöte i Skellefteå
Hembygdsförbundet provar nya 
vägar med vintermötena och årets 
upplaga hölls i Skellefteå med Studie
förbundet Vuxenskolan som medar
rangör. Temat för årets upplaga var 
"Skoglig kulturhistoria" och mötet 
syftade till att skapa ett intresse bland 
hembygdsföreningarna för att i stu
diecirkelform dokumentera fornläm- 
ningar och kulturminnen i skogarna. 
Detta menar man från förbundets 
sida är viktigt av flera skäl, dels får 
byn/hembygdsföreningen viktiga

egna kunskaper om hembygden, dels 
skapas ett bra kunskapsunderlag för 
de inventeringar som på senare år 
bedrivits i Skogsvårdsstyrelsens regi.

Mötet hölls under ledning av 
museets turist- och hembygdsanti- 
kvarie Anders Karlsson som efter en 
liten övergripande inledning över
lämnade ordet till arkeolog Gunhild 
Rydström från Skogsmuseet i Lycksele 
och fd jägmästaren Per André från 
Skellefteå. De båda visade med fasci
nerande bilder vilka slags kulturspår

som den observante kan upptäcka i 
skog och mark. Det kan gälla spår 
efter förhistoriska boplatser, samiska 
härdar, bleckor i träden, rågångar, 
vinter- och materialvägar, pottaske- 
och salpeterugnar, kolbottnar med 
mera.

Lunch avnjöts på Nordanågårdens 
Värdshus och innan avslutningsdis- 
kussionen på eftermiddagen passade 
museets redaktör Ola Kellgren på och 
gjorde lite reklam för sommarens och 
höstens tidskrifts- och bokutgivning.
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Frihandsmålat dörröver- 

stycke från köket till en 

välbevarad korsbyggnad i 

Älgsjö, Fredrika. Foto 1999.

I nästa nummer...
I e tt u tökat försom m arnum m er presenteras det 
mesta och det bästa av länets bevarade rumsmåleri, 
e tt m åleri som omspänner a llt från enkla stänk- och 
schablonmålade in teriö rer t i l l  djärva färgsprakande 
figur- och marmoreringsmålade rum . Museets 
byggnadsantikvarie Annika Lindberg inventerade 

fö r e tt par år sedan det som finns kvar av äldre deko- 
rationsmåleri i  -  oftast privatägda -  hus run t om i 
Västerbotten. Dokum entationen gällde alla slags 
handmålade dekorationer i profana byggnader så
som figurm åleri, marmorering, schablon-, stänk- 
och träim iterande målning.

I en nyskriven artikel av museets mångårige m ed
arbetare Per-Uno Ågren får v i också möta en av de

tidiga pionjärerna i arbetet med att dokumentera 
den västerbottniska ku lturh isto rien  -  folklivsforska- 
ren, konstnären och konservatorn med mera Evert 
Larsson från Hössjö utanför Umeå.

Den kringvandrande allmogemålaren och träsni- 
daren Per E rik  Davidsson från Lycksele brukade ta 

några steg tillbaka när han hö ll på med s itt väggmå
leri och högt upprepa orden ”Vackert å grannt” . 
Sällan kan man väl finna e tt lämpligare namn fö r 
vad som väntar oss i nästa num m er av Västerbotten.

Vackert å grannt u tkom m er i jun i.
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O M S L A G E T S  F R A M S I D A  

S tröm m ingsfiske m ed storryssja u tan fö r Lövön, Holmsund. 

Foto Ossian O lofsson/Nordiska museets arkiv 1931.
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Ström m ingsfiskarna Fritz Holm gren och Åke Avander, Avan, Lövånger. 

Foto Sune Jonsson 1961.
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