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odlingsrösen

Vid sidan om dikningen har ett av de tyngsta arbetena för jordbrukaren 
varit att ta bort sten från åkermarken. Med spett och spade har man i år-
hundraden brutit sten, framför allt sedan 1800-talet då man började plöja 
marken med järnplog. Den nya plogen skar djupare och plöjde effektivare, 
men var samtidigt otympligare. Därför var det viktigt att få bort så mycket 
sten som möjligt. 

De äldsta odlingsrösena är ofta små och flacka och vittnar om den tid 
då man med handkraft bar bort stenen från åkern. När man sedan började 
släpa samman sten med släde och dragdjur blev rösena större. Med maski-
nernas intåg kunde man förflytta ännu större stenar vilka ofta samlades i 
stora stentippar. De har också stor betydelse för växter och djur. I och med 
att rösena – liksom stenmurarna – värms upp tidigt är de viktiga som över-
vintringsplatser för ormar och ödlor. 

På ett solbelyst odlingsröse växer ljuskrävande lavar, och i grässträngen 
runt ett röse kan det finnas en artrik och varierad ängsflora, särskilt om 
marken betas eller slås. Här trivs exempelvis humlor, nyckelpigor och fjä-
rilar. Stenskvättan och andra fåglar trivs på rösen där de har utsikt över 
omgivningarna.

odlingsrösena
Jordhungern förledde dem hit
visade dem all markens härlighet
utan att ge dem tid att räkna
de blomfagra backarnas stenar —

Mjölhungerns odlarmöda
torkade svetten i decennier
i fåfäng undran över
varför stenarna måste gömma sig
i det längsta
och vrångtrilskas
tunga av ovilja
mot järnspett och stendrögar

Innan de fogade sig
satte de som villkor
att få samlas i odlingsrösen
för ordningens skull
mellan istider —

Bo Johansson

Ur samlingen Ord från Baksjöby Attsjö, 1970. Foto: Sune Jonsson.



FAKTABLAD – BONDEJORD

träd i odlingslandskapet

I vårt odlade landskap träffar vi på träd som på olika sätt skiljer ut sig 
bland andra. Våra alléer är ett sådant exempel. I anslutning till bruksmil-
jöer och herrgårdar finns alléer som anlagts med förebild från 1600-talets 
slotts- och herrgårdsträdgårdar längre söderut. Efter laga skiftet var det 
vanligt att man vid de gårdar som tvingades flytta ut från bykärnan plan-
terade alléer mellan byvägen och gården.

På 1930-talet förordade landshövding Gustav Rosén trädplanteringar 
längs de allmänna vägarna. Alléerna skulle bidra till att få de i mångas 
tycke fula landsvägarna att bättre smälta in i landskapet. Björkalléerna 
liknades bland annat vid smycken, som ”... likt praktfulla pärlband drar 
fram och skänker rikedom och omväxling åt bygden...”.

I dag har vi faktiskt Europas längsta björkalléer i Västerbottens län. Den 
allra längsta, nära 10 km lång, sträcker sig längs vägen mellan Avaborg och 
Bygdeträsk i Skellefteå kommun. Särskilt gamla alléträd utgör en viktig 
miljö för lavar, men också för insekter och fåglar.

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

Skuggan under den välvda parasollen som heta junidagar översållas 
med vita blomkvastar söver all oro med sin beska tyngd. De apelsin-
röda skenfrukterna bedövar med sin surhet. Rönnen med blänkande 
näver och snabbväxande stam är Västerbottens vårdträd framför 
andra. Den har blivit det därför att den otåligt likt människan vill ha 
snar borgen för sitt fortbestånd. 

Sune Jonsson, ur boken Bilder från den stora flyttningen

En bit av Europas längsta björkallé. Foto: Svensk Flygtrafik.
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ortnamnen berättar

Ortnamn kan berätta om en bys historia, om hur gammal bebyggelsen är, 
eller ibland, om hur marken har använts. I Västerbottens län har vi tre ort-
namn som slutar på -ånger, vilket betyder fjord eller djup vik: Hertsånger, 
Kräkånger – numera Lövsele  – och Lövånger. Namnformen, som är vanlig 
i mellersta Norrland och i Norge, till exempel Hardanger och Stavanger, 
kan härledas tillbaka till järnåldern, kanske före 800-talet e Kr.

Andra namn med hög ålder är de som slutar med -e och -eå: Aspeå, Lög-
deå, Öre, Stöcke, Umeå, Bureå och Byske. Namnen på de flesta av dessa 
orter var från början å- eller älvnamn som slutade på -a, Uma och Bygda. 
De tillhör de äldsta ortnamnen i Västerbottens län.

Korta naturnamn som Berg, Brån och Strand i Vännäs kommun är ex-
empel på något yngre namnformer. Kanske bosättningarna kom till någon 
gång på 1000-talet e Kr.

De så kallade mark-namnen, ortnamn som ofta har ett personnamn som 
förled och ändelsen -mark, berättar om hur människor vid kusten och de 
nedre älvdalarna anlade nybyggen i skogen. Mork är ett gammalt namn 
för skog. Många av dessa byar torde vara anlagda på 12- och 1300-talen. 
Andra ortnamn som har medeltida ursprung är sådana med ändelsen -böle 
som betyder bostad eller boställe, och -boda som betyder fäbod-, fiske- el-
ler slåtterplats).

Även gatunamn kan ha en historia att berätta. Vem har gett namn åt 
Strombergs väg? Varför heter kvarteret Sadelmakaren eller gatan Repsla-
gargränd.

Finns det särskilt gott om humlor här? Foto: Anders Björkman.
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hässjor

Arbetet med insamling av vinterfoder till kreaturen var länge en av de 
viktigaste och mest tidskrävande uppgifterna för länets jordbrukare. Långt 
tillbaks i tiden lät man höet ligga och torka på marken, men så småningom 
fick hässjan en allt större betydelse. 

En ålderdomlig form av hässja som bland annat användes i myrslåtter 
har störar som binds samman parvis med träband, vilka i sin tur bär upp 
själva hässjestängerna. På en annan typ, som använts under de senaste 
hundra åren, bärs stängerna upp av pinnar som borrats in i rundvirke. 

Hässjestängerna är ungefär fem meter långa och vanligen fem stycken i 
höjdled. Ytterligare en variant som varit vanlig i vårt län är hässjan med 
triangulära hässjebockar i stället för stolpar. Under efterkrigstiden började 
hässjor med ståltråd komma till användning.

Hässjan byggdes i flera led, allt efter behov. Det finns många dialektala 
varianter på benämningen av den del som bildas mellan två stolpar: -led, 
-balk, -länk, -sköut, -skaut. 

Sedan höet torkats packades det i lador. Hässjevirket togs samman och 
lutades mot en ladvägg, en sten eller ett träd. Virket kunde också staplas i 
en gles hög så att luften kom åt att torka det.

I och med jordbrukets rationalisering från 1960-talet och framåt har 
hässjan blivit ett allt ovanligare inslag i odlingslandskapet. Först siloan-
läggningar och från 1980-talet ensilering i rundbalar har ersatt den tradi-
tionella hässjningen.

Backfors, Bjurholm. Foto: Sune Jonsson.
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Tunnbrödsbak i bagarstugan på friluftsmuseet Gammlia. Foto: Petter Engman.

brödbak

I äldre tid sköttes brödbaket ofta av erfarna bagerskor, många gånger 
ogifta kvinnor som anställdes för att hjälpa till med storbaken om gårdens 
kvinnor inte själva hann med detta. Man bakade vid vår och höst. Brödet 
var hårt för att kunna förvaras under lång tid och bakades framför allt av 
kornmjöl och rågmjöl, ofta med inblandning av potatis eller blod. Som 
nödföda bakades också bröd med mjöl av bark, islandslav, rötter mm. Ve-
temjöl användes till fest.

Brödet åts vanligtvis som bryta, nerbrutet i mjölk eller fil, eller som 
blöta, i varm buljong eller spad.

Vördnaden för säden som råmaterial till brödet, gudslånet, var stor. 
Respekten inför brödet och omsorgen om dess framställning och vård, var 
om möjligt ännu större. Allt spill, all ovarsamhet, skulle undvikas. Kasta 
bort bröd var närmast att jämföra med helgerån eller en form av hädelse. 
Denna inställning bottnade säkerligen bland annat i bistra erfarenheter 
av vad brödlöshet betydde, kanske också i en magisk inställning: att man 
måste stå väl hos de makter i vars förmåga det låg att ge god skörd eller 
missväxt.


