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LÄrArHAndLedning TiLL KuLTurHiSTorien
Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen 
om vår regionala kulturhistoria. Här finns såväl teoretiska kunskapssam-
manställningar, förslag till övningar och arbetsuppgifter som en omfat-
tande förteckning över var man finner information och inspiration i sin 
undervisning.

Handledningen består av:

introduktion 
som presenterar de många resurser och möjigheter som står till buds på 
museer och institutioner i länet samt på Internet.

fördjupningstexter
som i koncentrerad form redogör för ett avgränsat fält eller en särskild  
epok. Till var och en av dessa finns en förteckning över litteratur för 
ytterligare studier. 

arbetsuppgifter
Som visar hur man i sin pedagogiska verksamhet kan utgå från kultur-
landskapet i undervisningen och integrera västerbottnisk kulturhistoria 
i de ordinarie skolämnena.

faktablad 
som riktar sig direkt till eleverna, med fördjupningar och uppgifter. 

Lärarhandledningen är sammanställd och utgiven av Västerbottens mu-
seum i Umeå. För mer information kontakta:
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bondejord

odling i förhistorien

Västerbottens län har varit befolkat i närmare tiotusen år. De första män-
niskorna vistades här redan några få århundraden efter det att den väldiga 
inlandsisen hade smält undan. Men det skulle dröja många tusen år innan 
förhistoriens fiskare och jägare började bedriva jordbruk och boskaps-
skötsel.

För 4 000 år sedan verkar det som om en grupp människor höll tambo-
skap, och möjligen också odlade i Bjurselet vid Byskeälven.

Lite längre fram i tiden, under perioden 700–400 f Kr, odlades korn, vete 
och havre i närheten av Prästsjön strax utanför Umeå. Analyser av pollen 
tyder även på att det fanns betesmarker i området. Även vid nuvarande 
Mariehem i Umeå har det förekommit odling vid den här tiden.

Ungefär samtidigt, omkring 500 f Kr, odlade man också i närheten av 
Mårtensfäboda i Robertsfors kommun. Platsen är särskilt intressant, efter-
som man ännu kan se spår efter gammal odling i form av exempelvis röjda 
ytor och odlingsrösen.

Inom arkeologin och andra vetenskaper forskar man vidare i hopp om 
att kunna sprida mer ljus över den äldsta jordbruksbebyggelsens framväxt, 
både i Mårtensfäboda och på andra håll i länet.

Andra spår efter tidig odling finns i umetrakten. Det är förmodligen nu, 
under det första årtusendet efter Kristus, som jordbruket börjar etableras. 
Fortfarande vet vi alltför lite om perioden före medeltiden, men bilden 
klarnar så sakteliga.

Ett bidrag till kunskapen om kustlandets tidiga bebyggelseutveckling 
kommer från Lövsele i Skellefteå kommun. Byn hette tidigare Kräkånger, 
där efterledet -ånger i betydelsen vik anses vara en namnform med anor 
från järnåldern. Viken är i dag en uppgrundad sjö, Selet, som ligger 13 
meter över havet. Pollenprover visar att man på 1000-talet odlat korn och 
även råg i Selets närhet.

de medeltida kustbygderna

Från 1300-talet och framåt kan vi ta skriftliga källor till hjälp för att få 
reda på mer om hur byarna i Västerbottens kustland utvecklats. I skatt-
längder och i Hälsingelagen från 1300-talet omnämns socknarna Uma och 
Bygda. Det så kallade kolonisationsbrevet från 1320-talet inbjöd vem som 
helst att söka sin utkomst mellan Skellefteälven och Uleälven, i nuvarande 
Finland. Den typen av dokument har bidragit till uppfattningen att denna 
landsända befolkades genom en centralstyrd kolonisation, men forskare 
finner allt fler belägg för att det redan fanns bosättningar i kustlandet.



5

FÖRDJUPNING – BONDEJORD

På 1400-talet fanns fem socknar i nuvarande Västerbottens län: Nord-
maling, Umeå, Bygdeå, Lövånger och Skellefteå. Centrum i varje socken 
var kyrkplatsen. Den låg nära havet och fungerade även som marknads- 
och handelsplats. Dessa kyrkplatser fyllde alltså samma funktion som Syd- 
och Mellansveriges städer.

Den fasta jordbruksbefolkningen torde vid 1500-talets mitt ha uppgått 
till omkring 8 000 personer i Västerbottens län. Byarna låg längs kusten 
och i de nedre delarna av de större älvdalarna. De västligaste byarna var 
Granö och Hjuken i dåvarande Umeå socken, och Norsjö i dåvarande 
Skellefteå socken. Byarna var i allmänhet små med ett eller ett par hem-
man, men det fanns byar som redan på 1500-talet bestod av mer än tio 
hemman. Den uppodlade arealen uppgick vid den här tiden till ca 3 000 
hektar. Jordbruket sköttes till stor del av kvinnor och barn. 

Även om jordbruket och boskapsskötseln ökade i betydelse kan man 
ändå karaktärisera 1500-talets näringsfång som en så kallad ärjemarkskul-
tur. Det vill säga en jordbrukskultur där fångst, jakt, fiske och djurhållning 
var betydligt viktigare än själva åkerbruket. På 1500-talet började man 
från statligt håll se med oblida ögon på det så kallade träskfisket (träsk = 
sjö). Man menade att det inverkade negativt på jordbruket, vilket ju var 
den viktigaste beskattningsbara inkomstkällan för staten.

Under 1700-talet sköt bebyggelseutvecklingen fart. En kraftig befolk-
ningsökning innebar för kustbygden en betydande förtätning av bebyg-
gelsen. Hemmanen delades, och nya gårdar bildades. Denna hemmans-
klyvning var möjlig tack vare att ägoblandningen var relativt svag; byarna 
var i allmänhet glest bebyggda med ägorna samlade kring respektive gård. 
Dessutom var marken «skattejord», det vill säga den ägdes av den som 
brukade den.

Hemmansklyvningarna underlättades också genom skiftesreformerna, 
vilka bland annat ledde till att de tidigare gemensamma ängarna delades 
och uppodlades till åker. Resultatet blev att vårt län fick ett mycket stort 
antal små gårdar – småbrukarlänet Västerbotten hade börjat växa fram.

Den stadiga bebyggelseutvecklingen fortsatte under 1800-talet. Befolk-
ningen fortsatte att öka, och nya jordbruksmetoder och -redskap började 
användas. Gamla ängsmarker odlades upp, myrar dikades ut, sjöar sänk-
tes. På den nyvunna åkermarken odlades foderväxter, och med större hö-
skördar ökade också kreatursbesättningarna. Vid seklets slut hade skiftes-
reformerna genomförts. Den struktur som odlingslandskapet fick efter laga 
skiftet går i många fall att spåra i dagens jordbrukslandskap.

Befolkningsökningen och jordbrukets utveckling ledde till att den med-
eltida kustbygden förtätades ytterligare – men framför allt var det under 
detta sekel som inlandet koloniserades.
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Ända fram till 1600-talet var lappmarkerna, det vill säga samebygderna i 
länets skogs- och fjälltrakter, ett område som huvudsakligen nyttjades av 
samer som jakt- och fiskemarker samt som renbetesland. Lappmarkerna 
nyttjades också av kustbygdens bönder för jakt och fiske. En kustby kunde 
ha fisketräsk, fiskevatten, ganska långt in i landet.

I slutet av 1600-talet utfärdades två så kallade lappmarksplakat vars 
syfte var att stimulera en kolonisationen av de vidsträckta inlandsområ-
dena. Resultatet av lappmarksplakaten blev blygsamt. År 1749 utfärdades 
i stället lappmarksreglementet som fick desto större betydelse. Nu var tiden 
den rätta för kolonisation; befolkningen i kustbygderna hade ökat så kraf-
tigt att det fanns en stor jordhunger. På bara femtio år, mellan 1750 och 
1800, fördubblades länets befolkning, från cirka 16 000 till drygt 32 000 
personer.

1800-talets avvittringar var en annan orsak som åtminstone till en bör-
jan underlättade kolonisationen. Avvittringen innebar att man skilde på 
statens och enskildas ägarintressen samt att gränser mellan olika byars 
utmarker fastställdes.

Ju fler nybyggen som anlades allt längre in i fjällvärlden, desto mer 
stördes samernas traditionella näringar: fiske, jakt och renskötsel. Därför 
började man tala om en odlingsgräns. Ovanför den skulle ingen odling 
tillåtas. Odlingsgränsen till trots fortgick kolonisationen i fjälltrakterna. 
År 1915 legaliserades de flesta bosättningarna och fick den gemensamma 
benämningen »fjällägenheter«.

1900-talets omvandlingar

I fjällen fortsatte den kolonisation som inleddes under 1700- och 1800-ta-
let, framför allt genom tillkomsten av skogstorp och så kallade inhysnings-
lägenheter ovanför odlingsgränsen och kronotorp och kolonat nedanför 
denna gräns. De skilde sig från sedvanliga nybyggen genom att de arren-
derades, eftersom de låg på statens kronoparker.

I skogslandet och kusttrakterna påbörjades också en form av nykoloni-
sation strax efter sekelskiftet. Denna nyodling kom ytterligare att förstärka 
bilden av Västerbotten som ett småbrukarlän. Nyodlingen underlättades 
av den omfattande krondikningsverksamheten, där myrar torrlades för att 
förvandlas till åker- eller skogsmark. 

Dikningarna bedrevs tillsammans med statligt subventionerad odlings-
verksamhet. De kolonat som anlades byggde på myndigheternas ofta felak-
tiga uppfattning att enbart tillgång på myrjord var tillräcklig för anläggan-
det av nya jordbruk. Målet att bilda bärkraftiga jordbruksföretag genom 
uppodling av myrmarker misslyckades alltför ofta, och kolonatverksamhe-
ten upphörde 1943. Anläggande av kronotorp fortsatte dock. Så sent som 
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1957 uppfördes fyra kronotorp i Nicknoret, Norsjö kommun.
Genom Hushållningssällskapets försorg beviljades redan 1914 lån för 

egnahem med jordområde, så kallade jordbrukslägenheter. I början av 
1940-talet hade uppemot 5 000 lån beviljats i länet. Ett annat inslag som 
förstärkte småbrukarkaraktären var den 1933 bildade lånefonden för ar-
betarsmåbruk. Målgruppen var främst skogs- och flottningsarbetare som 
genom att odla ett par hektar kunde klara en säsongsbetonad arbetsmark-
nad. Det var nu de så kallade Per Albin-torpen växte upp, ofta i utkanten 
av äldre byar.

Jordbruket i Västerbottens län hade fram till 1960-talets början en ål-
derdomlig struktur, där småbruken dominerade. År 1961 inleddes en jord-
brukspolitik som syftade till att utveckla Norrlands jordbruk. Begreppet 
KR – koncentrerad rationalisering – stod för uppbyggnad av bärkraftiga 
företag. Två år senare byggde de första «KR-arna» sina ladugårdar för 
18–20 kor. Företagen skulle skapas genom tillräckligt stora och välar-
ronderade jordbruk, där man skulle satsa på nya ekonomibyggnader och 
rationella driftsformer. 

Sedan dess har staten genom Lantbruksnämnden medverkat med ekono-
miskt stöd och rådgivning i en mycket stor del av dagens heltidsföretag. En 
del i detta arbete har utgjorts av täckdikningar, som gett ett mera storska-
ligt landskap i de större jordbruksbyarna. Diken och andra «odlingshin-
der» har blivit färre i allt större fält. På 1950-talet hade Västerbottens län 
som mest uppodlad mark; 123 000 hektar. Vid 1990-talets mitt utgjorde 
den uppodlade marken ungefär 75 500 hektar.

åkern

Klimat och jordmån i Västerbottens län har varit avgörande orsaker till 
att boskapsskötsel alltid dominerat i jordbruket. Det kärva klimatet i vår 
landsända har inneburit att tidig nattfrost i augusti ständigt hotat spann-
målsodlingen. Ett annat problem är den korta växtsäsongen. Moränmar-
kerna är i allmänhet steniga och näringsfattiga, och därför har odlings-
marken huvudsakligen koncentrerats till jordar som avsatts i vatten, alltså 
kusten, älvdalarna och sjöstränderna. Åkerjordarna i dessa områden är 
stenfria och näringsrikare än moränjordarna.

Vid sidan om den dominerande boskapsskötseln, som gav kött, mjölk 
och mjölkprodukter, bedrev man till en början ett mycket begränsat åker-
bruk. Korn odlades till brödsäd, och rovan dominerade bland rotfruk-
terna. Åkerlapparna var mycket små, och risken för frost gjorde att man 
brukade all odlingsmark utan att låta den ligga i träda, det brukar kallas 
ensädesjordbruk. På så sätt hoppades man säkra åtminstone en skörd, men 
samtidigt utarmades jordarna.
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Med skiftesreformerna på 1800-talet skapades förutsättningarna för ett 
mer effektivt åkerbruk. Genom laga skiftet fick odlingslandskapet en struk-
tur med större åkrar i regelbundna former, vilket underlättade brukandet 
när bättre redskap och så småningom maskinerna gjorde sitt intåg.

Dikningsföretag och torrläggningsarbeten stimulerades, och åkermar-
ken fick allt större omfattning. Mellan 1750 och 1870 tiodubblades länets 
åkerareal. Man började allt mer nyttja jorden genom trädesbruk, där 
sädesodlingen kombinerades med fleråriga självsådda gräsvallar. Man flyt-
tade alltså sädesodlingen mellan olika åkrar och lät dem däremellan ligga 
i träda. Bland sädesslagen dominerade fortfarande korn, även om havre- 
och höstrågsodling började förekomma. Potatisen tog över rovans plats.

Hushållningssällskapets verksamhet betydde också mycket för jordbru-
kets utveckling. Sällskapet bildades 1814 och visade till en början stort 
intresse för binäringar såsom salpeter-, pottaske- och terpentintillverkning. 
Vid seklets mitt agerade Hushållningssällskapet bland annat för utveck-
landet av mejerinäringen i länet. Den 18 november 1867 öppnades länets 
första mejeri i Hössjö, Umeå kommun. Man propagerade också för ett 
utvecklat ängsbruk .

För att hålla kreaturen med foder började man vid 1800-talets slut med 
vallodling. Tidigare hade man låtit de obrukade åkrarna växa igen till na-
turvallar, men nu såddes gräsfrö för att öka höproduktionen på lägdorna. 
Vallodlingens införande kom att förändra det västerbottniska odlingsland-
skapet i grunden; de gamla naturliga ängsmarkerna behövdes inte längre, 
och även betesmarkerna minskade i betydelse. Vallodling har med tiden 
blivit den vanligaste brukningsformen. I dag upptar den odlade vallen två 
tredjedelar av åkerarealen.

mekanisering

Mekaniseringen är av relativt sent datum. I slutet av 1800-talet förbätt-
rades järnplogarna, och tröskningen förenklades med kastmaskiner och 
stiftströskverk. I början av 1900-talet började man använda radsåningsma-
skiner och något senare introducerades slåttermaskiner och självrensande 
tröskverk. Det var vid denna tid som motorn började ersätta hästen. Stora 
och ganska otympliga ångmaskiner användes exempelvis för tröskverken, 
men det var först med förbränningsmotorns införande som den maskinella 
utvecklingen sköt ordentlig fart.

Den första traktorn i länet kom så tidigt som på 1910-talet. Det skulle 
emellertid dröja ända till 1950-talet innan man kunde tala om ett verkligt 
mekaniserat jordbruk med traktorer, självbindare och skördetröskor. År 
1944 fanns det 21 276 traktorer i landet men bara 309 i länet. Så pass sent 
som 1954 fanns det endast elva skördetröskor i hela Västerbottens län.
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ängen

Slåttern – insamlingen av vinterfoder till kreaturen – på de naturliga ängs-
markerna var själva basen till våra förfäders försörjning under mycket lång 
tid. Eftersom jordbruket var inriktat på boskapsskötsel, och då vintern är 
lång i dessa trakter, gick oändligt mycket tid åt till att skaffa vinterfoder åt 
kreaturen. Man samlade vinterhö på alla platser man kom åt. På inägorna 
slog man de hård- och sidvallsängar som tillsammans med åkertegarna 
var inhägnade till skydd mot de betande djuren. Man slog också det gräs 
som växte längs väg- och åkerrenar, på åkerholmar och i skogsbryn. Om 
marken var särskilt stenig eller svårslagen brukade man tala om skrabbs-
lått. Men långt viktigare var utmarksslåttern; strandängarna vid havet och 
sjöarna, raningarna, längs älvarna och bäckarna, alla myrarna och andra 
våtmarker. 

Den här lagslåttern på Björkhammarträsket var på sommaren 1910, 
en svunnen tid... Slåttarlaget kunde bestå av 18–20 personer. Vi hade 
trevligt, men det var slitsamt att gå i vattnet, ibland hela dagen. Man 
var glad att det var hål framtill i skorna, så att vattnet kunde rinna ut. 
På den tiden fanns inga gummistövlar. Med «stöttarband» knöt man 
upp de långa kjolarna till knäkort. Cyklar fanns det inte heller, utan 
det var att gå hemifrån klockan sex på morgonen med matsäck och 
filhämtare. Så hade man kokat färskpotatis och lagt kokt sill överst 
på den. Det var gott på kakubröd och smör. Man var hungrig och allt 
var gott – filbryta och lite salt kött till middag. Man satt i höladorna 
och åt...

På en del ställen av träsket var marken så svag, att man sjönk ned 
till knäna. Karlarna hade ibland trampor av hopbundna vidjor, ett par 
decimeter i fyrkant, som de band fast under skorna så att de kunde 
ta upp höet och bära det till hässjorna, där det var torrare mark. Jag 
hörde till dem som skulle ta upp«opplaga«, de strån som blev kvar på 
marken när karlarna lyft upp räfsfamnen...

Då man nu ser hur allt förändrats blir man vemodig. Den ena od-
lingen efter den andra läggs för fäfot, och ingen tar reda på kreaturs-
fodret. I den gamla betygsboken var stora A bästa betyget, och det vill 
jag ge till alla småbrukarhustrur på den tiden.

Nedtecknat av Elin Karlsson, Mossarotträsk, född 1893. 
Ur boken Vithatten (1993) av Göran Marklund.

Vid sidan om höslåttern var också lövtäkten betydelsefull. På utmarkerna 
kunde man antingen fälla björkar eller repa löv från träden. Man kunde 
också svedja områden för att förbättra lövfångsten.

Före vallodlingens tid slogs i stort sett alla myrar som låg någorlunda 
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nära gården eller byn. En gård kunde ha ett tjugotal slåttermyrar, och de 
kunde ligga ända upp till ett par mil från byn. När avstånden blev så långa 
var man tvungen att övernatta i slåtterstugor vid myren. Slåttern inleddes 
vanligen under fruntimmersveckan, i andra hälften av juli. Höet förvarades 
i lador eller på hässjor för att med häst hämtas hem till gården när snön 
fallit. Helst hämtade man hem höet i början av vintern, innan snötäcket 
hunnit bli för tjockt. Bäst var det om hösten var kall och snöfri, så att 
myrarna frös till och kunde bära hästens tyngd. Om snön i stället lade sig 
tidigt hann inte myren frysa till ordentligt. Då fick man trampa upp en väg 
så att vattnet trängde fram och kunde frysa, eller också fick man sätta tru-
gor, snöskor, på hästens hovar.

Raningslåttern var vid sidan om myrslåttern ett värdefullt inslag i det 
traditionella insamlandet av vinterfoder. Raningar är en norrländsk be-
nämning på de ofta översvämmade markerna längs bäckar, åar och älvar. 
Namnet raning kommer från röjning och syftar på att man röjde bort träd 
och buskar från stränderna för att på så vis främja gräsväxten och under-
lätta slåttern. Raningmarkerna gav ofta ett smakligt och näringsrikt hö 
tack vare de årliga översvämningarna som syresatte växterna och tillförde 
nya näringsämnen. 

Under 1800-talet tillhörde Västerbottens län de mest expanderande om-
rådena i hela landet, något som bland annat avspeglade sig i en fyrdubb-
ling av befolkningen. En av de viktigaste orsakerna till expansionen var 
införandet av det intensiva ängesbruket. Under första hälften av 1800-talet 
propagerade inte minst Hushållningssällskapet för såväl översilning som 
överdämning – de två förhärskande metoderna inom det intensiva änges-
bruket. Översilningstekniken innebar att man genom dammar och bevatt-
ningskanaler ledde in vatten från åar, bäckar och sjöar som fick svämma 

Raningar i Ammarnäs. I ladorna förvarades höet inför vintern. Foto: Sune Jonsson.
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över myrar och andra gräsbärande marker. Vattnet förde med sig syre och 
näringsämnen som kraftigt gynnade gräsväxtligheten på de alltmer utmag-
rade slåttermarkerna. Principen var densamma som vid de naturligt över-
vämmade raningarna längs älvar och andra vattendrag. Översilning kunde 
också tillämpas på vintern. Genom att låta silvattnet bilda ett istäcke 
ovanpå myren minskade tjälbildningen, vilket förlängde växtsäsongen. 
Dessutom frös uppskjutande ris och videsnår fast i istäcket och rycktes loss 
vid isgången på våren. Istäcket tryckte också ihop myren som blev jämnare 
och lättare att slå.

Den andra förhärskande metoden av intensivt ängesbruk var över-
dämning. Genom att bygga en damm i en bäck eller å skapade man en 
slåttermark ovanför dammen. De bäst bevarade dammängarna hittar vi i 
Svansele, Norsjö kommun. Här sköttes dammängarna med vinterdämning. 
På hösten stängdes dammluckorna, och myrarna ovanför dammen över-
svämmades. Då isen lagt sig stängdes luckorna helt. Det nydämda vattnet 
höjde istäcket som då drog med sig ris och sly. På vårvintern öppnades 
luckorna. Vattnet under isen rann undan, och det tunga istäcket planade ut 
ojämnheter. Marken fick sedan ligga översvämmad fram till midsommar. 
Då släpptes vattnet ut, ängen torkade upp för att ge en ymnig växtlighet av 
framför allt vass-starr. I början av augusti skedde slåttern. Som mest omfat-
tade Svansele dammängar mer än 50 hektar, men i dag slås endast några 
hektar. Området är sedan 1972 avsatt som naturreservat.

Ytterligare en variant av dammäng är sjöbottenängen. Genom att tömma 
en sjö på sitt vatten, och sedan sköta ängen med samma sorts dämning som 
i Svansele, fick man god tillgång på vinterfoder. Den sänkta sjön Risträsket, 
Vilhelmina kommun, sköttes på följande sätt: Vid snösmältningen töm-
des en del av sjön för att isgången inte skulle sopa bort hässjorna. Därpå 

Svansele dammängar. Foto: Petter Engman.



12

HANDLEDNING TILL KULTURHISTORIEN

fylldes sjön åter till full höjd fram till midsommartid. Sjön tappades sedan 
försiktigt så att bottenslammet ej sköljdes bort. Vid månadsskiftet juni–juli 
stod starrens knoppar över vattenytan, och när värmen kom sköt växterna 
i höjden. I mitten av juli tappades hela sjön långsamt, och sedan marken 
torkat påbörjades slåttern.

Sjöbottenängarna, dammängarna, översilningsängarna, raningarna, 
myrarna, sid- och hårdvallsängarna – i stort sett alla naturliga ängsmarker 
hade spelat ut sin roll i och med vallodlingens intåg. De naturliga ängsmar-
ker som finns kvar i dag är endast små, små rester efter det förr så omfat-
tande ängesbruket. Därför är det desto viktigare att slå vakt om dem. Pre-
cis som betesmarkerna erbjuder våra ängsmarker livsrum åt en fantastisk 
artrikedom, där den kontinuerliga slåttern gynnar både flora och fauna. 
Liten blåklocka, prästkrage och kattfot är några växter som vi förknippar 
med ängen och som gynnas av slåtterhävden.

betet

Boskapsskötseln var tidigt den dominerande inriktningen i länets jordbruk. 
Djuren stängslades ute från åkermarken för att beta på gårdsnära hag-
marker, men ännu viktigare som betesmarker var utmarkerna, där djuren 
betade i skogen. Just skogsbetet är den betesform som har dominerat i 
Västerbottens län. På mer avlägsna skogsbeten kunde det hända att man 
byggde upp fäbodar. Boskapen vallades av getare, pojkar eller flickor, som 

På bete i Botsmark i slutet av 1920-talet. Foto Tor Ekholtz.
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såg till att djuren betade på rätt ställen och som skyddade dem mot rov-
djursangrepp. När skörden var bärgad betades även åkrar och ängar.

Detta var ordningen sedan århundraden tillbaka. Närmast gården låg 
inägorna med åkrar, slåtterängar och småhagar för exempelvis kalvar och 
lamm. Sedan fanns de vidsträckta utmarkerna, som nyttjades för bete och 
slåtter. Från by- eller gårdstomten ledde den inhägnade fägatan till skogs-
betet. För att underlätta betesgången använde man sig av sommarladugår-
dar som oftast låg på gränsen mellan inägorna och utmarkerna. Skogen 
nyttjades också för virke till hägnader och byggnader, för bränsle, lövtäkt 
och för tjärbränning och kolning. Denna ordning uppluckrades under 
1800-talet. Nya plogar, stenröjning, utdikning, vallodling på åkermark 
och så småningom införandet av handelsgödsel, innebar att åkrarnas av-
kastning ökade. Tack vare vallodlingen fick man på ett lättare sätt in foder 
till kreaturen. Både betesmarker och framför allt slåtterängar minskade i 
betydelse och omfattning.

För att ytterligare förbättra skogsbetet kunde man också bränna skogen. 
En skog som nyttjas för bete känns igen på upptrampade fästigar som ofta 
kantas av en gräsrik vegetation med exempelvis stagg. Även svampar gyn-
nas av djurens trampande; kor söker sig med förkärlek till svamprika om-
råden. Här och var kan skogen vara luckig med fler gläntor jämfört med 
obetad skog. På sådana platser, liksom i skogskanterna, hittar man ofta 
en artrik örtflora. I äldre betad skog finns dessutom många hotade arter 
förknippade med träden själva, exempelvis knappnålslavar och vedlevande 
insekter. I dag är skogsbetet ett ganska sällsynt inslag i boskapsskötseln. 
Numera betar djuren huvudsakligen på vallåkrarna, eller också på gamla 
naturliga ängsmarker.

Bete längs bäckar och älvar samt på sjö- och havsstränder har också va-
rit ett viktigt inslag i den traditionella boskapsskötseln. Dessa omfattande 
raningar och strandängar var i äldre tid typiska slåttermarker, där man 
slog gräs till vinterfoder. När vallodlingen konkurrerade ut de traditionella 
naturslåttermarkerna kunde dessa nyttjas för bete i stället. Fuktiga och 
våta marker har alltid varit mycket viktiga fodermarker, eftersom de har en 
uthållig, jämn och hög produktionsförmåga. I dag är det endast en bråkdel 
av de gamla raningarna och strandängarna som hävdas, och i den mån så 
sker är det genom bete.

storskifte och laga skifte

I Västerbottens län utgjordes den äldsta jordbruksbygden vanligen av rad-
byar längs älvdalarna och klungbyar i höjdlägen nära kusten. I sådana byar 
hade man ofta de egna ägorna samlade nära gården. I större och tätare be-
byggda byar kunde delar av marken i stället vara tegskiftad; alla bönder 
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ägde del i varje område av jämförbar kvalitet. Gemensamt för alla byar var 
dock att utmarken, skogs- och myrmarkerna, nyttjades gemensamt.

I mitten av 1700-talet genomfördes storskiftet, en sammanslagning av 
ägorna så att varje hemman skulle erhålla så få och stora enheter som 
möjligt. Ett ytterligare syfte var att åstadkomma en delning av de tidigare 
gemensamma ängsmarkerna. I vårt län storskiftades den första byn redan 
på 1750-talet. Reformen fick dock liten verkan och genomfördes endast i 
36 av länets byar.

Större genomslag fick laga skiftet efter en förordning från 1827. Då 
skulle all mark skiftas, även de skogsmarker, ängar och nyodlingar som 
lämnats orörda av storskiftet. Mindre jordlotter slogs samman till större 
enheter vilket underlättade för ett rationellare jordbruk. Många av de täta 
bykärnorna splittrades. Man räknar med att cirka 18 procent av jordbru-
karna tvingades flytta till byarnas utkanter – en trots allt blygsam siffra 
jämfört med de större jordbruksområdena i södra Sverige. Laga skiftet 
pågick in på 1900-talet i Västerbottens län.

hushållet

I självhushållets tid gjordes det mesta för hand. Många bekvämligheter 
saknades som vi i dag tar för givna; människor fick klara sig utan rinnande 
vatten, elektricitet, centralvärme, kylskåp, tvättmaskiner och inomhustoa-
letter. Storstädning och tvätt fick ofta koncentreras till ett fåtal tillfällen 
per år. Det gällde att inte i onödan släppa in kylan i husen och det var 
arbetsamt att värma vatten och byka tvätt. Av samma anledning fick den 
personliga hygienen stå tillbaka – det var mycket sällsynt med bad.

Det mesta arbetet var fysiskt tungt. För att överleva krävdes praktiska 
kunskaper om allt ifrån husbygge till odling, jakt och fiske. Det var nöd-
vändigt att känna till vad som gick att samla och använda i naturen, hur 
mat kunde bevaras och konserveras samt hur kläder och redskap tillver-
kades. Äldre uttryck som »själv är bäste dräng«, att »syna någon i söm-
marna« vittnar om vikten och värderingen av praktisk kunskap. Att vara 
stark, arbetsför och med gott handlag ökade dessutom chanserna på äk-
tenskapsmarknaden!

Barnen deltog tidigt i det dagliga arbetet. Genom att härma och ta efter 
de vuxna överfördes »tyst kunskap« mellan generationerna. Arbetet var 
ofta tydligt uppdelat mellan könen. I tider av förhållandevis lite omflytt-
ningar med begränsade influenser utifrån upprätthölls och underhölls 
lokala traditioner, sedvänjor och könsroller. Inom samhället fanns en stor 
gemenskap som samtidigt innebar en stark social kontroll där »alla visste 
allt om alla«. 

Kyrkans grepp om människorna var stort och sträckte sig långt in i hem-
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men. En patriarkal ordning gjorde gällande att mannen sågs som Guds 
ställföreträdare i hemmen och därför stod över både kvinnan, barnen och 
tjänstefolket. Den västerbottniska kvinnan har trots detta haft en förhål-
landevis stark och självständig ställning. Då mannen under långa tider 
vistades långt från hemmet på skogsarbete, jakt och fiske var det vanligt 
att hustrun ensam hade ansvaret för gården. Kvinnan var därför tvungen 
att utföra och behärska också traditionellt manliga sysslor. I en knapp 
ekonomi hade man heller inte råd att hålla lika hårt på det könsuppdelade 
arbetet, allt arbete fokuserades på den gemensamma saken och familjens 
överlevnad. 

Människornas livsvillkor styrdes i stor utsträckning av miljön där de 
var bosatta, av klimatet och naturresurserna. Arbetsåret följde naturens 
årstidsväxlingar. Längden på arbetsdagen bestämdes av dygnets ljusa tim-
mar. Livet levdes många gånger på en skör tråd där skillnaden kunde vara 
liten mellan lycka och olycka, liv och död. Brödlösa dagar väntade om 
skörden slog fel och en lång vinter kunde innebära att djurfodret tog slut 
och kreaturen svalt ihjäl. Det var därför viktig med välfyllda förråd och 
sparsamhet.

Arbetet var beroende av framförhållning och förberedelser. För att ex-
empelvis sy kläder behövdes tyg. Arbetet omfattade flera steg. Först skulle 
fåren klippas, ullen kardas och spinnas, och tyget därefter vävas. De olika 
arbetsmomenten utfördes vid olika tider på året. På hösten klipptes den 
bästa ullen och sedan vidtog arbetet med att karda och spinna tråd. Efter 
jul var arbetet klart och väven kunde sättas upp. Dagarna var då så långa 
att dagsljuset räckte till för att se att väva. Ibland var framförhållningen 
ännu större. Ett bra yxskaft kunde det löna sig att vänta på i flera år. 
Lämpligt virke togs ifrån hartsrik svallved. Om inte passande ämnen fanns 
i skogen lurade man trädet att bilda den åtråvärda svallveden. Trädet såra-
des med en längsgående skåra i trädstammen och därefter var det bara att 
vänta medan svallveden stod på tillväxt och ökade år från år.

Få saker inköptes till hemmet. Det var ont om pengar och många gånger 
långt till närmsta handelsbod. Inköp och byteshandel gjordes i stället i 
samband med de årliga marknaderna. Då inhandlades sådant som män-
niskorna inte kunde tillverka själva såsom salt, kaffe, kryddor, järn, bom-
ullstyg och vitt mjöl. Ofta bedrevs byteshandel med produkter och tjänster. 
Vissa var hantverkare som specialiserat sig inom särskilda områden. För 
större arbeten gick byarna samman och hjälptes åt. Byalagen kunde till 
exempel bygga gemensamma anläggningar som kvarnar, stampar och för-
dämningar. Fick man som privatperson hjälp förväntades tjänsten återgäl-
das i en framtid. Att tjänst byttes mot gentjänst var en hederssak. 

Trots att hemmen, med dagens mått mätt, var torftigt inredda lades stor 
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vikt och omsorg vid många av bruksföremålen. Då som nu fanns status-
markörer. Det kunde ta sitt uttryck i klädedräkt, i textila utsmyckningar, 
genom målade dekorationer och träsniderier. Som regel var det ont om 
bilder och tavlor, och förutom Bibeln och andra religiösa skrifter var det 
också sällsynt med böcker. I stället fanns en rik folklig tradition av munt-
ligt berättande, visor och musik. Genom berättandet förmedlades allt ifrån 
nyheter till skvaller. Berättelser i form av folktro, sägner och skrönor gav 
förklaringar åt obegripliga företeelser i tider av utsatthet då människornas 
livsvillkor till stor del styrdes av yttre faktorer.

bondens byggnader

sexknutsbyggnaden
Den mangårdsbyggnad som var vanligast på 1700-talet – och sannolikt 
långt tidigare – var med farstu, kammare och kök. Senare blev den vanli-
gast som bagarstuga. Byggnadstypen förekommer i hela landet. Enkelstu-
gan av nordsvensk typ består av en förstuga med bakomliggande kammare 
samt ett kök, så kallad stuga. Enkelstugan är ibland sammanbyggd med en 
boddel som kunde inrymma vagnslider, redskapsbod och vedbod.

åttaknutsbyggnaden
Parstugan, åttaknutsbyggnaden, var den vanligaste mangårdsbyggnaden 
på större gårdar under 1800-talet. Det är denna byggnadstyp som numera 
brukar kallas Västerbottensgård. Kortfattat kan man säga att det är en 
enkelstuga som utökats med en sal. Ibland är parstugan utbyggd med en 
kammare på gaveln, så att byggnaden får tio knutar. I slutet av 1800-talet 

Sexknutsbyggnad i Ekorrsele, Vindelns kommun.
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ladugården
Ladugården byggdes ofta som en länga med flera funktioner. Fähus och fo-
derlada var de viktigaste. Senare byggde man in stall, vagns- och redskaps-
bodar samt gödselrum. Efter Hushållningssällskapets rekommendationer 
byggdes från 1900-talets början även logen in i ladugården. Ursprungligen 
uppfördes ladugården i timmer, men på grund av fukten och värmen från 
djurkropparna hade dessa byggnader relativt kort livslängd. Allt fler ladu-
gårdar kom därför att uppföras i stolpverk med fähusdelarna i tegel eller 
cementtegel.

lador
Ängsladorna hittar vi ute i ängsmarken eller på dagens åkrar. Här förva-
rades vinterfodret i väntan på vintern, då den frusna och snötäckta mar-
ken underlättade hemtransporten. Lador har sannolikt använts alltsedan 
medel tiden. Äldre handlingar ger upplysningar om hur viktigt det var med 
lador i det traditionella jordbruket. År 1816 berättas att Nils Abrahamsson 
i Fjädernäs, Degerfors socken, hade byggt inte mindre än 50 lador!

Ladornas utformning har växlat, både tidsmässigt och geografiskt. Äldre 
lador timrades av rundtimmer. Ofta är sådana lador glestimrade, vilket var 
en fördel eftersom höet då gavs bättre möjlighet att torka.

I norra Västerbotten hittar vi de snedväggiga ladorna. Några av förde-
larna med dessa lador var att det var lättare att arbeta i dem, att höet inte 
packades ihop så hårt, att ladväggarna fick bättre skydd mot regnet och 
att snön inte tornade upp sig mot väggarna varpå luftcirkulationen blev 

var det vanligt att boningshusen byggdes på med en halv våning. Små föns-
ter, ibland bara något stockvarv högt, sattes in i övervåningen. Samtidigt 
brädfodrades och rödmålades huset. När husen höjdes var det också van-
ligt att de försågs med ett utbyggt trapphus.

Jakobjans parstuga på hembygdsområdet i Vindeln Foto: Anders Björkman..
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bättre.
Ovanför barrskogsgränsen i våra fjälltrakter var man hänvisad till fjäll-

björken som byggnadsmaterial. Resultatet blev glest timrade lador med 
ett mycket karaktäristiskt utseende. Torv var det vanligaste materialet till 
taktäckning i dessa trakter.

När man lättare fick tillgång till sågat virke började man uppföra lador 
av stolpar och bräder. I dag är brädladorna ett betydlgt vanligare inslag i 
landskapsbilden än timmerladorna. I Skelleftetrakten och andra delar av 
norra länet kan man se hur den snedväggiga konstruktionen överförts till 
brädladan.

logen
Långt tillbaks i tiden tröskades säden för hand med slaga. Då behövdes inte 

Nordvästerbottnisk lada. Foto: Skm.

Långloge på Anderstorp i Skellefteå. Foto: Anders Björkman.
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någon stor loge, utan tröskningen kunde ske i en byggnad som närmast lik-
nade en lada med den skillnaden att den hade en övervåning där halmen 
förvarades. I dag återstår bara någon enstaka av dessa slagtrösklogar. 

I slutet av 1700-talet började man använda häst för att dra en taggig vält 
eller en vagn över de utbredda sädesaxen. Detta skedde i långa smala bygg-
nader med dörr i båda gavlarna. Även långlogar är sällsynta i dag. Under 
1800-talet kom den konformiga tröskbulten till användning. Då byggdes 
logarna kvadratiska eller med rund form.

Fyrkantlogarna är av tämligen stora dimensioner, ungefär 10 x 10 meter, 
med stora portar avpassade för såväl häst och vagn, som för senare tiders 
traktorer. Logarna med rundad form var antingen sex-, åtta- eller till och 
med tiokantiga. Dessa rundlogar är unika byggnader för just Västerbottens 
och Norrbottens län. 

Vid 1800-talets slut började man använda tröskverk. Först drogs de för 
hand. Senare kom den så kallade tröskvandringen i bruk, en mekanisk 
kraftöverföring som drogs runt med häst på planen utanför logen.

Rundloge med kornbod på taket i Skarberget, Burträsk. Foto: Anders Björkman.

boden
Varje gård hade fristående bodar eller härbren för förvaring, exempelvis 
kornbodar samt förrådsbodar för matvaror, husgeråd och kläder. I en tra-
ditionell tvåvåningsbod förvarades säden i bingar på övre botten, medan 
tinor med fläsk och kött, hårdbröd, torkad fisk och så vidare fanns i bot-
tenvåningen. För att undvika fukt och angrepp av råttor har bodarna ofta 
uppförts med stolpfötter på vilka det ligger breda halvklovar som en råtta 
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inte kan ta sig förbi. Tack vare det gedigna stolpunderredet och omsorgs-
full timring är boden den av gårdens byggnader som uppnått högst ålder. I 
länet finns bodar från 1600-talet. De flesta är dock från 17- och 1800-ta-
len.

jordkällaren
Förr fanns det en jordkällare på varje gård. Här förvarades potatis och rot-
frukter, skyddade från värmen sommartid och från frosten vintertid. När 
man byggde en jordkällare började man med att gräva en grop. I gropen 
timrades en form av grova stockar på vilka valvstenarna vilade under välv-
ningen. När valvet var lagt togs stockarna bort. Håligheter tätades med 
kalkbruk och mossa samt täcktes med näver. Sedan övertäcktes källaren 
med jord. Andra friliggande jordkällare kunde ha trätak.

Jotdkällare i Risträsk. Foto: Petter Engman.

fäbodar
Om skogsbetet låg riktigt långt från hemgården kunde man anlägga fäbo-
dar som ofta hade övernattningshus. En stor arbetsinsats krävdes för att 
tillverka smör och ost. På en fäbod kunde det finnas ett stort antal bygg-
nader; boningshus, fähus, mjölkkällare och förvaringsbodar. Fäbodar har 
i vårt län varit vanligast i Dorotea och Åsele socknar, alltså de trakter som 
gränsar mot vad man kan kalla fäbodsystemets kärnområde Jämtland, 
Härjedalen och Dalarna.
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Sommarladugårdar
Gränsen mellan fäbod och sommarladugård har varit mycket flytande i 
vårt län. Man kan ha kallat sommarladugården för fäboden även om man 
inte övernattat där. Sommarladugårdar uppfördes främst för att minska 
avståndet till skogsbetet, men de kunde också byggas mycket nära hem-
gården. Genom att flytta djuren till sommarladugården fick man tillfälle 
att rengöra vinterladugården och låta den torka upp ordentligt inför den 
kommande vintern. Dessutom slapp man alla flugor och andra insekter 
som djuren drog till sig på sommaren. När skogsbetet minskade i betydelse 
under början av 1900-talet övergavs sommarladugårdarna.

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

Hemmansägare Axel Eriksson i Hössjö utanför Umeå stockvältar i juni 1992. Foto: Sune Jonsson.



22

HANDLEDNING TILL KULTURHISTORIEN

litteraturtips

Arell, Nils, Kolonisationen i lappmarken (1979).

Kommentar: Beskriver kolonisationen och tar upp saker som avvitt-
ring, odlingsgräns, med mera.

Campbell, Åke, Från vildmark till bygd (1982).

Kommentar: Etnologiska studier av äldre tiders ärjemarkskultur – 
jordbruk, jakt, fiske – i Ammarnäsområdet. Bra fotografier.

»Det värdefulla odlingslandskapet – program för bevarande av natur- och 
kulturmiljövärden« Länsstyrelsen Västerbotten, meddelande (1993:2).

Kommentar: En rapport som pekar ut cirka 250 värdefulla odlings-
landskap i Västerbottens län. Användbar för att lära sig mer om till 
exempel en bys historia eller för att planera utflykter.

Johansson, Bo, Ord från Baksjöby (1979).

Kommentar: Dikter med anknytning till äldre tiders jordbruk, från 
Vilhelminatrakten.

Jonsson, Sune, Bilder från den stora flyttningen (1964).

Kommentar: En kärleksfull och samtidigt skrämmande text- och foto-
skildring av 1960-talets avfolkning av Västerbottens inland. 

Jonsson, Sune, Tiden viskar (1991).

Kommentar: En beskrivning av jordbrukets förändring i Baggård, 
Nordmalings kommun. Mycket fina fotografier.

Mat i Västerbotten Västerbottens museum och Två Förläggare Bokförlag, 
Umeå 1985

Petterson, O.P. Gamla byar i Vilhelmina I–IV (1941–46).

Kommentar: Ingående skildringar av Vilhelminabyarnas historia.

»Till änges« Tidskriften Västerbotten (1993:1–2).

Kommentar: Massor av gamla berättelser om äldre tiders slåtterar-
bete.


