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SVEN-DONALD HEDMAN

Historiska kåtahärdar
Att använda ett etnologiskt-historiskt material för att göra analogier med ett förhistoriskt material är en vanlig
metod inom arkeologin. En del förutsättningar måste
emellertid vara uppfyllda för att genomföra den här metoden. Det bör finnas en kontinuitet över tiden, dvs. att
man arbetar över sammanhängande tidsperioder och
fortsätter in i historisk tid, samt att det etnologiskt-historiska materialet finns inom samma geografiska område
som det förhistoriska materialet. I den här artikeln presenteras några preliminära resultat från en studie av
fyra skogssamiska kåtor från 1800-talet och början av
1900-talet. Syftet med studien är att jämföra historiskt
kända boplatser med skogssamiska förhistoriska boplatser från järnålder och medeltid och det är framförallt frågor kring härdens utseende och placering i kåtan som
skall analyseras.
De fornlämningar som främst karakteriserar det förhistoriska samiska kulturlandskapet är den stora mängden av härdar i mindre och större grupper (Bergman
1988, Hedman 1989, Mulk 1987, Wiklund 1992). De är
oftast belägna på tallhedar, vid myrkanter och småtjärnar, i marker med bra renbete. Rent morfologiskt har
man försökt datera olika härdtyper till vissa tidsperioder
{Hvarfner 1957, Spång 1983). Vissa härdtyper har även
karakteriserats som samiska och fått den något luddiga
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benämningen härd av samisk typ. Genom att studera de
sentida kåtornas härdar ville jag se om det verkligen var
möjligt att datera härdar enbart genom att se på deras
form, storlek och konstruktion, samt att se vad som är
den samiska härdtypen och hur variationsrik den samiska härden kan vara.
Som studieobjekt utsågs fyra kåtor belägna inom Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar vid ett system av mindre
sjöar 10-15 km söder om Piteälven med sjön Abraur som
den största sjön, ca en mil lång. Vid Abraursjön sammanfaller de tre skogssamebyarna Ståkke samt Västra och
Östra Kikkejaur. Alla fyra kåtorna ligger inom det skogssamiska kärnområdet och har nyttjats av skogssamer
inom nämnda skogssamebyar samt Malmesjaurs skogssameby. Malmesjaurs skogssameby upphörde 1946 och
uppgick i Udtja och Östra Kikkejaur samebyar (Manker
1968:157). Kåtorna är även belägna inom ett av de undersökningsområden som ligger till grund för det avhandlingsarbete jag arbetar med och som avser att studera samiska bosättningsmönster i Övre Norrlands barrskogsområde under järnålder och medeltid.
Fältarbetet ingår även i en studie av gamla Malmesjaurs skogssamebys visteplatser och rörelsemönster i
samband med renskötseln. Resultatet från fältarbetet
kommer sedan att jämföras med det förhistoriska samiska kulturlandskapet inom samma område. En viktig del
av fältarbetet har varit intervjuer och inventeringar tillsammans med äldre skogssamer som väl känner till de
historiska lämningarna inom undersökningsområdet.
Som viktiga sagesmän bör nämnas Fingal och Holmfrid
Andersson från Abraur som varit till stor hjälp. Bröderna
tillhör en skogssamisk släkt som under många generationer bedrivit renskötsel i området.

O knyt t 3-4/1993

3

Eftersom det var frågor rörande härdens utseende och
lokalisering i kåtans rum som var intressanta, utfördes
en uppmätning av golvplanet. Härden avritades i plan.
En genomgång gjordes även av de inskriptioner, nedtecknade årtal samt övriga notiser som finns skrivna på insidorna av kåtornas väggar. Intervjuerna berörde främst
frågor om hur och av vilka kåtorna nyttjats.

Kåtorna
Alla fyra kåtor är permanenta och har nyttjats under en
viss period av året. De är uppförda av handbilade plankor och stockar. En av kåtorna är en åskåta och tre är av
den stympade pyramidformiga skogssamiska kåtatypen
med rektangulärt eller kvadratiskt timrade bottenvarv. I
det här fallet med två timrade bottenvarv.
Åskåtan vid Suolojaure
Åskåtan kallas för "Lars-Petters kåta" efter Lars-Petter
Sjulsson som uppförde den 1876. Familjen Sjulsson brukade bo i den på sensommaren och hösten i samband
med renskötseln (Manker 1968:86). Fisket i sjön ingick
också som en viktig del i näringen. Huvudvistet fanns vid
Puoitasjaure, som är ett större sel i Piteälven, ca en mil
norr om Suolojaure. Kåtan har tidigare ingående beskrivits av Ernst Manker i Skogslapparna i Sverige 1968. Askåtorna utgör ett mycket ålderdomligt sätt att bygga träkåtor och har haft en begränsad utbredning till trakterna
kring Piteälven i Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar samt
södra delarna av Jokkmokks socken (Ruong 1944:141).
När Manker 1947 besökte åskåtan var den i välbevarat
skick med den långa synliga åsryggen intakt.
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Fig. 1. Åskåtan vid Suolojaure 1947. Mot åsryggen har rests handbilade träplankor. (Manker 1968:182.)

Fig. 2. Planritning över åskåtan vid Suolojaure. Härden delar kåtan i två rum och golvplanet är sexkantigt.
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Vid mitt återbesök 1991 fanns ej åsryggen kvar. En del
av den fanns inrasad i kåtans östra del, på kökssidan. Eftersom åsen, som utgör stödet för kåtans väggar, har försvunnit, är kåtan kraftigt ihopsjunken. Kåtan har konstruerats så att handbilade plankor samt bågstångsliknande sparrar har rests mot åsen. Det gör att kåtans rum
blir ovalt och sexkantigt. Utrymmet liknar i stort sett det
ovala rummet som en tältkåta med bågstänger har.
Terrängen i området är delvis blockig och kåtan är uppförd på ett avplanande parti ca 60 m öster om sjön nära

Fig. 3. Åskåtan 1991. En del av åsen syns inrasad vid kåtans köksdel. Ingången är på motstående sida. Torv har bildats på kåtans
träväggar där även mindre buskar har börjat växa. Foto: SvenDonald Hedman.
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Fig. 4. Nykåtan uppfördes under slutet av 1800-talet. Kåtan har
ett rektangulärt golvplan och väggen utgörs av två timrade stockvarv. Taket har närmast en stympad pyramidform som är typisk
för skogssamiska träkåtor i det här området. Foto: Sven-Donald
Hedman 1993.

gränsen till Arvidsjaurs socken. Saolojaur betyder 'sjön
med många holmar' och det stämmer väl in. Vid sjön har
även projektet Nordarkeologi påträffat den plats där enligt traditionen en fiskeseite funnits.
Kåtans inner mått vid golvplanet är 4,46 m mellan ytterväggarna och 2,22 m från dörren till motstående väggen.
Härden i åskåtan är oval och 1,6 m x 1,0 m och innanför
kantstenarna stenpackning. Härden delar i stort sett kåtan i två rum. Mot pässjo, köksdelen, finns en större rundad sten, påssjostenen. Vid den här kåtan finns ingen
renhage i närheten.
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Fig. 5. Nykåtan. Golvplanet är rektangulärt samtidigt som härden
har en oval form.

Nykåtan
Nykåtan är belägen på en flack moränhöjd, som i tre väderstreck, norr, syd och öst, omges av myrmark. Ett tiotal härdar finns i en grupp 1,5 km väster om kåtan vid
en mindre bäck, Paulatjåkkå. Den här kåtan uppfördes i
början av 1890-talet av Nils Nilsson, morfar till bröderna
Andersson. 1 närheten av kåtan finns spår efter en renhage och i större träd inom renhagen finns träpinnar inslagna. Träpinnarna utgjorde stöd för nahpe (mjölkkärl) som
ställdes här sedan renarna mjölkats. Området där kåtan
och härdarna är belägna kallas för Pau.lavu.opme och ansågs vara ett mycket bra renbetesland. Här var det t.ex.
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Fig. 6. Kåtan vid nybygget Rebraur. En stor härd innebär inte nödvändigtvis en stor kåta. Den minsta kåtan har den största härden,
1,8 x 1,0 m.

alltid lite snö vilket var bra för vinterbetet. Kåtan användes alla tider på året, men framförallt på hösten fram till
jultid. Då brukade Nils Nilsson tillsammans med några
andra renskötare samla ihop de renar som fanns inom
området.
Kåtans inner mått är 2,6 m mellan ytterväggarna och
2,2 m mellan dörröppningen och väggen vid köksdelen.
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Härden är oval och har måttet 1,5 x 1,1 m och innanför
kantstenarna finns en stenpackning.
Kåtan vid nybygget Rebraur
Kåtan är uppförd ca 100 m norr om bostadshuset på nybygget Rebraur på en terrass i sydsluttning. Ursprungligen stod kåtan nära sjön Västra Rebraur men flyttades
till nuvarande läge 1910. För flyttningen och uppförandet av den nya kåtaplatsen stod Nils Petter Andersson,
far till bröderna Andersson och gift med en dotter till Nils
Nilsson. Kåtan användes som sommarbostad då man flyttade ut från bostadshuset.
Kåtans innermått är 2,26 x 2,2 m och härden är rektangulär, 1,8 x 1,0 m. Innanför kantstenarna finns en
stenpackning. Mot påssjo finns två större plana stenar.
Niiaskåtan
Nilaskåtan är belägen på en större moränhöjd som gränsar mot en mindre bäck, Nilastjåkko. Intill kåtan finns
spår efter en mindre renhage och på stora granar inom
renhagen syns spår efter inslagna träpinnar. Kåtan har
använts vid flera olika perioder av året. De inslagna pinnarna indikerar att man mjölkat renar. Renarna kalvar i
slutet av maj och i början av juni. Det visar att man nyttjat kåtan på försommaren. Många inskriptioner har datum till september och oktober, vilket visar att man vistats här också på hösten. Det äldsta nedtecknade årtalet
är 1873 och har gjorts av Erik Mattias Nilsson, bror till
Nils Nilsson.
Kåtans innermått vid golvplanet är 4,13 x 2,98 m. Härden är oval och mäter 1,6 x 1,25 m. Härden är delvis
övermossad, men vid sondning känns en stenpackning
innanför kantstenarna.
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Fig. 7. Nilaskåtan har rektangulärt bottenplan med en stor oval
härd, 1,6 x 1,25 m.

För att ytterligare visa på skillnader och likheter mellan härdarna redovisas även tre uppmätta tältkåtor. Kåtorna uppmättes av Gustav Hallström på 1920-talet och
ritningarna finns bland Hallströms papper vid Forskningsarkivet i Umeå. Av tältkåtorna är två från Rautasjaure, Jukkasjärvi socken, och en från Laisan i Tärna
socken. Uppmätningarna har skett i böljan av augusti
enligt det datum som finns angivet på ritningarna, det
rör sig alltså om sommarvistesplatser.
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Kåtan vid Laisan
Tältkåtan är en bågstångskåta och rummet är närmast
cirkulärt. Härden är närmast rektangulär och mäter
1,25 x 0,9 m. Den har ej någon stenpackning. Fyra oregelbundet lagda stenar ligger in mot påssjo.
Sarris kåta vid Rautasjaure
Kåtan är en bågstångskåta och även här är rummet närmast cirkulärt. Härden har rektangulär form och mäter
1,0 x 0,8 m. Inte heller här finns någon stenpackning. En
större sten intill härden markerar påssjo.
Pingis kåta vid Rautasjaure
Kåtan är en bågstångskåta och rummet är ovalt, med
största utrymmet på härdens långsidor. Härden är närmast rund, 1,0 m i diameter och har ej någon stenpackning. Två stenlagda härdarmar går ut mot dörröppningen. Påssjo markeras med en större sten.

Slutsatser
Alla de redovisade kåtorna ligger inom en tidsperiod av
ca 75 år. De skogssamiska timrade träkåtorna har funnits permanent på respektive plats och nyttjats återkommande under vissa perioder av året. Tältkåtorna flyttades hela tiden mellan de olika renbeteslanden. Jämför
man härdarna i kåtorna finner man stora skillnader,
men också likheter. Ser man till likheterna registrerar
man att härdarna är belägna i centrum av kåtans rum,
ofta närmare påssjodelen än dörrområdet. De flesta härdarna har större stenar mot påssjo. Härdarna delar kåtan på mitten, och på ömse sidor om härden är arbets-
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och sovområden. Det finns även belägg för att i vissa delar av det samiska bosättningsområdet kåtans golvplan
delades upp i nio områden med gränsstockar (Ränk
1949:87-88). Sådana gränsstockar fanns emellertid ej i
dessa kåtor.
Härdarna i träkåtorna är större än i tältkåtorna fastän
golvytorna i stort sett är lika stora. Alla fyra härdar i träkåtorna är stenfyllda, däremot ingen i tältkåtorna. En
förklaring är att tältkåtorna var tillfälliga boplatser på
sommarbeteslandet medan träkåtorna var permanenta
kåtor som återkommande användes under förvintern,
frånsett kåtan vid nybygget i Rebraur som enbart användes sommartid. Stenfyllda härdar utvecklar en högre värme samtidigt som den ackumulerar värmen bättre än en
härd utan stenfyllning. Storleken på härdarna är påfallande olika mellan träkåtorna och tältkåtorna. Träkåtornas härdar är mellan 1,8 x 1,0 m och 1,5 x 1,1m och
tältkåtornas härdar är mellan 1,25 x 0,9 m och 1,0 x
0,8 m. Träkåtornas härdar är alltså betydligt större. Man
skulle kanske kunna tänka sig att golvytorna speglar
storleken på härdarna, dvs. stor härd-större kåta, men
så är ej fallet. Minst är träkåtan vid Rebraur, 2,26 x
2,2 m, men den har den största härden, 1,8 x 1,0 m.
Skillnaden i storlek beror förmodligen på hur många individer som bebott kåtan samt på att träkåtorna har nyttjats periodvis under lång tid.
Eormen på härdarna uppvisar också karakteristiska
drag, oftast är härdarna ovala men rektangulära härdar
är också frekventa. Mer sällsynta är runda härdar. Att
härdarna har den mer långsmala formen, oval och rektangulär, beror främst på utrymmet i kåtan. På ömse sidor om härden finns sov- och arbetsområdena och den
långsmala formen gör att utiymmet här blir större. Mins-
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Fig. 8. Tältkåta vid Laisan med
cirkulärt bottenplan, 4,0 m i diameter. Härden är närmast rektangulär och belägen i centrum
av kåtan.
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Fig. 9. Sarris kåta, Rautasjaure. Golvplanet är 4,5 m i
diameter och härden är belägen i centrum av kåtan.
En större sten markerar
påssjo.

1m

Fig. 10. Pingis kåta, Rautasjaure.
Golvplanet är ovalt, 5,5 x 4,5 m,
med en stenlagd ingång och två
härdarmar mot dörröppningen.
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ta utrymmet finns vid kåtans dörr och i påssjodelen. Det
här var två områden som man inte vistades i. Området
vid dörren passerades givetvis när man gick in och ut
men nyttjades ej i övrigt. Påssjodelen (köksdelen) var det
område där kärl och mat förvarades och den var också
omgiven med vissa trosuppfattningar och regler. I påssjodelen fick ingen vistas utom vid speciella ceremonier.
Just härdarnas form och i någon mån deras storlek har
man ibland velat typologiskt datera till vissa förhistoriska perioder (Aronsson 1991:108-109, Zachrisson 1993).
Ser man på de sentida härdtyperna finns de även representerade i det förhistoriska materialet. Skulle verkligen
vissa härdtyper tillhöra specifika perioder så borde det
även indikeras i de historiskt kända samiska kåtahärdarna, men så är inte fallet. Av härdarna i de skogssamiska
träkåtorna är tre ovala och en rektangulär; de är betydligt större än härdarna i de redovisade tältkåtorna. Kåtorna har nyttjats eller uppförts av renskötande skogssamer
som varit besläktade med varandra. Släktskapsförhållandet betyder inte att man haft samma uppfattning om härdarnas form. Troligen är själva formen betydelselös och
det primära har varit den långsmala utsträckningen. Tillsammans med tältkåtornas härdar uppvisar härdarna
en stor variation vad gäller såväl form, storlek som konstruktion. Skulle man vilja definiera en typisk samisk
härd så blir det problem eftersom den samiska härden
kan ha så många olika former under såväl förhistorisk
som historisk tid. Etniska arketyper av alla slag är alltid
svåra att bestämma och kan även missförstås och misstolkas. Istället bör den enskilda härden liksom fyndmaterial behandlas som ingående i en kontext. Härden bör
studeras som ett element ingående i det samiska förhistoriska och historiska kulturlandskapet.
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JANS HEINERUD

Fornlämningar
och kulturlämningar
i Frostviksf) ällen

Inledning
I riksantikvarieämbetets (raä) fornlämningsregister för
Jämtlands län är få samiska forn- och kulturlämningar
registrerade. I huvudsak beror detta på att raä:s fornminnesinventering är begränsad till ekonomiska kartans utgivningsområde. En stor del av samernas verksamhetsområde är dock lokaliserat till fjälltrakterna, dvs. inom
icke ekonomiskt kartlagt område, och berörs därmed ej
av inventeringarna. Under senare år har diskussioner på
regional nivå förts angående behovet av utökade dokumentationsinsatser i Qällområdet. Detta har för Jämtlands län resulterat i två större inventeringsarbeten, en
specialinventering av raä i Oviksfjällen år 1974 (se vidare
nedan), samt inventeringen av Frostvikens mellersta sameby 1988-92.
Arbetet inför inventeringen 1988 inleddes egentligen
tio år tidigare, 1978, med att man vid Jämtlands läns
museum utarbetade ett dokumentationsprogram för samisk kulturhistoria. Programmet utformades av de representanter för samebyar och sameföreningar som sitter i
den Arbetsgrupp för samisk dokumentation som är knu-
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ten till länsmuseet. Man har genom åren bl.a. dokumenterat samisk vintervardag och de samiska kvinnornas
vardag. Nu beslöt man att genomföra en fältinventering i
ett utvalt provområde för att få belyst hur mycket kulturlämningar som finns i de oinventerade fjällområdena.
Målsättningen med den kulturhistoriska inventeringen
var att registrera och dokumentera samiska lämningar
och nå ökad kunskap kring det förhistoriska och det historiska samiska samhället. Vidare skulle den belysa
eventuella brister i de tidigare inventeringarna och undersökningarna samt utvärdera ytterligare insatser kring
samiska kulturlämningar.
Undersökningsområdet utgjordes, som tidigare
nämnts, av Frostvikens mellersta sameby. Valet av område gjordes av tre skäl: den goda tillgången på förhandsuppgifter från samer i trakten, tidigare kända fornlämningslokaler och fältarbetarnas förtrogenhet med
området. Fältarbetet utfördes åren 1988-92 av i huvudsak tre personer från samebyn. I början av det första året
följde en arkeolog från länsmuseet med ut i fält som instruktör vid dokumentationen av lämningarna.

Undersökningsområdet
Frostvikens mellersta sameby är belägen inom Strömsunds kommun i norra Jämtland och utanför ekonomiskt kartlagt område. Topografin i området karakteriseras av brutna terrängformer med betydande
nivåskillnader mellan 500 och 1 000 m ö.h. Flera tvärdalar (västnordväst-ostsydost) delar upp området i smärre
massiv, där dess bottnar i många fall intas av långsträckta sjöar. På de högre höjderna består vegetationen av
gräs- och rishedar och på de lägre av mossrik barrskog.
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Området emellan karakteriseras av hedbjörkskog, enstaka lokaler med ängsbjörkskog samt vidsträckta myrmarker. Inom socknen finns det tre samebyar, Frostvikens
norra, mellersta och södra (se fig. 1).

Tidigare undersökningar
Fältinsatser och undersökningar av både arkeologisk och
etnologisk art kring samiska kulturlämningar har varit
mycket fåtaliga i Jämtland. De större insatserna består i
Ernst Mankers "Lappmarksinventeringar", riksantikvarieämbetets specialinventering 1974, det sörsamiska projektet och i viss mån Ssemien Sijtes inventeringar på angränsande norskt område.
För Frostvikens del är Torkel Tomasson en av pionjärerna i dokumentationen av samiska kulturlämningar. I
slutet på 1910-talet utförde han fältinsatser kring de s.k.
stalotomterna i området. Lämningen var känd sedan tidigare och hade bl.a. beskrivits av O.P. Pettersson och Sigrid Drake några år tidigare. Dessa var dock av en helt annan uppfattning än Tomasson vad gäller tolkning (se
vidare nedan under "Lämningar i samband med boende"). Två decennier senare bidrar etnologen Levi Johansson till att belysa offerplatser och gravar inom Frostvikens lappmark. Den forskare som emellertid bidragit
mest till att samiska forn- och kulturlämningar blivit
sammanställda och kända på bred front är Ernst Manker. I samarbete med riksantikvarieämbetet samt med
landsantikvarierna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län registrerade och kartlade han under ett stort
antal år samiska offerplatser, gravar, fångstgropar och
s.k. stalotomter inom Säpmi (Sameland). Manker baserade sitt arbete på litteraturstudier och på intervjuer med
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Fig. 1. Karta över Frostvikens socken utvisande de tre samebyarna, Frostvikens norra (1), mellersta (2) och södra sameby (3).

samiska sagesman. Många lokaler besöktes i fält, varefter lämningarna blev registrerade, utmarkerade på karta, fotograferade samt ibland även undersökta. Resultaten av hans arbeten finns publicerade i Nordiska museets serie ActaLapponica (Manker 1957, 1960 och 1961).
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År 1974 utförde riksantikvarieämbetet i samarbete
med Nordiska museet begränsade specialinventeringar i
den svenska lappmarken. Inventeringen utfördes p.g.a.
ökade markexploateringar inom samiska områden. Dessutom krävdes en utökad inventeringsmetodik och ett
redovisningsförfarande som skulle ligga till grund för
framtida inventeringar. För att få ett välgrundat resultat
utvaldes inventeringsytor dels på både nord- och sydsamiskt område, dels i två olika klimatologiska zoner, fjälloch skogsregionen. För Jämtlands del valdes ett område
beläget i Oviksfjällen, där en traditionell fornminnesinventering utfördes med grundläggande intervjuer och
med fältinsatser. Arbetet visade att litteraturstudier, excerpering och intervjuer följda av en fältinventering var
den metod som var mest resultatgivande (Hallberg m.fl.
1976).
Ar 1984 inleddes Sörsamiska projektet. Det var ett
svenskt-norskt samarbetsprojekt, som sökte besvara frågan om det funnits en samisk befolkning i Härjedalen,
Jämtland och Hedmark under järnålder-medeltid. Projektet resulterade på svensk sida i inventeringar och
undersökningar inom Ljusnans källområde i Tännäs
socken. Arbetet kom främst att koncentreras till undersökningar av llatmarksgravfältet i Vivallen, Tännäs
socken.
I Norge har det samiska kulturcentret i Snåsa, Saemien
Sijte, funnits som organisation sedan 1964. År 1985 startades ett treårigt projekt Sorsamisk kulturminneregistrering, som innebar registrering av fasta fornlämningar
inom sydsamiskt område samt insamling av det traditionsmaterial som hörde till lämningarna. Målsättningen
med verksamheten var att stärka den sydsamiska identiteten, öka kunskapen om sydsamernas egen historia och
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kultur samt att aktivera dem i den egna dokumentationen (Sorsamiske kulturminner faeren, 1987).

Inventeringen
Inventering av samiska kulturlämningar kan vara förbundet med metodiska problem. Inom den tidigare nomadiserande livsföringen levde samerna i ett intimt samspel
med naturen. Naturen delade med sig av sina resurser,
betesmarker, fiskevatten, vilt m.m., samtidigt som en exploatering av miljön gjordes med försiktighet. Människan
var en del av naturen och förändringar i ekologin formade även hennes liv.
Samernas inställning till naturen samt deras mobila
livsföring lämnade svaga spår i miljön. Byggnader som
kåtor, härbren, stolpbodar, som var uppbyggda i naturligt och organiskt material såsom trä, torv, näver samt
sten, återgick snart till naturen. Av en kåta som varit
övergiven i ett århundrade återstår endast en vall av det
murkna och nedfallna organiska materialet, utspridda
täckstenar kring vallen samt i mitten en övertorvad härd.
Konstruktioner av exempelvis stenar och förändringar i
den naturliga terrängen, såsom vallar och gropar, är spår
som inventeraren i första hand söker efter.
Det finns olika möjligheter att lokalisera och registrera
samiska kulturlämningar. En väg är att genom muntlig
eller skriftlig tradition erhålla uppgifter kring lokalen. En
annan är att systematiskt rekognosera terrängen. Det
förstnämnda ger ofta en god bild av lokalens placering,
ålder, funktion m.m. i terrängen, men innehåller dock en
tidsbegränsande faktor. Informanternas ålder, "vitalitet"
samt intresse för en dokumentation av platsen kan här
vara avgörande. En systematisk inventering av terrängen

Fig. 2. Kåtatomt belägen på sydsidan av Vieretjakke.

kräver i sin tur stora kunskaper om hur människorna
har rört sig i landskapet, valet av boplatslägen, resursområden m.m. Vanligtvis utförs fältinsatserna genom en
kombination av intervjuer och terrängrekognoseringar.

Samiska kulturlämningar inom
undersökningsområdet
Från början var inventeringens målsättning att registrera
alla forn- och kulturlämningar inom området, vilket även
inkluderar stenålderslokaler och fångstgropar. Det visade sig dock under arbetets gång att tidsbrist nödvändiggjorde prioriteringar. Inventeringen och registreringen
kom i ett tidigt skede att begränsa sig till den intensiva
och den extensiva renskötselns lämningar.

Fig. 3. Övergiven och igenrasad kåta vid Asenjaureh.

Lämningarna, som påträffades inom Frostvikens mellersta sameby säsongerna 1988-92, kan indelas i fem kategorier:
1. Lämningar i samband med boende.
2. Lämningar i samband med rennäring eller annan
ekonomisk utkomst.
3. Lämningar i samband med begravning.
4. Lämningar i samband med religion.
5. Övriga forn- och kulturlämningar.
Lämningar i samband med boende
Inom kategorin "lämningar i samband med boende" placerar sig lämningar och lokaler som visten, kåtatomter,
härdar, källargropar, varaktigt övergivna kåtor samt andra sentida bebyggelselämningar. Inom området registre-
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rades 72 kåtatomter på 61 lokaler. Tomtningarna är i huvudsak runda eller ovala, med en omgivande vall bestående av jord och/eller sten och har en diameter av 4 6 m. I tomtningens centrum har i de flesta fall påträffats
en härd, oval, rund eller rektangulär.
Till yngre järnålder-medeltid daterar sig de s.k. stalotomterna. Lämningen utgör sannolikt kåtatomter men
skiljer sig, grovt sett, från andra tomtningar genom sin
karakteristiska gruppering, tre till sju stycken. De är ej
lokaliserade i direkt närhet till vatten och anläggningarna är något större än andra tomtningar med ett nedsänkt bottenplan. I mitten av tomtningen finns oftast en
härd, som i många fall är rektangulär.
Mycken forskning har ägnats denna fornlämningstyp.
Sammankopplingen av namnet och tomtningen är dock
av ett relativt sent datum. Det är först i samband med
O.P. Petterssons arbete Bidrag till kännedom om fornminnen inom Västerbottens Lappmark (1913), som lämningen går under namnet staloringar. Hans teori är att
de var bostadslämningar med en försvarsvall, dock är
han mer osäker om vilka det var som utnyttjade bostaden, samer, nordbor eller stalo (jättar). Fem år senare
publicerar Sigrid Drake ett arbete där hon menar att staloringarna är lämningar efter jagande och fiskande germaner. Hennes syn i frågan var synnerligen nedlåtande
gentemot samerna. "En del lappar anse dessa ringar vara lämningar efter skansar, inom vilka lapparnas kåtor
stodo skyddade för fientliga överfall. Det förefaller dock
otroligt, att lapparna skulle ha förstått sig på att bygga
dylika fästningsverk. ... De, som en gång bodde där, ha
dock ej varit några sagogestalter, utan troligen helt enkelt germaner." (Drake 1918:317.)
Efter ett par säsonger av fältstudier publicerade Torkel
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Tomasson flera artiklar i Samefolkets egen tidning som
speglade en annan uppfattning än både Pettersson och
Drake. Tomasson ifrågasatte om bostäderna var spår efter "jättarnas koj tomter", dvs. stalotomter. Han menade
att "stalo" var en gestalt som tillhörde sagans värld och
framhöll att anläggningarna var lämningar efter samiska
kåtatomter. Han ansåg vidare att stalotomternas utseende och storlek inte nämnvärt skilde sig från sentida torvkåtor och de var dessutom lokaliserade i miljöer som lämpade sig för både vildrensjakt och renskötsel. Den
skepsis som de nordiska forskarna gav uttryck för beträffande samer som anläggare av tomterna trodde Tomasson berodde på att forskarna uppfattade den samiska
kåtan som cirkelrund. Han framhöll dock att de böjda
stängerna i en bågstångskåta ofta medförde att golvplanet blev mer eller mindre ovalt (Tomasson 1919:19,
1929, 1930:15f., Stoor 1988:40).
Forskningen kring anläggningarna låg en tid i träda
tills Ernst Manker tog sig an problemet. Efter undersökningar av ett antal tomter anslöt han sig till Tomassons
åsikter och menade att det sannolikt var renskötande samer som varit verksamma på dessa platser. Manker motiverade detta med att anläggningarna var lokaliserade till
renens sommar- och höstbetesland och att dess morfologi överensstämde väl med bågstångskåtans bottenplan
(Manker 1960:285). I mitten av 1970-talet och några år
framåt publicerade Mankers efterträdare Rolf Kjellström
en serie artiklar kring problemet. Vid en genomgång av
traditionsmaterial och arkeologiskt material tolkade han
tomterna som bostäder, antingen för säsongboende vildrensjagande nordbor eller för män utrustade med ringbrynjor av järn/stål. Som motivering anför han att namnet stalo eller stallo kommer av den samiska benämning-
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en för stål. Betydelsen av ordet kan antingen vara 'den i
järn klädde' eller 'de som introducerade järn till samerna\ Kanske var det norska vikingar, eventuellt skatteindrivare åt kungen (Kjellström 1975, 1976, 1983:19). Under 1980-talet har arkeologen I.-M. Mulk bedrivit forskning i frågan. På grundval av undersökningar på ett
antal stalotomter, lokaliserade till Lule älvdal, anser hon
att det var vildrensjagande samer som nyttjade anläggningarna. Mulk menar att tomterna måste ses i relation
dels till vildrenens förändrade migrationsmönster i fjällområdet, dels till den ekonomiska expansionsfas med
ökad skinn- och pälshandel som tar sin början under vikingatid. Den förändrade ekonomiska situationen medförde en social omorganisering i ijällsamernas samhälle,
där mindre och mer lättrörliga jaktlag effektivt kunde
operera mellan skogs- och Qällområdet (Mulk 1987:65ff.).
Den norske arkeologen I. Storli menar däremot att stalotomter na är bostadslämningar efter familjekåtor och
efter en tidig pastoral tamrenskötsel. Tomternas utbredningsområde, deras närhet till fjällbjörksterrängen, påvisar en god överensstämmelse med senare tiders flyttningsmönster för Qällsamerna. Den ekonomiska diskussionen kring dessa anläggningar är därmed ej avslutad.
Inom Frostvikens socken är elva tomter på tre lokaler
registrerade, varav tre på en lokal inom undersökningsområdet. Lämningarna utgör dessutom landets sydligast
belägna tomter av stalotyp. I diagrammet (fig. 8) ingår
stalotomterna bland kåtatomterna.
Här och på många andra platser i Nordskandinavien är
härdar, utan angränsande spår av t.ex. vallar, registrerade. De flesta av dessa har sannolikt varit lokaliserade i
en kåta men p.g.a. att inga synliga spår efter byggnadskonstruktion finns, får kategorin stå under en egen ru-

Fig. 4. Övergiven renvall västnordväst om Gransjön

brik. Den vanligaste formen på dessa eldstäder är den
ovala, men även runda och rektangulära förekommer.
Måtten på anläggningarna varierar, men ligger i allmänhet kring 1.0 x 0.6 m. Huvuddelen av härdarna ligger
tidsmässigt inom den intensiva renskötselperioden,
1400-talet och framåt. Inom undersökningsområdet är
21 härdar på 17 lokaler registrerade.
Källargropar eller s.k. bournje är förvaringsgropar för
färskt kött, fisk och mjölk. Anläggningarna kan vara en
kallmurad grop som ofta övertäcktes av en häll, grävda
eller inrymda i en naturlig hålighet under större stenblock. Kallkällor har också brukats som förvaringsplatser exempelvis för mjölkkaggar, ängssyra och bär. 50 käl-
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largropar på 38 lokaler är registrerade inom området.
Bebyggelselämningar kan vara nedrasade men varaktigt övergivna kåtor och härbren, härbregrunder, husgrunder och källare.
Lämningar i samband med rennäring och annan
ekonomisk utkomst
Inom rubricerade kategori finns lämningar efter renvallar/gärden, hornsamlingar samt fångstgropar.
Renvallen är en lämning som härstammar från den pe-

Fig. 5. Fångstgrop norr om Gransjön.
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riod då en intensiv renskötsel bedrevs i området, till omkring år 1900. Renen, som då i högre grad än idag var
tam, har vistats kontinuerligt på platsen för mjölkning,
skiljning, kalvmärkning samt slakt. Renvallen skiljer sig
från omgivningen genom sin växtlighet. Genom renens
gödsling och vistande på platsen blir marken efterhand
bevuxen med frodig gräsvegetation och örter. Har vallen
varit ur bruk länge gör emellertid annan växtlighet sitt intåg på platsen i form av vide, dvärgbjörk och en.
Rengärden har samma funktion som renvallar men är
till skillnad från vallarna begränsade av ett stängsel. Äldre rengärden indikeras i form av trärester eller stenskoningar på eller i marken. Rengärdena inom området hör i
huvudsak till den extensiva renskötseln.
Samlingar av sarvhorn, ofta vid ett rengärde eller en
renvall, är påträffade på två lokaler inom undersökningsområdet.
Inom området är 16 renvallar/-gärden och 19 fångstgropar på 14 lokaler registrerade. Bottenplanet är i huvudsak rektangulärt och i flera fall syns en sparklåda av
sten.
Lämningar i samband med begravning
I Norrland uppträder under medeltid och historisk tid tre
typer av samiska gravar, jordgrav, stengrav och grottgrav. I jordgraven är liket i flera fall gravlagt i en akkja.
Den har sannolikt varit den vanligaste gravformen, men
spåren av den försvinner snart då inga monument eller
andra lämningar förekommer kring graven. Stengraven
finns i flera varianter, de vanligaste typerna är hällgraven
och stenkistan. Hällgraven består av resta hällar, ofta i
en sadeltaksform, över den döde som ligger ovanpå markytan. Stenkistan består av ett rektangulärt, kistliknan-

Fig. 6. Offersten nordväst om Gueltesjokke.

de rum gjort av kantställda stenar övertäckt av ett eller
flera lager flata hällar; den döde kunde ligga ovanpå
markytan eller vara obetydligt nedsänkt. Gränsen mellan
hällgraven och stenkistan är i många fall diffus. Den tredje typen, grottgraven, utgörs av en plats där man utnyttjat naturliga håligheter i berg, utrymmen bland större
klippblock eller under utskjutande klippkanter och överhäng. I en del fall kan grottöppningen vara tilltäppt av flata hällar. Den döde var begravd i en kista av trä eller i enstaka fall av sten, men kunde även vara gravlagd i en
ihålig stock; det sistnämnda gällde framförallt för barn.
Inom hela Frostvikens socken är minst 26 gravar på 20
lokaler registrerade eller upptecknade varav minst elva
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på nio lokaler inom Frostvikens mellersta sameby. I de
flesta fall rör det sig om hällgravar, men även jordgravar
är representerade.
Lämningar i samband med religion
I samband med sjukdom, havandeskap, födelse, bröllop,
renmjölkning m.m., utövade samerna offerhandlingar.
Lokaliseringen av offerplatserna följde ofta flyttningslederna men kunde även finnas i anslutning till en fiskrik
sjö eller i närheten av den egna kåtan. Offren kunde bestå i bendeponeringar, gåvor av horn samt i form av metaller såsom mynt och smycken. Vid offerriterna var nåjden (shamanen) en viktig förmedlare mellan människan
och gudavärlden (saivo). Seiten, vilken på sydsamiskt område kallas för Tjekku, var det konkreta föremål som kulthandlingen riktades mot. Detta heliga föremål bestod oftast av en sten men kunde även vara av exempelvis trä.
Offerkulten var inte en isolerad religiös företeelse inom
det samiska samhället; den profana och den sakrala världen var intimt förknippade med varandra. Offerplatserna
daterar sig vanligtvis från yngre järnålder och framåt.
Ben- och/eller horndepositioner utgörs av ben som är
ihopsamlade och deponerade under ett klippblock eller i
en grop efter en måltid. Det finns två olika förklaringar
till handlingen: den ena är att undanhålla benen för sina
hundar som kunde få de vassa benen i halsen, den andra tolkningen menar att handlingen hade en rituell innebörd. Depositioner av horn hör mer troligt till ett rituellt
handlingsmönster. Inom området är sex offerplatser registrerade.
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Övriga forn- och kulturlämningar i inventeringsmaterialet utgörs av gropar och stensamlingar med osäker funktion. En fyndplats är upptagen och det är ett fynd av en
skiddel eller en del av en ackja. Inom kategorin finns
även två gränsmärken mellan lappskatteland registrerade.

Kulturmiljöer
Under inventeringarna har det på vissa platser registrerats ett stort antal lämningar eller speciellt sammansatta
fornlämningstyper inom ett begränsat område (se fig. 7).
Oretjokk och Gransjön
Söder om sjön Värjaren ligger bäcken Oretjokk. Längs
vattendraget finns lämningar av olika typer och från skilda tidsperioder. Vid bäckmynningen finns ett övergivet
viste, som senast var i bruk i början av 1910-talet, med
registrerade lämningar av en kåta tomt, en källargrund,
två härbregrunder samt en hornhög. Några hundra meter västnordväst om vistet finns en renvall som användes
som mjölkningsvall. Omkring 1 km sydsydväst om vistet
är tre kåtatomter (s.k. stalotomter) samt en bengömma
registrerade, i närheten finns även en källargrop. Förutom de vid inventeringen dokumenterade lokalerna finns
uppgifter om att det längs Oretjokk skall finnas gravar
på minst två platser, en jordgrå v öster om bäcken och
en hällgrav uppströms under fjället Tjärve (Manker
1961:172f.).
Kulturlämningarna kring Gransjön är intressanta ur
kronologiskt perspektiv. På norra sidan av sjön är kåta-
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tomter, härdar, källargropar, renvallar, en horngömma,
kåtor och härbre i bruk samt åtta fångstgropar registrerade. Söder om sjön är en fyndplats med en del av en skida eller ackja funnen och inom samma område undersökte Jämtlands läns museum 1986 en tidigare okänd
samisk stengrav från ca 1500 e. Kr. (Sundström 1986).
Eventuellt kan fångstgroparna vara en indikation på att
de tidiga invånarna i området var vildrensjägare, vi rör
oss då med tidsperspektiv som kan vara tusenåriga.
Miljöerna kring Oretjokk och Gransjön är bra exempel
på att ett långt och möjligen kontinuerligt utnyttjande förekommit i området. Fördelningen av lämningarna i området är ur ett kulturhistoriskt och kronologiskt perspektiv mycket speciell och intressant.
Batterejaure och Sipmesjaure

(Silken)

På södra sidan av sjön Batterejaure och vid nordvästra
änden av sjön Sipmesjaure är lämningar efter senare tiders renskötsel registrerade. På dessa platser uppträder
lämningar från äldre tider tillsammans med anläggningar brukade idag. De äldre lämningarna placerar sig i huvudsak kring övergångsperioden mellan den intensiva
och den extensiva renskötseln, från tidigt 1900-tal och
framåt. Inom det förstnämnda området är två kåtatomter, två härdar, en renvall samt en kåta dokumenterade
och beskrivna. Nordväst om sjön Sipmesjaure är 32 äldre kulturlämningar registrerade. Kåta tomter, härdar, renvallar, källargropar, härbren m.m. är här lokaliserade
tillsammans med nya vakt- och turistkåtor samt ett modernt rengärde.
Kulturmiljöerna kring Batterejaure och Sipmesjaure visar på en kontinuerlig användning av platserna under
lång tid och är därför intressanta vid utvecklingsstudier i
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Fig. 7. Karta över kulturhistoriskt intressanta miljöer inom Frostvikens mellersta sameby.

samband med renskötselns ekonomiska och sociala förändringar.
Övre Härbergs vattnet (Rouhtje), Saljaren, Suinere och
Guortesjokk
En mellanställning intar de samiska kulturmiljöerna väster om Övre Härbergsvattnet, omkring sjöarna Saljaren,
Suinere och vid vattendraget Guortesjokk. Platserna har
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sannolikt brukats under lång tid, men är nu övergivna
och ingen verksamhet förekommer där idag. Kring några
av dessa platser finns sägner och det berättas bl.a. att
vistena i Suinere och Guortesjokk skall ha blivit ödelagda i och med digerdöden. Även en del ännu ej påträffade
kulturlämningar skall finnas i områdena. Mellan sjöarna
Saljaren och Friningen skall en grav finnas och vid Guortesjokk samt i Suinardalen omtalas två offerplatser (Manker 1961:105, 1947:504).
Kulturmiljöerna ger idag ett enhetligt och konfirmerat
intryck av den intensiva och den begynnande extensiva
renskötseln.
Kulturmiljöerna ovan är exempel på samiska resursoch bosättningområden av varierande karaktär och ålder. Med sitt varierande utbud av fornlämningar och kulturlämningar åskådliggör dessa på ett helt nytt sätt det
samiska bosättningsmönstret och renskötselns i många
stycken ytkrävande resursområden.
Inom samiska kulturmiljöer bör alla lämningar dokumenteras, inte bara fornlämningarna, utan även kulturlämningar som renvallar, härbregrunder, nedrasade kåtor etc., för att samtliga "pusselbitar" skall falla på plats
och för att en helhetsbild av bosättningarna, näringarna
osv. skall kunna återskapas. Det är viktigt att dessa kulturhistoriskt intressanta och värdefulla miljöer dokumenteras, samt att ett urval av dem bevaras för framtiden.

Resultat av inventeringen
Före inventeringen 1988 var inom Frostvikens mellersta
sameby sex gravar, sex offerplatser, tre s.k. stalotomter
samt sex äldre visten registrerade, dvs. sammanlagt 21
lämningar på 19 lokaler. Fyra säsonger senare har anta-
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let ökat till 272 forn- och kulturlämningar på 230 lokaler.
Av de lämningar som tidigare registrerats återfanns en
offersten samt de tre stalotomterna, dvs. fyra lämningar
på två lokaler. Dessutom nyregistrerades tre gravar under inventeringarna; två hällgravar och en jordgrav.

Frostvikens socken — en jämförande studie
En jämförelse mellan de olika samebyarna i Frostviken
ger en tydlig fingervisning om behovet av förnyade inventeringar inom dessa områden. Inom norra samebyn är sedan tidigare sju övergivna visten, sju lokaler med gravar,
två lokaler med åtta s.k. stalotomter, tre offerplatser, en
björngrav, en bengömma, två platser med helig tradi-

Fig. 8. Diagrammet visar antalet samiska kulturlämningar samt antalet lokaler med samiska kulturlämningar, som registrerats i Frostvikens mellersta sameby inventeringssäsongerna 1988-92. Även tidigare registreringar är medtagna.
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tion/heligt namn samt en hälso-/offerkälla vid Ankarvattnet, registrerade. Inom södra samebyn är nio äldre
och övergivna visten, minst sju gravar på fyra lokaler,
minst 13 fångstgropar på två lokaler, två källargropar,
två platser med helig tradition/heligt namn samt en offerkälla, registrerade. Resultatet blir att minst 30 lämningar på 24 lokaler finns inom den norra och 34 lämningar
på 20 lokaler inom den södra samebyn. Jämförelsen visar att det idag finns fem gånger fler kända lokaler inom
den mellersta än inom de norra och södra samebyarna.

Sammanfattning
Undersökningsområdet, som är beläget i förfjällen och
fjällområdet, räknas traditionellt till det samiska kulturområdet och det är också i huvudsak forn- och kulturlämningar av samisk karaktär som har registrerats. Området utgör dock en liten del av det totala samiska
resursutnyttjande- och bosättningsområdet i Skandinavien. Inventeringen har framförallt gett en fördjupad kunskap om de samiska kulturmiljöerna. Resultatet har
även påvisat brister i de tidigare dokumentationerna
samt visar att behov finns för ytterligare inventeringar
och undersökningar här och i andra samiska områden.
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LARS WILSON

En gammal bolby belägen
till skogs

Viggebygden i Stöde socken har varit föremål för beskrivning tidigare. En utförlig sådan publicerades 1979 av
Jonas Källström genom Stöde hembygdsförening. Källströms skrift redogör uttömmande för de tidigast kända
viggeborna såsom vi möter dem i exempelvis det kamerala materialet från 1500-talet, skattelängder och jordeböcker.
Det har emellertid känts angeläget att, som ett komplement till tidigare publicerat material, mer utförligt redogöra för Vigges förhistoria med utgångspunkt från bygdens fornlämningar, och om möjligt knyta samman
dessa med de uppgifter som finns i det äldsta kartmaterialet från 1700-talet.
Den lilla viggebygden är belägen omkring 15 km söder
om Stöde samhälle i Medelpad och omkring 20 km väster
om Matfors och Marmenbäckenet. Den som kastar en
hastig blick på kartan kan i förstone förledas tro, att viggebygden topografiskt hör samman med dessa båda bygder. Ett närmare studium av kartans höjdangivelser kombinerat med exempelvis en bilresa mellan Matfors och
Vigge förändrar emellertid avsevärt denna bild. Man blir
då nämligen varse, att viggebygden befinner sig betydligt
högre i terrängen, ca 150 m ö.h. vid Viggesjöns yta, än
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Matfors och Stöde med 20 resp. ca 50 m ö.h. Området
kring Palsjöns norra och västra sidor hör för övrigt egentligen inte till Vigge by, utan är en del av Gålvik. Den följande framställningen inbegriper emellertid hela bygden
kring Palsjön och Viggesjön.
Att Vigge är högt beläget utgör inte i sig något anmärkningsvärt eller unikt, det finns i grannskapet flera byar
som är belägna ännu högre. Det som låter oss ana att
Vigge skiljer sig från andra bygder är förekomsten av fasta fornlämningar, i huvudsak gravar. Dessa fornlämningar ger oss omedelbart information om att viggebygden
sannolikt koloniserats någon gång under århundradena
efter Kr.f. och alltså, till skillnad från många andra byar i
regionen, är att betrakta som en primärbygd, dvs. en av
de tidigast koloniserade järnåldersbygderna (jfr Palm
1940, s. 38 f.). Flera av de övriga högt belägna bygderna,
som t.ex. Tjärnsjön och Ulvsjön, är för övrigt finnbygder,
och har således inte varit bebodda längre tillbaka än
1500- eller 1600-talet (Gothe 1945, s. 234 ff.).
Orsakerna till den tidiga kolonisationen skall sannolikt
sökas i bygdens lämplighet för ett kombinerat resursutnyttjande, dvs. tillgång till både odlingsbar mark och vilt
och fisk. Kanske kan också järnhantering ha haft betydelse för de första invånarna, ett i bygden påträffat ämnesjärn antyder i varje fall detta. Huruvida det rör sig om
ett järnstycke som införskaffats utifrån för att vidareförädlas eller om järnet framställts på platsen är omöjligt
att avgöra. Endast fynd av järnframställningsplatser kan
ge svar på den frågan. Huruvida viggebygdens läge i övrigt kan anses ha varit strategiskt eller särskilt lämpligt
med tanke på dåtidens kommunikationsleder lär inte gå
att uttala sig om med någon större säkerhet. Förmodligen har nuvarande länsväg 305 haft en förhistorisk före-
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gångare, men vilken dignitet denna kan ha haft kan man
endast spekulera om. Det förefaller inte särskilt sannolikt att man valt vägen över Vigge som en genväg vid färder till exempelvis Trondheim, i stället för att söka sig efter kusten till Selånger. Terrängförhållandena måste
rimligen ha gjort det bekvämare att välja det senare alternativet.
Kunskap om Vigge i forna tider finns att hämta framförallt i Magnus Nordenströms Utkast till en beskrifning
öfwer Stöde socken, utgiven 1769. Om Vigge by säger
Nordenström bl.a. att den "är en gammal bolby", dvs. är
att betrakta som en primär, ursprunglig, enhet till skillnad från en "avgärdaby", en ny enhet skapad på en gammal bys ägor. Nordenströms skildring av viggebygden är
överlag mycket positiv; här kan man, skriver han, "göra
sig gagn af den sanskylliga bonde-lyckan" (s. 32).

Ortnamnet
Ortnamnet Vigge har under årens lopp varit föremål för
olika tolkningsförsök {Nordenström 1769, s. 31 f., Palm
1940, s. 38, Nordlander 1892-1905 [nytryck 1990],
s. 239). Så anser t.ex. Nordenström, att namnet skall
härledas från den i närheten belägna bergskammen "wiggen" eller möjligen från "wäg heden", dvs. en i trakten belägen gammal väg. Nordenströms tolkningar bör emellertid få stå åt sidan för mer realistiska sådana, dvs.
tolkningar som utgår från bygdens naturgeografiska läge, bynamn "som äro naturnamn", som Nordlander uttrycker saken. Han utgår från att namnet har sitt ursprung i ordet vik, dvs. vik i en sjö, vilket sedermera
genom övergång k> g blivit Vigge. Denna tolkning får
också stöd av Palm, men denne anför inga källor för det-
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ta, och sannolikt har han hämtat tolkningen från Nordlander. Mot denna tolkning kan man dock ha språkliga
invändningar. En annan tolkning har framförts av Harry
Ståhl beträffande bebyggelsenamnet Vigge i Hedemora
socken (1982, s. 346). Bebyggelsen har även i detta fall
hämtat namnet från den sjö, Viggen, vid vilken den är belägen, men, framhåller Ståhl, sjön har sannolikt fått sitt
namn från två utskjutande spetsiga uddar. Namnet återgår således på vigg 'kil'. Då de äldsta beläggen för Vigge i
Medelpad inte ger något stöd för en tidigare namnform
Vikby eller liknande, kan man i analogi med nyss anförda exempel spekulera i om namnet kunde återgå på den
udde som Näset utgör, eller eventuellt de två mindre uddar som sticker ut från Näset.

Fornlämningarna
Fornlämningarnas

spridningsbild

Fornlämningarna i Vigge, huvudsakligen gravar, är koncentrerade till sydöstra sidan av Viggesjön. Vid den senaste fornlämningsinventeringen för ekonomiska kartan
framkom ännu en grav, ytterligare en husgrundsterrass
utöver den tidigare kända, odlingsrösen, kolbottnar, en
husgrund samt ett antal fångstgropar. Sammanlagt är
hittills 24 högar, 2 stensättningar och 3 husgrundsterrasser kända i bygden (figur 1).
Fångstgropar är mycket svåra att datera, sannolikt har
sådana anlagts och nyttjats långt in i modern tid och de
kommenteras därför inte ytterligare i denna framställning. En markant förtätning av gravar, 20 stycken, finns
i anslutning till den södra husgrundsterrassen (fornlämning 25), Kapellruinen kallad. Norr om vägen till Matfors

o 60

70 o
o

Fångstgropar

Figur 1. Fornlämningar sydöst om Viggesjön. (Observera att kartan inte visar alla de fornlämningar som förtecknats i tabellen i
slutet av uppsatsen.)
Teckenförklaring:
•

Bebyggelselämningar

O

Gravar
Odlingssten
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finns ytterligare en gruppering av högar, fyra stycken.
Detta område är också platsen för ett av de hemman som
är belagt från 1700-talets kartmaterial. Odlingsrösen och
husgrunder minner ännu om den äldre bebyggelsen. Här
har också enligt traditionen funnits ett gravfält som sägs
härstamma från digerdödens dagar, men det förefaller
troligare att det rört sig om förhistoriska högar som förstörts p.g.a. intensivare markanvändning än vid den södra husgrundsterrassen. Ytterligare ett stycke norrut, efter väg 305, har gravar samt en sannolik husgrundsterrass påträffats. Beträffande väg 305 skall det också
påpekas, att den nuvarande sträckningen är av förhållandevis sent datum. Vägen har tidigare löpt betydligt längre
ner mot sjön, delar av den är fortfarande synlig i terrängen. Körvägen mellan Södermarks torp och Långsvedjan
är för övrigt en påtagligt välbevarad del av den gamla
sträckningen som ännu används. Vid gamla skolan har
vägen löpt norr om den nuvarande sträckningen. Här
finns dessutom ett välbevarat stycke av det gamla odlingslandskapet.
Gravar
Som nämndes tidigare består de synliga fornlämningarna i viggebygden framför allt av gravar av en typ som brukar benämnas högar. Dessas inre konstruktion består
huvudsakligen av jordfyllning som i varierande grad blandats med sten. Några av gravarna i Vigge har s.k. plundringshål i mitten, där man lätt kan se den inre jord- och
stenfyllningen. Högarnas storlek varierar betydligt, de
minsta är 5-6 m i diameter medan den största mäter hela 11 m i diameter och har en höjd av ca 1,5 m. Högar i
varierande storlek är f.ö. den vanligast förekommande
gravformen i Medelpads järnåldersmiljö, där framförallt
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exemplen från Högom, men också Kvissleby och skönsbygden, utgör de förnämsta.
Husg runds terrasser
Om det s.k. kapellet i Vigge vet Nordenström berätta, att
det före digerdöden nyttjades som gudstjänstlokal inte
bara av viggeborna utan också av grannarna i Hassel,
Långed och Linsjö. Efter digerdöden skulle viggeborna ha
börjat söka sig till sockenkyrkan, dvs. Stöde kyrka, som
han antar uppfördes vid den här tiden, omkring mitten
av 1300-talet. Han redogör emellertid inte närmare för
varifrån han hämtat dessa uppgifter, sannolikt härstammar traditionen om ett kapell i Vigge från häradshövding
Teet, som i Ransakningar efter Antiquiteter 1667-1684
relaterar dessa uppgifter, dock utan referenser. Teets
uppgifter återges också av Rickard Dybeck i tidskriften
Runa 1842, där man dessutom i en fotnot kan läsa: "Ännu 1737 var grundmuren fullständig, äfvensom bogårdsmuren" (dock utan angivande av källa). I förbigående
nämner Nordenström också: "Grafställen och högar äro
därwid ännu at se. Uti en af dem, som på spéculation blifwit upgrafwen, funnos allenast någre radbands stenar,
som sedermera äro bårtkastade." Dessa s.k. radbandsstenar var sannolikt pärlor, en relativt vanlig fyndtyp i
gravar från yngre järnålder. Gravarna antyder i själva
verket, att den s.k. kapellruinen förmodligen är en husgrundsterrass från förhistorisk tid. Terrasser av detta
slag är en inte helt ovanlig fornlämningstyp från yngre
järnålder i södra Norrland; i Medelpad och norra Hälsingland är ett 30-tal respektive ett 50-tal kända (Selinge
1977, s. 162, 332 ff.). Terras se ringen, som kan ha rymt
ett eller flera hus, har inneburit att man skapat en jämn
och väldränerad yta för byggnation. I anslutning till dyli-
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ka terrasseringar påträffas ofta övergivna odlingsytor,
s.k. fossila åkrar, hägnadssystem i form av stengärdesgårdar och röjningsrösen samt gravar (se t. ex. Selinge
1977, s. 332 ff.). Utgrävningar av liknande boplatser med
husgrundsterrasser i Hälsingland har pekat på dateringar kring yngre romersk järnålder-folkvandringstid, dvs.
400-500-tal. Av särskilt intresse i sammanhanget är
kanske att man på de hälsingska boplatserna funnit
spår av järnhantering (Liedgren 1989, s. 45 ff. samt även
1992). I samband med den revidering av fornlämningsinventeringen för ekonomiska kartan som 1989 företogs i
Vigge påträffades ytterligare en husgrundsterrass, också
denna i närheten av en tidigare känd grav, och sannolikheten för att flera terrasser fortfarande ligger oupptäckta
kan betraktas som mycket stor.
I början av 1960-talet restaurerades vad man då antog
vara "kapellruinen", bl.a. omlades en del av den murade
terrasskanten. Under detta arbete påträffades ett s.k.
spadformigt ämnesjärn, en föremålstyp som brukar dateras till 500-talet e.Kr. Ämnesjärnet förvaras vid Statens
historiska museum (SHM) i Stockholm. Fynd från järnframställning, både restprodukter som slagg och halvfabrikat som ämnesjärn, befäster naturligtvis tanken på
att södra Norrlands rikedom och makt, såsom dessa både till konstruktion och innehåll avspeglar sig i järnålderns gravar, till stor del byggde på kontroll över järnhanteringen.
Fynd
I Vigge har tillvaratagits några förhistoriska föremål av
stort intresse, som alla tyvärr saknar närmare uppgifter
om fyndomständigheter. Ett av föremålen är en pilspets
av grå kvartsit som daterats till 2200-1500 f.Kr. och som
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påträffades i samband med schaktningsarbeten omkring
100 m norr om gamla skolan. Var pilspetsen ursprungligen varit deponerad lär aldrig gå att fastställa eftersom
man saknar säkra uppgifter om varifrån schaktmassorna kom, det förefaller dock troligt att man inte hämtat
fyllmassor särskilt långt ifrån och att föremålet således
verkligen funnits i Vigge alltsedan ägaren förlorade det
någon gång i forntiden. Med tanke på Vigges nivåmässiga belägenhet finns heller inget som talar emot att här
kan ha funnits människor, mer eller mindre stadigvarande, redan under sen stenålder-tidig bronsålder. Ytterligare ett indicium på att Vigge kan ha varit bebott eller åtminstone fått påhälsning av människor under denna tid
får vi genom en stenyxa (SHM inv.nr 13925:10) som skall
ha påträffats "ca 200 fot från Pålsjön vid nyodling". Enligt en anteckning i ATA är yxan "af A.W. Bröggers Vestlandstyp" och den intresserade läsaren hänvisas till denne norske forskare för en mer uttömmande beskrivning
av yxtypen (Brögger 1907). Vidare har ett svärd (SHM
inv.nr 13925:18) fastnat på plogen "vid nyodling av en liten kulle" (Selinge 1977, s. 278). Svärdet har sannolikt
ingått som en del i det redskapsinventarium som brukar
finnas i vad som kallas vapengravar, och kommer alltså
förmodligen från en sönderplöjd gravhög. Denna typ av
gravar anses som särskilt intressanta eftersom förekomst av vapen tyder på att den gravlagda personen innehaft en speciell ställning i samhället (svärdet och yxan
finns upptagna i "Tillväxten 1909", publicerad i Fornvännen samma år; beträffande vapengravar se Bodin 1987
och där anförd litteratur).
Svärdet är damaskerat, dvs. tillverkat med en speciellt
avancerad teknik och av mycket hög kvalitet. Själva
klingan är tveeggad och mäter ca 80 cm. Träkavlen är
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delvis bevarad och möjligen kan en dekoration skymtas
på den del där det yttersta trälagret finns kvar. Klingan
är omböjd och avbruten.
Dateringar
Utan att ha företagit arkeologiska undersökningar måste
en datering av fornlämningarna i Vigge inskränkas till en
grov indelning, baserad på de kunskaper vi har genom
de ovan redovisade fynden och tidigare undersökta gravar i landskapet i övrigt. Enligt den översikt som K.-G.
Selinge gjort beträffande gravmaterialet i Västernorrland
(1977, s. 224 ff.), har högar, dvs. den gravtyp som finns i
Vigge, anlagts under hela järnåldern. Om bilden för Vigge överensstämmer med den för andra små bygder i Medelpad skulle vi kanske se, att en stor del av gravarna
anlagts under folkvandringstid, därefter följer ett kronologiskt tomrum, skenbart eller verkligt, följt av nya gravläggningar under vikingatid.
Fornlämningarna i Vigge kan också hjälpligt dateras
med utgångspunkt från de undersökningar som företagits i liknande fornlämningsmiljöer i Hälsingland, där de
äldsta bosättningarna hänförts till yngre romersk järnålder.
Det i husgrundsterrassen, fornlämning 25, påträffade
spadformiga ämnesjärnet bekräftar att Vigges förhistoriska boplatslämningar snarare skall hänföras till järnålderns äldre del än dess yngre. Även dateringen av svärdet pekar mot de äldre delarna av tidsskedet, ehuru
kanske inte lika entydigt som ämnesjärnet. Slomann
(1950, s. 14) menar att svärdet uppvisar likheter med ett
som påträffats i Timrå men att svärdet från Vigge inte säkert kan ges samma datering som detta (300-tal) eftersom typen uppträder in i folkvandrings tid. Slomann häv-
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dar emellertid att svärdet från Vigge är avsiktligt omböjt
och att detta röjer ett ålderdomligt drag i gravskicket.
Viggebygdens ålder iförhållande
omkringliggande bygder

till

Vi har ovan sett att fornlämningarna i Vigge bekräftar att
bygden har rötter i förhistorisk tid, men är viggebygden
äldre än de omgivande bygderna? Nej, det har vi för närvarande inga belägg för. Den i Vigge påträffade pilspetsen
av kvartsit indikerar visserligen mänsklig aktivitet i området redan under sen stenålder eller tidig bronsålder, men
något bevis för en stadigvarande bosättning utgör den
inte. Det skall också påpekas, att det såväl i Stöde som i
tunabygden finns fynd från stenålder.
Det vi främst intresserar oss för i detta sammanhang
är emellertid bygden såsom den avspeglar sig vid tiden
för anläggandet av de första gravarna och husgrundsterrasserna, dvs. under järnålder, i detta fall århundradena
efter Kr.f. Från denna tid finns såvitt mig bekant inga arkeologiska indikationer som antyder att viggebygden
skulle vara äldre än t.ex. Stöde eller Tuna-Attmar. Vad
gäller Tuna-Attmar, tillhör denna med utgångspunkt
från det arkeologiska materialet de äldsta järnåldersbygderna i länet. Vad gäller Stöde kan inget sådant entydigt
svar ges. Ett par lösiynd från Stöde, en lansspets och en
oval eldslagningssten (ATA), ger emellertid en fingervisning om att bygden varit bebyggd åtminstone från 400500-talet e.Kr. Fynden från en plundrad grav i Stöde
(ATA), bl.a. ett brädspel med tärningar och spelbrickor,
har daterats till vikingatid. Det stora antalet fornlämningar tyder emellertid på en långvarig stadigvarande bosättning, och det förefaller också troligt, att det i första hand
var älvdalarna man sökte sig till vid tidpunkten för den
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första järnålderskolonisationen. Såvitt för närvarande
kan bedömas, är alltså viggebygden inte äldre än t.ex.
Stöde, men den kan heller inte vara särskilt mycket yngre, kanske är de ungefär samtidigt koloniserade. Det
skall också påpekas, att när det som i detta fall sannolikt
handlar om små tidsmässiga differenser blir de arkeologiska dateringsinstrumenten besvärande grova och inexakta. Någon möjlighet att särskilja olika bygder inom
några få hundra år finns helt enkelt inte. Så långt det
idag är möjligt att avgöra, tillhör alltså exempelvis stödeoch viggebygden samma arkeologiskt bestämbara kronologiska horisont, f.n. utan möjlighet till ytterligare findatering, och bör alltså betraktas som ungefär lika gamla.

De äldsta källorna
De äldsta beläggen för Vigge, dvs. den äldsta kända
skriftliga dokumentationen av namnet, är från ett i Stöde
1530 upprättat tingsprotokoll, där "Per Syolsson" från
"Wigghe" omnämns som nämndeman samt från en med
anledning av kriget mot Lübeck upprättad hjälpskattelängd från 1535, där "Kettel i Wygghe" betalar full skatt,
10 öre, och "Peder hussarm" betalar 7 öre. Peders tillnamn "hussarm" borde innebära att han är egendomslös, icke delägare i något hemman. Men mot detta talar
att han betalar så mycket som sju öre i skatt, så kanske
skall "hussarm" tolkas som att han verkligen är hemmansägare men saknar eget hus. Vigge förekommer senare vid flera tillfällen i jordebokssammanhang, men här
har intresset koncentrerats enbart till de äldsta beläggen. "Viggersjön" omnämns första gången 1646 enligt ett
i Lantmäteriverkets arkiv förvarat dokument (LSA 4 8 ) och
för Palsjön härrör det första belägget från 1689, likaledes
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i ett i Lantmäteriverkets arkiv förvarat dokument (LSA
V 10 ). I en redogörelse för de i Stöde socken belägna byarna noterar Nordenström (s. 44) att Vigge "som är belägen
söder på högden, war bebodd för flere hundra år tillhakas". Vidare berättas om Paine, som skall ha varit den
som gav namn åt Palsjön, att han var ägare till ett "jordagods" norr om sjön samt att efter digerdödens ödeläggelse
av hela bygden hans båda söner delade marken mellan
sig och från den tiden skall man ha påträffat både slagg
och rostiga verktyg (ibidem s. 45). Bland de "Boklärde
Män" och andra bemärkningsvärda personer som härstammar från Stöde socken namnger Nordenström viggebon Sven Widström, född 1711 och sedermera rådman i
Strängnäs. En viss anknytning till Vigge får enligt Nordenström också tillskrivas Mäster Olof" Canik och scholaemästare i Upsala" enär denne 1523 skall ha sålt jordinnehav i Vigge till den därstädes boende Peder Siwersson.
Nordenström uppger att han genom köpebrevet slutit sig
till att Mäster Olof varit född i socknen, men utreder icke
detta närmare. Vem denne Olof egentligen är, förefaller
dessvärre vara höljt i dunkel. Enligt Källström (1979, s.
7) finns uppgifter om en "Olaus Petri Medelpadicus" som
möjligen skulle kunna vara samme person. I brist på godtagbar referens till existensen av detta köpebrev förefaller
det emellertid lämpligt att 1530 tills vidare får kvarstå som
det år då Vigge för första gången framträder i de skriftliga
källorna. Överhuvudtaget bör det observeras, att äldre
beskrivningar över Vigge ofta innehåller uppgifter som refereras utan stöd i något nu tillgängligt källmaterial.
Det äldre

kartmaterialet

En av de förnämsta källorna till vår möjlighet att inhämta kunskap om äldre tiders förhållanden är den stora
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Figur 2. Storskiftet 1758-59. (Lantmäteriverket akt X56-25:2.)
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mängd kartor som från 1600- och 1700-talet upprättats i
samband med olika lantmäteriförrättningar. De äldsta
karteringarna från 1600-talet hade bl.a. till syfte att kartlägga byar och deras jordbrukskapacitet för den framväxande svenska stormaktens behov. Från 1700- och 1800talet har vi emellertid ett stort material från förrättningar
i samband med storskifte och laga skifte. Det kan också
vara av intresse att notera, att flera av de s.k. finnbyarna
i dessa trakter, t.ex. Ulvsjön och Tjärnsjön, blev karterade redan under mitten av 1600-talet (Gothe 1945,
s. 234 ff.), att jämföra med att den äldsta kartan för Vigges vidkommande härrör från 1731. Detta har sin förklaring i att man hade behov att fastställa de nyligen
koloniserade bygdernas gränser gentemot kronans och
övriga byars marker. För Vigges del, som av ålder och
hävd sannolikt haft sina gränser fastställda sedan århundraden, förelåg inget sådant behov av kartering på
1600-talet. De äldsta kartor som berör Vigge, från 1700talets början, är ett awittringsinstrument och en geometrisk avmätning å kronoallmänning och ger utöver själva
rågångsbestämningen ingen information om själva byn.
Behovet att i större omfattning kartlägga Vigge bys
marker uppstår i stället vid de tidigare omnämnda skiftesreformerna, vilka som bekant hade sin grund i att det
i stora delar av landet uppstått praktiska problem vid
brukandet av jorden p.g.a. hemmansklyvningar, åkerlotterna blev små och var ofta dåligt arronderade. I Vigge företogs storskifte 1758-59 och från denna förrättning har
vi den första karta som ger oss en detaljerad bild av förhållandena i byn (figur 2). Tre hemmansägare har del i
byns marker, Christopher Persson, Jon Olofsson och
Olof Olofsson Wiström. Byns åker och äng är i huvudsak
belägna på två platser, nämligen på östra sidan av sjön,
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vid det område som kallas Kurbits, och på västra sidan
av sjön mellan Tjärnen och Viggesjön, i anslutning till
den där nu befintliga byggnaden, "Widings" kallad (se
Björkman & von Sydow 1940). Byn skattar för sammanlagt 43 mål, av detta äger Christopher Persson ungefär
hälften. Hemmansägarna har alla del i mark på båda sidor sjön, vilket sannolikt skall ses som ett belägg för att
de tre hemmansdelarna är ett resultat av klyvning av ett
ursprungligt hemman, alternativt att två hemman slagits
samman och lagt ihop sina marker. I sammanhanget kan
det också vara av intresse att påpeka att en del av byns
åkerslåttmark, Högänget, ingår i länsstyrelsens naturvårdsregister. I den numera öppna hagmarken återfinns
ett flertal hävdberoende växter, vilket naturligtvis avspeglar den långa tidsrymd marken använts.
Christopher Persson, som förefaller vara den förmögnare av hemmansägarna, bor på östra sidan av sjön. De båda Olofssönerna återfinner vi på Näset, där Jons byggningstomt är belägen i anslutning till åkermarken,
medan Olof fått bygga sig hus på en intaga i skogsmarken på sydöstra delen av Näset. Av detta kan vi dra slutsatsen, att det vid 1700-talets början sannolikt funnits
två hemman i Vigge by. Detta bekräftas också av de
skriftliga uppgifterna från 1500-talet, såsom 1535 års
hjälpskattelängd och jordeböckerna. Olofssönerna delar
på en ursprunglig del.
Beträffande bebyggelsen i övrigt i bygden vid denna tidpunkt kan det vara av intresse att notera att båtsmanstorpet, vars placering på den moderna ekonomiska kartan är förlagd söder om Vigge by, ett stycke öster om väg
305, ursprungligen har stått någonstans i närheten av
Södermarks torpstuga, mellan Långsvedjan och Högboms hemman. Denna lokalisering av båtsmanstorpet är
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logisk, eftersom bönderna ofta placerade soldattorpen i
byns utkant, på den sämsta jorden. Till torpet har funnits ett mindre gårdsgärde. På denna sida av sjön har det
enligt 1700-talskartan också funnits ett flertal svedjor.
Många av dessa är numera åkermark. Svedjebruk var ett
effektivt sätt att få stora skördar på en begränsad yta och
har säkert ofta tillämpats som ett komplement till den avkastning som inägoåkrarna gav. Den sanka marken
kring mindre sjöar och vattendrag har utnyttjats för
ängsslåtter.
En ur bebyggelsehistorisk synvinkel viktig detalj i detta
sammanhang är namnet Fäbodvallarna på ett stycke
ängsmark strax norr om Christopher Perssons hemman.
Ängsmarken är klart avgränsad från de övriga hemägorna. Namnet ger oss tydligt besked om att det funnits en
fäbod på platsen. Dateringen av anläggandet av denna
fäbod utgör en av nyckelfrågorna till lösningen på problemet med den bebyggelsehistoriska kontinuiteten på platsen. En fäbod ger med tiden ofta upphov till en permanent bosättning på platsen, och därmed skulle upphovet
till Christopher Perssons hemman te sig ganska klart.
Bilden av detta område är emellertid mer komplex än så,
eftersom vi här har en av viggebygdens koncentrationer
av förhistoriska gravar.
Från 1796 och 1805 finns lantmäterihandlingar från
en delning av åker och äng mellan ägarna till hemmanet
nr 1, dvs. Christopher Perssons hemman (figur 3). Det är
dennes sonsöner, nämndemannen Hindrik Hindriksson
och Christopher Hindriksson, som delar hemmanet mellan sig. Handlingarna visar att hemmanet expanderat
kraftigt under de trettio år som förflutit sedan storskiftet.
Som ett exempel härpå kan nämnas, att hemmanet nu,
1796, har åtta torpare, jämfört med den ende som fanns
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ATTMAR
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Figur 3. Hemmansdelning 1796 och 1805. Delningen innefattar
även marken på Näset. (Lantmäteriverket akt X56-25:3-4.)
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tidigare. Vi ser också, att delar av bebyggelsen flyttat till
sitt nuvarande läge längre ned mot sjön, "Näslunds" (se
Björkman & von Sydow 1940). Bebyggelsens tidigare höglänta belägenhet kan kanske i förstone förefalla märklig.
Lokaliseringen framstår emellertid som logisk om man
beaktar att risken för frostskador på grödan minskar
med ökat avstånd från sjön.
Den bebyggelseexpansion som kartmaterialet från
sekelskiftet 1700-1800 låter oss ana bekräftas av laga
skifteskartan från senare delen av 1800-talet. Det är
knappast någon överdrift att påstå, att viggebygden genomgått en närmast explosionsartad expansion på de
hundra år som förflutit mellan storskifte och laga skifte.
Antalet hemman, och därmed befolkningen, har ökat
kraftigt och ny mark har brutits kring hela sjön. Denna
expansion är emellertid inte något fenomen specifikt för
viggebygden, snarare är det den svenska landsbygdens
agrara utveckling under perioden som avspeglas i materialet från Vigge.
Bebyggelse ochfornlämningar, ett försök till kortfattad
beskrivning av bebyggelseutvecklingen
Den bild av bebyggelsen som träder fram genom det äldre kartmaterialet skall förmodligen ses som representativ
för en bebyggelsesituation som varit rådande under
mycket lång tid. Först kring sekelskiftet 1800 böljar en
markant förändring äga rum i samband med en agrar expansion. Vad kan vi då veta om bebyggelsens lokalisering
och förändring i gångna tider? Här har vi tack vare fornlämningarna i viggebygden en utomordentlig möjlighet
att formulera tänkbara hypoteser beträffande bebyggelsen och vi kan dessutom ge resonemanget någorlunda
fasta kronologiska hållpunkter. Genom gravar och hus-
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grundsterrasser vet vi att det finns etablerade bosättningar i bygden sannolikt från ca 500 e.Kr. Dessa bosättningar är grovt sett grupperade i tre enheter utmed Viggesjöns sydöstra sida. Den förhistoriska bebyggelsens
varaktighet är det emellertid vanskligt att uttala sig om
utan att företa arkeologiska undersökningar av fornlämningarna och här får vi alltså låta oss nöja med en hypotetisk diskussion. Vad vi däremot vet är att en relativt
stor bebyggelse finns i modern tid, dvs. 1700-talet, i omedelbar anslutning till den mellersta koncentrationen av
fornlämningar, belägen norr om vägen till Matfors. Det
äldsta kartmaterialet ger inget stöd för att det skulle ha
funnits bebyggelse i historisk tid vid de övriga två fornlämningsgrupperingarna. Detta ger upphov till två tänkbara alternativ beträffande bebyggelseutvecklingen. Det
ena alternativet är att den förhistoriska bebyggelsen övergivits vid någon tidpunkt och att den kända bebyggelsen
är ett resultat av en medeltida kolonisation. Den fäbodvall som framträder i 1700-talsmaterialet skulle i sådant
fall vara anlagd av exempelvis bönder från Stöde eller
trakten kring Marmen som så småningom kommit att bosätta sig permanent på platsen. Det andra alternativet innebär att vi tänker oss att den förhistoriska bebyggelsen
har kontinuitet fram till åtminstone slutet av 1700-talet,
vilket skulle betyda, att Christopher Perssons hemman
så som det är beläget 1769, har sina rötter i den förhistoriska bosättning som gravarna i området är en indikation
på. För de övriga två förhistoriska enheterna, den norra
och den södra, finns emellertid inga belägg för en bebyggelsekontinuitet, de förefaller att ha övergivits vid någon
tidpunkt. Detta behöver emellertid inte innebära något
anmärkningsvärt. Tvärtom har arkeologiska undersökningar från andra delar av landet visat att en koncentra-
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tion av bebyggelsen, med åtföljande övergivande av vissa
boplatser, äger rum under ingången till yngre järnålder.
Den bild av den bebyggelsehistoriska utvecklingen som
tecknats av Selinge (1977, s. 241 ff.) med en folkvandringstida expansion följd av övergivande eller omflyttning
av boplatser, och därefter en vikingatida expansion alternativt medeltida nykolonisation, förefaller också i stort
äga giltighet för Vigge. Materialet från undersökningarna
i Hälsingland bekräftar också detta utvecklingsförlopp,
och här har man också särskilt pekat på möjligheten av
att man haft en tidig etablering av ett fåtal gårdar under
yngre romersk järnålder som följts av den beskrivna
expansionen-tillbakagången och slutligen den nykoloniseringsprocess som sannolikt äger rum under yngre järnålder och tidig medeltid (Liedgren 1992, sammanfattningen s. 219 ff., även Liedgren 1989, s. 54). Den kraftiga
folkvandringstida expansionen kan ibland avläsas i det
faktum att vissa bygder förefaller ha haft fler bebyggelseenheter (gårdar) under denna period än efter den medeltida nykolonisationen, f.ö. ett förhållande som Vigge är ett
utmärkt exempel på. Orsakerna till förändringar i bebyggelsestrukturen skall sannolikt ej sökas i klimatförändringar eller pestepidemier. Beträffande det senare har
också Vigge sin beskärda del av de vandringshistorier om
digerdödens överlevande som florerar i de flesta bygder i
landet (dessa sägner kommenteras grundligt i Alver
1980, s. 20 och Tallerud 1991, s. 32). Med utgångspunkt
från förhållanden i Hälsingland och Medelpad har man i
stället diskuterat möjligheten att södra Norrland varit indraget i politiska förvecklingar som medfört sådana stridigheter att hela områden ödelagts vid slutet av äldre
järnålder (Liedgren 1989, s. 77 ff., Ramqvist 1988; beträffande expansion-tillbakagång av bebyggelseenheter se
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också Sporrong 1985, s. 28). För att få en detaljerad kunskap om den bebyggelsehistoriska utvecklingen beträffande de enskilda bygderna eller boplatslokalerna krävs
emellertid arkeologiska och kulturgeografiska undersökningar. För Medelpads del framstår det som en stor brist
att knappast någon husgrundsterrass med omgivande
fornlämningsmiljö varit föremål för undersökning. I norra Hälsingland har Umeå universitet under många år bedrivit systematisk forskning kring denna typ av fornlämningar. Resultaten är nyligen publicerade (Liedgren
1992), och torde i allt väsentligt även vara tillämpbara på
samtida förhållanden i viggebygden.
På vilket sätt förhåller sig då byns "västra åkrar", dvs.
marken och bebyggelsen på Näset mellan Tjärnen och
Viggesjön, till bebyggelse och fornlämningar på den östra
sidan? Svaret är, att så länge inga fornlämningar påträffats i området, så måste bebyggelsen på Näset betraktas
som sekundär i förhållande till bosättningarna på östra
sidan sjön. Indikationer på att så verkligen skulle vara
fallet, får vi genom att hemmanet på östra sidan kallas
"hemmanet nr 1" under det att bebyggelsen på Näset benämns "nr 2" samt genom att näsetåkrarna uppenbarligen inte var av s.k. skattenatur. Denna rangordning skall
dock betraktas med en viss skepsis eftersom den kan
spegla en godtycklig indelning gjord av exempelvis lantmätaren.
På kartan från 1769 finns även marken på Näset inlagd, och vid en detaljgranskning av bilden framträder
flera små runda markeringar i den åkermark som ligger
närmast bebyggelsen. Sådana markeringar kan betyda
att lantmätaren karterat odlingsrösen och andra mindre
impediment, men kan också vara indikationer på gravhögar. Fornlämningar som är belägna i åkermark löper
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emellertid tyvärr stor risk för att bli utplånade p.g.a.
markanvändningen. Endast en noggrann fältinventering
kan ge svar på om det verkligen finns gravar i området
och om de överhuvudtaget bevarats till vår tid. Skulle det
visa sig att det finns fornlämningar på Näset, öppnar sig
ännu en intressant tolkning av bebyggelseproblematiken, nämligen att bosättningen på Näset kan vara den
äldsta, vilket skulle förklara förekomsten av en fäbodvall
på andra sidan sjön.
Den bild som nu skapats beträffande bebyggelseutvecklingen i viggebygden låter oss således se en bygd
som alltifrån förhistorisk tid till slutet av 1700-talet förmått försörja maximalt två bebyggelseenheter, vilket också stöds av de äldre kamerala uppgifterna. Den förhistoriska bebyggelsen, ursprungligen kanske bestående av
tre enheter, har efter hand omstrukturerats, möjligen på
grund av att den varit överdimensionerad i förhållande
till områdets resurser. Vigge framträder vid ett flertal tillfällen i det skriftliga materialet från 1500-talet och framåt, vilket förstärker bilden av en etablerad bygd, sannolikt "bebodd för flere hundra år tilbaka".
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Registrerade fornlämningar och lösfynd i Vigge,
Stöde socken (jfr figur 1)
Fornlämningstyp Nr

Storlek

Anmärkning

Husgrundsterrass
Hög

25

30 x 0,5 m

Platsen för det s
kapellet

25
25
25
25

5-6
5-6
5-6
5-6

Hög
Hög
Hög

m
m
m
m

i
i
i
i

diam.
diam.
diam.
diam.
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Fornlämningstyp Nr

Storlek

Anmärkning

Hög
Hög
Hög
Hög
Stensättning?

26
26
26
27
27

5
6
8
9
5

Grop i mitten
Grop i mitten
Rund; röjningsröse?

Hög
Hög
Hög

28
28
29

5 m i diam.
6 m i diam.
6 m i diam.

Hög
Hög
Hög
Stensättning?
Bebyggelselämning
Hög
Gravfält?

29
30
30
32
33
34
35

m
m
m
m
m

i
i
i
i
i

diam.
diam.
diam.
diam.
diam.

7 m i diam.
5 m i diam.
5 m i diam.

10 m i diam.
50 x 50 m

Hög
36
Hög
37
Husgrundsterrass 38

7 m i diam.
9 m i diam.
20 x 7 m

Husgrundsterrass 38

20 x 8 m

Hög
Hög
Hög?

11 m i diam.
6,5 m i diam.

38
38
39

Svärd

SHM inv. nr
13925:18
SHM inv. nr
13925:10

Stenyxa

Fyndplats för
pilspets

51

Grop i mitten, kantränna
Borttagen
Grop i mitten
Rund
Återfanns ej vid revision 1988
Grop i mitten
Enligt traditionen
digerdödsgravfält
Kantstenar

Grop i mitten
Borttagen?; osäker
uppgift
Påträffat i samband
med plöjning
Mörkgrön bergart. Påträffad ca "200 fot från
Pålsjön vid nyodling"
Grå kvartsit, förv. i Betelkyrkans arkiv, Stöde
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Fornlämningstyp Nr

Storlek

Anmärkning

Högar

52

3-5 m i diam.

Förstörda av skogsbilväg?

Hög
Hög
Skärvstensförekomst
Husgrundsterrass?
Högliknande
lämning
Bebyggelselämning
Fångstgrop
Bebyggelselämningar
Fångstgrop

53
59
61

5,5 m i diam.
Påträffat tills, med
kol och sot

62
63
64
70
72
73

Observera att då flera fornlämningar påträffas inom ett
begränsat område erhåller de som regel samma nummer.

Ett varmt tack till Elsie Lindström, Lena Thålin-Bergman
och Jacqueline Taffinder, Statens historiska museum,
Stockholm, samt Ragnar Högbom, Stöde, för hjälp med
foton m.m.

DANIEL BRÖMSTER

Ett fett pastorat på landet?
Om prästlön i Nordmaling i äldre tider

Inledning
För inte alltför många generationer sedan utgick lön till
många offentliganställda in natura eller i form av andra
förmåner. Till militärväsendet med dess indelta befäl och
manskap hörde löneboställen och torp, och på liknande
sätt förhöll det sig med många tjänstemän. Framför allt
prästerskapet hade ofta ansenliga jordbruk att röra sig
med. Därtill kom att prästerna av ålder hade del i den
skatt, som vi känner som tionde.
Systemet levde kvar långt in i förra århundradet, ja, avgifter för gjorda tjänster, sportler, fanns kvar till tiden för
andra världskriget och tycks nu i reprivatiseringens tid
vara på väg tillbaka för vissa yrkesgrupper. Det har bl.a.
antytts att det kanske skulle vara fördelaktigt, om kronofogdarna finge något slags prestationsersättning.

Tionden
När kristendomen infördes i Sverige i böljan av vårt årtusende, fick kyrkan rätt att ta ut tionde av befolkningen,
dvs. en tiondel av vad man idag skulle kalla produktionen skulle levereras till kyrkan. Under århundradenas
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lopp skedde en del förändringar, men redan Hälsingelagens kyrkobalk fastslår: "Sädestionde och all annan åkertionde skall utgöras efter som gammal sed har varit och
fördelas på samma sätt. Tvista de därom, då må två minnesgoda män från andra socknar och två präster pröva,
hur det har varit. Kvicktionde och smörtionde skall prästen ensam hava och likaså tionde av fåglar och vilda djur
och all mindre fisk, en bog av varje älg och björn. Biskopen skall hava var femtonde lax och vart femtonde pund
sill, och likaså av säl och gråskinn. Och prästen och kyrkan skola taga hälften var."1
En tredjedel av sädestionden skulle tillfalla sockenprästen, liksom hela kuicktionden (en tiondel av allt levande, dvs. av kreaturen). Resterande 2/3 delades mellan biskop, kyrka och de fattiga. Gustav Vasas reduktion
år 1526 medförde, att sockenprästen fick behålla sin
andel och återstående 2/3 blev kronotionde. Johan III
tillerkände emellertid prästerna i Västerbotten (dvs. nuvarande Västerbotten och Norrbotten) 2/3 av sädestionden. Härav drogs den ena tertialen in 1690, men
fortsättningsvis utgick tionden dock med 2/3 i Bygdeå,
Lövångers och Kalix socknar, liksom i Grundsunda,
Anundsjö och Nordmalings socknar i Ångermanland
("men i Nätra socken till hälften"), vilket torde ha gällt så
länge som tionden överhuvudtaget utgick.2
Tiondelängderna hör till våra äldsta skattelängder och
i varje socken skulle finnas tionderäknare, som fick avlägga ed inför tinget och som med sitt namn, eller vanligast med sitt bomärke, undertecknade tiondelängden.
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En praktiskt sinnad pastor
Erik Gustaf Oldberg tillträdde i juli 1816 befattningen
som kyrkoherde i Nordmaling. Han omtalas som en stor,
kraftig man med väldig stämma, som med handkraft och
piska, dold under skrivbordet, lärde sockenborna hövlighet. 3 Han blev också känd som en driftig jordbrukare
och drev upp prästbordet till det största lantbruket i församlingen. Han var på många sätt en praktiskt sinnad
man, vilket också visas av att han träffade en "Convention emellan Pastor och Församlingen i Nordmaling" angående utgörandet av tionden m.m. Sådana konventioner skulle publiceras i stifts tidningen, men kunde också
publiceras separat, vilket skedde med denna, som trycktes hos Jonas Swedbom i Härnösand år 1829.4 Överenskommelsen träffades slutligt på sockenstämman den 4
oktober 1817. Som "publike fullmäktige" deltog kontraktsprosten magister herr Olof Delidén i Arnäs å högvördiga konsistoriets vägnar och för Kronan vice kronofogden herr Erik Lindberg.

Överenskommelsens innehåll
Tidigare tiondesättning hade bestämt, att en sjättedel av
tionden skulle utgöras i råg. Då detta sädesslag endast
nyttjades i ringa utsträckning i trakten och skörden mera sällan lyckades, medgav kyrkoherden, att all tiondesäden skulle få bestå av korn. Av humle, kålrötter, rovor,
potatis och övriga rotfrukter fordrades ingen tionde. Detta gjorde att de två tertialer av tionden, "som här äro Pastor i nåder förundte", skulle komma att utgå i korn efter
byarnas förmåga. Denna grund skulle även gälla för beräkning av den vanliga kvicktionden, som skulle erläggas
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med dugliga och fullväxta kreatur, får eller getter.
I konventionen finns noga specificerat hur många kappar korn (1 kappe motsvarar ca 4,6 liter), som skulle utgå per seland jord (motsvarar 1/24 mantal). Mängden varierade mellan 3 och 10 kappar och storhopen, dvs. 19
byar, fick leverera 5 kappar per seland. Hit hörde flertalet
av de gamla s.k. odalbyarna, som är kända sedan slutet
av medeltiden. Minst skulle de nyligen upptagna Högland, Högbränna och Nordanbäck betala med 3 kappar
per seland. Högland skulle efter sex år lämna 4 kappar,
medan Högbränna och Nordanbäck som något yngre nybyggen skulle slippa undan med den lägre tionden i ytterligare fyra år. Brattsbacka, Bergsjö, Järnäs, Norrbyn,
Stavsjö, Sörbyn och Öresund skulle redan från början ut
med 4 kappar, Mullsjö, Nyåker och Tallberg taxerades till
4 1/2, Örsbäck ensamt till 5 1/2. Baggård, Djupsjö, Hallen och Öre bedömdes som ännu mer välbärgade och
skulle därför lämna 6 kappar per seland. Sedan är det
ett långt hopp till Nordsjö, som ståtar med den högsta utdebiteringen, 10 kappar. Vilka "medelmåttorna" var? Jo,
Aspeå, Brattfors, Bredvik, Bjärten, Gräsmyr, Hummelholm, Hyngelsböle, Hörnsjö, Håknäs, Levar, Långed, Lögdeå, Ledusjö, Mjösjö, Mo, Orrböle, Sunnansjö, Torrböle
och Ängersjö. (Ava och Rönnholm hörde fortfarande till
Grundsunda i kyrkligt hänseende.)
Kvicktionden togs ut mer schablonmässigt och man
kan härvidlag dela upp de 38 byarna i tre grupper. För
tio byar gällde, att kvicktionden skulle betalas vart annat
eller vart tredje år för hemman om minst tre seland, medan mindre hemman skulle ut med den vart tredje eller
vart fjärde år. I 20 byar gällde gränsen fyra seland, och
för resterande 8 byar bestämdes att hemman om 5 seland eller mer skulle betala kvicktionden vart annat år
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men Järnäs ensamt vart tredje år; mindre hemman
slapp här undan med vart tredje respektive vart fjärde år.
För Norrbyn och Järnäs gällde dessutom, att skattebönderna skulle leverera en tunna salt strömming. Med hänsyn därtill slapp dessa två byar betala en halv mark lin
(1 mark = 1 skålpund = 425 g), "godt och försvarligt",
som för övrigt utgick för varje seland över hela socknen.
Kornet skulle avlämnas så gott som det växte för året i
vaije by, gistat och riktigt vädertorrt och väl rensat från
agnar och slösäd. Tiondehalmen skulle erläggas i kornhalm som tidigare och utgick med ett lispund (8 1/2 kg)
för vaije seland. För vaije ko skulle betalas en mark
smör som vanligt varit, och för vaije rök (hushåll) dessutom en spillmark. 'Tionde af allehanda Fisk och Wildt,
må förblifwa som det hittills warit, efter Wälsignelsen och
Åhörarenas goda wilja, samt enligt hittills gällande Höga
Författningar." Det här förefaller ju i förstone att vara
ganska generöst från kyrkoherdens sida och det kunde
han väl kosta på sig, han fiskade nog själv i den fiskrika
fjärden och prästbordets skogar var vidsträckta och säkert viltrika, men man kan nog tänka sig att de "Höga
Författningarna" gällde i slutändan!
Jura stolae, de avgifter som gällde för kyrkliga förrättningar såsom dop, vigsel och begravning fastställdes också med olika belopp. Vid begravning var taxan för bönder
eller hustrur med minst sex kor 4 kappar korn för varje
ko i boet, "hwarigenom all fråga om Likstohls-Ko kommer att upphöra". Hade man färre än sex kor utgick 3
kappar korn per ko. Man kunde också betala i reda penningar, efter markegången. Allt "likwäl med förbehåll, att
i de Hus. hwarest är bewislig fattigdom och många små
Barn, Pastor ej får mera än hälften af det stipulerade".
Torpare, inhyseshjon som ej ägt skattehemman samt all-
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mogens barn över femton år taxerades till 16 skilling,
yngre barn, drängar och pigor till 12 skilling. I påskpenningar utgick 1/2 skilling för var och en som gick till
nattvarden, med undantag för krigsfolk och gärningsmän (sockenhantverkare).

Dagsverksskyldighet
Tidigare hade det då och då förekommit en del bråk runt
dagsverksskyldigheten i prästgården. I den här överenskommelsen bestämdes, att till dagsverken under bärgningstiden fick allmogen ej skicka annat än dugligt och
arbetsfört folk. Vidare gällde, att ena året gjordes ett
mans- och andra året ett kvinnodagsverke.
Prästgårdstorparna, de arrendatorer som brukade delar av prästbordet mot dagsverksskyldighet, omnämns ej
i konventionen. De kan ha räknats till prästgårdens ordinarie skördehjälp, eftersom deras arbetstid kunde räknas i veckor snarare än i dagar. Inte heller nämns, att
socknens båtsmän skulle göra tre dagsverken hos kyrkoherden vid skördetid (men bara om de befann sig på hemmaplan). Från 1842 gällde, att gemenskapen vid indelta
armén och flottan skulle göra två dagsverken per år, om
kyrkoherden höll dem med kost eller ett om året med
egen mathållning. De kunde också friköpa sig mot en avgift motsvarande värdet av mansdagsverken enligt årets
markegångspris i länet.5

Konventionen gillad och fastställd — trots
brukspatronens missnöje
På sockenstämman förklarade sig alla nöjda med den
träffade överenskommelsen med undantag av brukspa-
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tron Pauli på Olofsfors bruk med 71 135/180 seland
jord, som genom inspektören Bergström tillkännagav, att
han ej ville ingå föreningen. Emellertid ansåg såväl krono- och konsistoriefullmäktige som sockenborna, bl.a.
med hänvisning till Kungl. Maj:ts nådiga resolutioner på
prästerskapets besvär av den 10 december 1672 § 9 och
den 17 augusti 1720 § 6, att vanhävd av brukshemman
ej kunde befria från utgörande av prästrättigheter på
samma sätt som grannarna i byn, som odlar och sköter
sin jord. Man borde därför inte fästa avseende vid brukspatron Paulis vägran; en endas oginhet kunde inte lägga
hinder för "Föreningens Höga Sanction". Av titelbladet
(bild 1) framgår ju också, att Kungl. Maj:t i nåder fastställde den ingångna konventionen år 1819.

Kyrkoherdens sammanlagda löneförmåner
Vad betydde nu den här överenskommelsen? Ja, en
sammanräkning av den tionde, som skulle betalas i de
trettioåtta byarna, visar att i runda tal 5 500 kappar korn
skulle levereras varje år till församlingens kyrkoherde,
ungefär 170 tunnor, eller i dagens mått cirka 25000 liter,
sålunda en ansenlig mängd. Till detta kom de avgifter,
som kom pastor till del för kyrkliga förrättningar, den
icke obetydliga kvicktionden, samt andra naturaförmåner.
Till de sistnämnda måste räknas bostället, prästbordet, vilket såsom tidigare nämnts kommit att bli socknens största jordbruk. En gästande resenär vittnade:
"Men öfver allt kring Prestegården ser man hedrande
spår efter Prosten Oldbergs verksamhet och sorgfälliga
bemödanden. Vägen till lastageplatsen, som han med egna uppofringar låtit anlägga; den nya kostbara hemqvar-
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Bild 1. Den tryckta konventionens titelsida.
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nen, uppförd några hundrade alnar från Prestgårdsbyggningen; de utdikade myrorne, och de fordom oländiga
markerne, från hvilka han låtit bortföra ñera tusende
lass sten, och hvilka nu ligga som trädgårdssängar, är
alltsammans talande bevis på hans driftighet och gagnande omtanke. Och hur herrliga äro icke hans åkrar!"6
Adolf Råde berättar, att Erik Gustaf Oldberg var en så
stor hästkännare, att han kände igen vaije häst i församlingen på utseendet. Att han skröt med detta, var säkert
betecknande och att Olof Tobiasson i Baggård, sedermera prost och kyrkoherde i Umeå landsförsamling med
namnet Norrman, skall ha svarat Oldberg, att det nog vore bättre om kyrkoherden lika väl kände församlingsborna,7 är ju en pikant historia. Man kan bara undra, om
Olof, som var fjorton år när Oldberg dog, verkligen vågat
säga detta till församlingens fruktade herde.
Man kan uppskatta den totala kornmängden tionde
och andra avgifter till minst 200 tunnor och kan jämföra
detta med de 340 tunnor spannmål, som 1820 utgick till
biskopen i Växjö, Esaias Tegnér, som föralldel dessutom
hade en biskopslön på 600 daler riksgälds och tre ängslotter8 — men kunde de sistnämnda jämföras med prästbordet i Nordmaling?
Johan Wilhelm Zetterstedt, den gästande resenär som
citerades ovan, säger om Oldbergs idoga odlingar, att det
"blir en framtid, som kommer att njuta frukten av den ålderstignes möda". 9 Att så blev fallet, framgår vältaligt av
Rådes berättelse om prästgården på efterträdaren Henrik
Jacob Berlins tid: "Hela prästgårdsanläggningen med
dess större och mindre hus var verkligen en stor gård.
Ståtliga sågo också de tre sädeshässjorna med tillhopa
28 led ut med ett stort tröskhus i närheten. Man berättar
än i dag huru prosten med belåten min promenerade
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med sin husbonddräng utefter de med säd fyllda hässjorna och undrade, huru många tunnor årets skörd skulle
giva. På bostället funnos inte mindre än 27 åker- och
ängslador. Därjämte fanns 4 brunnar; en bakom stallet,
en vid fähuset, en bakom bryggstugan och en nedanför
kyrkan. Sydost från tröskhuset fanns vid Prästbäcken en
skvaltkvarn med två par stenar, där säden förmaldes." 10

Kontantlön i stället för tionde
På många håll konverterades tiondeförmånerna till kontantlön genom särskilda överenskommelser. Sådana löne- eller pastoraliekonventioner blev obligatoriska genom
en kunglig förordning av år 1862.11 Man utgick förstås
från de tidigare naturaförmånerna och bevarade härigenom de skillnader, som fanns mellan olika församlingar.
I sin sädesbod behövde Oldbergs efterträdare prosten
Henrik Jacob Berlin således bara rymma den säd, som
kom från hans egen ansenliga kornhässja. Fortfarande
fick han dock se, hur "drängar och torpare i bred rad satte liarna i marken och mejade de breda lindorna". Han
fick ju också efter konverteringen tillfredsställelsen att årligen lyfta en kontantlön, som 1883 uppgick till 6940
kronor. 12 Parentetiskt kan nämnas, att en professor i kirurgi 1880 hade en årslön på 3500 kronor och att riksantikvarien år 1885 avlönades med 6000 kronor.13

Stora löneskillnader
Ar 1852 skrev e.o. kammarskrivaren Lars Gustaf Linde,
att ett "större missförhållande, än i vårt presterskaps nuvarande aflöningssätt, kan knappast upptänkas. Vissa
pastorater inbringa sina innehafvare inkomster, som
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utan njugghet kunna fördelas på 3 å 4 kyrkoherdar.
Dessutom äro många pastorater af alltför stort omfång
för att kunna behörigen skötas äfven med nuvarande illa
aflönade komministrars och adjunkters biträde." 14
Detta omdöme gällde i hög grad även Norrland. Här lyftes den högsta kontantlönen för en präst av kyrkoherden
i Skellefteå efter vad som framgår i Magnus Höj ers noggranna redovisning socken för socken i norrlandsdelen
av Konungariket Sverige. 15 Denne pastor, som hade att
sörja för 14836 själar, avlönades nämligen 1883 med
11000 kronor. Lägst var lönen i Skorped med 1 740 kronor, men där uppgick befolkningen bara till 1682 personer. Det förelåg en viss proportionalitet mellan invånarantal och lön, men det kan vara intressant att notera, att
i den här löneligan låg av samtliga norrlandssocknar
bara Skellefteå, Bollnäs, Gävle, Umeå, Torp och Alfta i
tur och ordning före Nordmaling, medan pastorns lön i
många andra betydligt större församlingar var lägre, vilket det finns anledning att återkomma till.

Bostället utarrenderas
När prosten Berlin avlidit 1887, valdes prosten och kyrkoherden i Arnäs Carl Gustaf Naeslund till efterträdare,
men denne dog före tillträdet och man utsåg prosten och
kyrkoherden i en annan nolaskogsförsamling, Gustaf
Robert Edström i Själevad, till kyrkoherde i Nordmaling.
För att citera Adolf Råde, hade ämbetsgöromålen nu tagit
så stor omfattning, att kyrkoherden knappast kunde sköta det stora lantbruket, som därför arrenderades ut. 16 Arrendet utgjorde säkert ett gott tillskott till kontantlönen.
Fortfarande fick dock församlingens komminister "knega" vidare med jordbruket på Torsbäcken och ännu på

80

Oknytt 3-4/1993

1930-talet berättades om hur komministern Johan Gustaf Söderman, som dog 1915, kunde gå direkt in från
dikesgrävningen, förrätta vigsel eller dop, hänga av prästkappan och gå ut igen, hela tiden med smorläderstövlarna på.

Nytt prästlönereglemente
Genom 1910 års lag om reglering av prästerskapets avlöning och ecklesiastik boställsordning av samma år 17 ändrades förhållandena på ett avgörande sätt. Lönen blev
renodlat kontant, boställena skulle arrenderas ut, till en
början genom länsstyrelsen, och användas som en särskild lönetillgång. Tionden avlöstes gradvis och drogs in
till statsverket, som i stället betalade ett årligt belopp till
en nyinrättad kyrkofond. Hur prästlönerna i övrigt förändrats efter 1910 års lag faller utom ramen för denna
uppsats. Man skulle emellertid kunna säga, att den nya
lagen innebar slutpunkten för 1817 års Convention, fastän Nordmalings församling underdånigst anhållit, att
konventionen "må för ewärdeliga tider fastställas och lända till efterrättelse".

Ett attraktivt pastorat —
Att Nordmaling var ett attraktivt pastorat framgår av att
flera kyrkoherdar i senare tid sökt sig dit från andra församlingar. Jag har redan nämnt prostarna Naeslund och
Edström, som fick transport dit från Arnäs respektive
Själevad, där de varit sämre avlönade (3900 resp. 5490
kronor). Naeslund hade varit pastor i Arnäs i sjutton år,
Edström först sex år i Vibyggerå, sedan femton år i Själevad, så båda hade tjänat länge för Rakel. Alfred Nygren
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efterträdde Edström, han kom närmast från Piteå, där
han verkat i tolv år efter att först ha varit kyrkoherde i
Mo utanför Örnsköldsvik i elva år. Hur det var med lönen
i Piteå 1909, då Nygren kom till Nordmaling, vet jag ej,
men 1883 utgick den med 6440 kronor, trots att invånarantalet var hela 13682. Då var Piteå stad inkluderad,
men den delen från trädde Alfred Nygren 1901, då staden
blev eget pastorat.18 Adolf Råde var först kyrkoherde och
kontraktsprost i Ramsele, innan han 1938 vid 57 års ålder återvände till sin födelseförsamling. Ernst Rylander,
som kom efter Råde, var först kyrkoherde i Grundsunda.
Det kan finnas fler exempel.

— fast knappast för komministrarna
Församlingens komminister omfattades inte av 1817 års
konvention, men efter den egentliga texten finns ett transumt av 1699 års konvention, som synes ha avsett hela
Ångermanland (möjligen rent av stiftet). Kapellanen
(komministern) skulle enligt detta få 1 /4 tunna säd av
bönder med mer än sex seland jord och av dem med
mindre 1/8 tunna. Boställe saknades länge men kom till
stånd i slutet av kyrkoherde Oldbergs tjänstetid.19
I samma transumt nämns även klockaren, som njuter
av var rök i församlingen tre kannor (1 kanna = 2,6 liter)
korn eller sex öre silvermynt när han klämtar; men klämtar han inte får han allenast två kannor och klämtaren
den tredje.

Sammanfattningsvis
talar alla redovisade fakta för att frågetecknet i artikelns
rubrik kan tas bort — i vart fall för kyrkoherdarnas del!
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19 Råde a.a., s. 89-90.

JAN-ERIK HÄGGSTRÖM

Naturnamn kring Häggnäs
by i Umeå kommun

I gångna tider med naturahushållning och nära kontakt
med naturen var det en nödvändighet att kunna meddela
namnet på platsen för olika arbeten och händelser. Berg,
skogsåsar, myrar, vattendrag, stigar, åkrar och röjningar
hade alla ett namn, som beskrev det karakteristiska för
naturen eller angav personer och händelser som på något sätt hade förbindelse med platsen. Namnet berättar
också om delar av byns historia och bär därmed på ett
kulturarv. Många av de gamla namnen håller på att försvinna ur den muntliga traditionen och för ett bevarande
av dessa namn är en uppteckning angelägen.

Hörnån med forsarna, lugnvattnet, näsen
och backarna
Hörnån har fått sitt namn av sitt slingrande lopp, den
har många "hörn". Två kilometer nedströms Häggnäs by
ligger två öde gårdsställen, Fälla och Ysseldalarna, som
varit torp under hammarsmedjan vid Hörnehammar.
Ysseldalagröbben (Ysseldalagrubborna) är ett dalsystem
av egenartad karaktär öster om ån, vilket gett namn åt
området. En liten bäck, som kommer från Brattmyrlia
(Brattmyrliden) rinner genom området med Ysseltjänna
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(Ysseltjärnen) och mynnar ut i Hörnån nedströms Pissmögerstrycka (av pissmöger 'myra'), som syns från Fälla.
Uppströms Hörnån kommer vi till Ysseldalaidun (Ysseldalaedan) och Ysseldalaforsen. En idu (eda) finner vi nedom varje fors där ån vidgar sig och vattnet vid stränderna
strömmar i motsatt riktning till huvudfåran.
Den gamla vägen mellan Hörnefors och Häggnäs följer
ån upp till Oxdräpet. Här råkade en dragoxe från bruket
på väg till skogvaktarbostället Grubbsvedjan dras ned i
den branta nipan av vagnen, som var lastad med bl.a. en
järnspis. Vägen passerar sedan Örderholmsbacken (av
order 'al'), den stora rullarbacken för sågtimmer och massaved under flottningstiden i Hörnån. Sista gången det
flottades var år 1954. Mot öster breder Ysseldalahejja
(Ysseldalaheden) ut sig med sanddyner bildade i havets
strandlinje för ca 4 000 år sedan. Mittemot på västra sidan ån långt under hedens nivå ligger Stornäset, ett av
de många gamla slåtternäsen efter Hörnån. På östra sidan finns Örderholmen som på västra sidan avlöses av
Olsons näset, som fått sitt namn av Olson på Svidja (Grubbsvedjan), som med lien bärgade vinterfoder på näset.
På östra sidan vidtar odlingar som har anknytning till
Häggnäs by. Torpet, Spångjäla (Spånggärdan) och Gammnäset har legat under bruk i hundratals år men är nu
förbuskade. Två slåtternäs, Sörutgrunningen och Nölutgrunningen ligger vid Krokjorsidun respektive Hanschbackidun som förbinds av Krokforsen. Rävahälet, Gamman och Spångjälsbäcken i botten av en djup ravin ger en
bild av vattnets förmåga att forma landskapet. Den raka
Hanschbackforsen med branta stränder har fått sitt
namn av drängen Hans, som räddade sig iland från en
timmerbröt på drift, Getnäsidun har Raknäsriset på västra sidan och Getnäsbacken på den östra. Getnäsforsen
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rundar Getnäset på östra stranden. Hägnbäcken mynnar
i ån där forsen börjar.
Näbben på västra sidan ovanför forsen är skogbeväxt.
Den sista höskörden togs år 1956. Meanderslingan Tykroken omsluter nästan helt det länge odlade näset Tya.
Från Tya till Näbben vadade en rysk kosacktrupp över ån
för att rulla upp det svenska försvaret vid Hörnehammar
i träffningen vid Hörnefors den 5 juli 1809. Flönäset
(Flödnäset) på västra sidan är det största av de tidigare
brukade näsen. Det var här två "römmryssa" (förrymda
ryska soldater) sköts av Gamm PellPersa (Per Persson
d.ä.). Soldaterna låg och sov efter att på natten ha stulit
ur PellPersas matbod. Liljekonvaljer och hägg blommar
varje vår på gravplatsen.
Nordahlsbacken har fått sitt namn av den släkt som
fortfarande bor i gården. Nedanför gården vidtar den kilometerlånga Häggnäsforsen, som har en fallhöjd på 22
meter. Vi följer först den västra stranden av forsen. Storholmen är ett lågt liggande område bevuxet med älskog.
Här fanns på 1930-talet byns sista lada med nävertak
och med ett inhugget årtal från 1760-talet. Flönäsberget
stiger sedan direkt från åns nivå i en brant backe. Framträngande grundvatten ger upphov till den mot ån sluttande Lillängsmyran. Nedanför bron vid landsvägen ligger de samfällda sågplatserna, en på vardera sidan ån.
Det gamla brostället låg något tiotal meter uppströms
den nuvarande bron. På Kvarningsnäset var Brukskvarna belägen. Förleden Bruks- kommer sig av att bruket
under järnbrukstiden i Hörnefors ägde halva byn. Övergången från lugnt flytande vatten till fors kallades Farshövune (Forshuvudet) och näset Farsnäset (Forsnäset).
Vi vandrar sedan längs den östra stranden av Häggnäsforsen uppströms. Det låga området längst ner heter
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Gran. Ovanför på backkrönet finns rester av tjärdalar.
Den sista brändes år 1933. Efter böjen på ån med linsönkningsgropen kommer vi till Kvarnholmen där bonnkvarna fanns. Byns kraftverk byggdes här 1918 men
hade bara ett par års nyttjandetid. Sedan vi passerat
landsvägen kommer vi först till Hästingbacka (Hästhägnbacken) och sedan till Hörnberg sbacken, som fått sitt
namn av en tillfälligt bosatt. Därefter tar Nyjälshejja (Nygärdsheden) vid med tallskog ända fram mot ån, som sedan övergår i en lugnvattensträcka kallad Nyjälsspaka.
På västra sidan ligger Lövsvidja med ett näs som fortfarande brukas. Den på östra sidan belägna Nyjäla (Nygärdan) är till största delen förbuskad. Råmarksforsarna vid
den bosättning som Oskar Lundin erhöll vid laga skiftet
år 1909 har fått namn av den västerut liggande rågången
till brukets skogar. Lillidun ligger nedanför och Storidan
mellan forsarna. Rester av en flottningsdamm, Tredingsdammen, bildar gräns till en halv mil lång sträcka med
ganska lugnt flytande vatten genom Tredingens och
Bjännbergs marker.
Slåtternäsen på östra sidan av Råmarksforsarna benämndes vid storskiftesdelningen 1818-20 för Stornäset,
Överstnabben, Tvådalanäset och Björsnäset. Det sistnämnda namnet kan komma från släkten Björsson, som
levde i byn fram till början av 1700-talet. Nynäset har
tydligen fått namn under senare tid.

Åkrarna, nyverken och ängarna
De äldsta delarna av åkern, som säkert har odlats
sedan senmedeltiden, ligger centralt i byn. De åbor,
som upptogs i Gustav Vasas jordabok år 1543 hette
Björn Joonsonn och Pehr Ollsonn. Delar av Hägna
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samt Rågåkern brukades av de första åborna.
Under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet
lades byn i ödesmål efter missväxt och soldatutskrivningar. Gårdar byggdes upp igen och jorden kom under bruk
på nytt under 1720- och 1730-talet. Nya tegar togs upp.
Nymoren fick med tiden namnen Bonnmora och Bruksmora. Bastujäla (Bastugärdan) norr om Hägna och Hägnhammarn odlades upp, liksom Flatorna i sydvästsluttningen mot ån vid Kvarnholmen. Namnet Nyjäla ger
också besked om en senare uppodling. Sandjorden i byn
var lättbrukad men gav små skördar. Frosten var den stora fienden.
Vid Hägnbäcken fanns ett åkerstycke som kallades
Bäckjäla (Bäckgärdan). I södra delen av byn på båda sidor om gamla vägen finns ett område som kallas Haluta.
Här fanns sommarladugårdar. Intill fanns soldattorpet
som revs på 1930-talet.
Awittringen skedde år 1784 och storskiftet 1818-20.
Arbetslöst folk från Bruket fick i byns närhet ta upp odlingar, vilka fick namn efter brukarna: Isak Isakssons
nyverke på Lillänget, Per Daniels ny bruk på nuvarande
Perssons ägor och MattesPers nyverke nedanför Häggnäsberget. Soldatänkan Galant var tydligen en verksam kvinna. Hon hade flera nybruk som var upptagna vid storskiftet, t.ex. Mosterraningen. En f.d. soldat från Strand,
GammHellman, tog upp Hellmans nyverke norr om Bastujäla efter ett avtal med BonnOrsa på 1860-talet.
Ängar, ängesland och raningar lades fortlöpande under
ett mera intensivt bruk med hjälp av yxan, gräftyxan och
elden ända in på 1940-talet. Förutom Bomansjäla (Bomansgärdan) norr om byn ligger dessa raningar öster
och nordost om byn i Raningsbäcken som bl.a. awattnar
Vörrns myra (Orrmyren). Raningsbäcken heter i sitt ned-
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re lopp Spångjälsbäcken. Namnen på de olika delarna av
odlingarna norrifrån räknat är Ytterträsket, Rappelraningen, Välvraningen, Vörrmesmyränge, Stomraning en (av
stom 'stubbe'), Mosterraningen, Köddyvja och Mjöleraningen vid gamla vägen till Sörmjöle. Nyraningen strax
öster om byn genomrinns av Glasbäcken. Raningarna
togs från början upp på fast mark men senare under
1900-talet på utdikad åkermark. Alla byns raningar brukas inte längre utan är förbuskade och skogbevuxna. Av
de åkrar som ej ligger inom bykärnan brukas endast
Perssons ägor, belägna efter vägen till Bjännberg. I de
centrala delarna av byn hålls ett tiotal hektar öppet i huvudsak av landskapsvårdande skäl. En intressant iakttagelse är att det åkerområde, som sannolikt hålls öppet år
2000 i stort sammanfaller med det som brukades av
åborna år 1500.

Bergen, brånen, hedarna och myrarna
Den högsta av de granitkullar som finns i närheten av
byn är Stors vidjeberget. Det ligger en dryg kilometer norr
om byn och når 89 meter över havet. Söder om berget ligger den moränås vars norra del heter Storsuidja (Storsvedjan) och den södra Hägnbröne (Hägnbrånet). Storsvidja nyttjades för lövtäkt långt in på 1800-talet. Tiden
för skogsbranden på Hägnbröne kan beräknas till början
av 1700-talet. Öster om Storsvidjeberget ligger Lappkåtabröne, Bergmyra, Bredmyra, Längråmyra, Björtalönna
(Björtalunden), Hålmoren och den stora Vörrnsmyra ('orrmyren'). Öster om Hägnbröne ligger Rangelmyra och
Bränte, som fått namn av en mindre skogsbrand år
1911. Öster om landsvägen till Nyland finns Fönnesdalsbröne, Fönnesdalsmyra, Fönnesdaln och den mäkti-
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ga Ny lands tjärn (Nylandskälen). Norr om Storsvidjeberget kommer man till bergsområdet Källartrappa och Kyrkgångsmyra. Namnet tyder på att vägen till Backens kyrka följde Storsvidjestigen från byn och passerade myrområdet på spänger och kavelbroar. Stigen kan inte ha varit
farbar med hjulfordon. Väster om berget finns Älgmyran,
OlOrsberget efter KolarOlOrsa, Brännäsen och Tranemyrsunne. Vid kabelvägen mellan Bjännberg och Nyland ligger Sjömyra, Lia (Liden), Vörrsjön ('orrsjön'), Tjalsmyra
(av käl) och söder om detta område Rotmyrhällen (Rotmyrhällorna). Närmare Hörnån finns Ökmyra, Ökmyrhalsen, Ökmyrbröne, Storrotmyra, Lillrotmyra och Rotmyrbröne. På Löparhejja (Löparheden) närmare byn tog
man troligen granbarkslöpe, som användes till botten i
tjärdalarna. På västra sidan av ån ligger vid gränsen mot
Tredingen Råmarksberget. Vägen Häggnäs-Bjännberg
går över Häggnäsberget med Lövsvidjeberget på norra sidan. Köddingsbröne (-brånet) heter den moränås som
sträcker sig mot söder med Köddingsmyra på östra sidan
och Finnmyra på västra sidan. Lillängsberget och Flönäsberget har fått namn av närliggande odlingar. Röttjänna
(Röttjärn) omges av en myr som har mossekaraktär, dvs.
den höjer sig över omgivande grundvattennivå.
En del av de namn som förekommer i uppsatsen har ej
kunnat förklaras av författaren. Där finns utrymme för
läsarna att göra egna tolkningar. Ett ängsområde ca fem
kilometer norr om byn, troligen med fäbodar, gömmer
säkert på en del av intresse för byns historia och heter
Bonnmarka. Hit flyttade byns befolkning med sina djur
och ägodelar när ryska soldater var i antågande sommaren 1809. Men till detta och andra förhållanden i byn under 1800-talet och början av 1900-talet blir det kanske
tillfälle att återkomma.
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Recension
Bengt Kostenius: Aysyyrialehmän päivä. Kamos, Överkalix

1986.
Orsaken till att jag började läsa
rubricerade bok var att jag ville
veta, hur titeln skulle översättas. Den kunde kanske återges
med "Kossan Aysyyrias dag",
men jag misstänkte att den bästa titeln skulle vara "En ayrshirekos dag".
Boken är skriven på tornedalsfmska, som inte är så svår att
förstå för den som kan vanlig
standardfinska, särskilt om man
har svenska som modersmål.
Det förekommer nämligen en del
svenska lånord, även om dessa
är påfallande få.
Men jag måste erkänna att jag
hajade till, när jag upptäckte
några mycket egendomliga
språkformer. Var detta verkligen
tornedalsfinska? Nu visade det
sig emellertid, att den som presterade den egendomliga finskan hette Silversträng, var tulltjänsteman, hade svenska som

modersmål och talade finska
med viss möda. Jaså, är det så
det låter, tänkte jag.
Den tunna boken, som väl närmast kan karakteriseras som en
lång novell, skildrar med humor
och inlevelse livet på landet vid
en gräns, vars betydelse invånarna och tulltjänstemannen har
olika uppfattningar om.
Bengt Kostenius behärskar
genren väl och lyckas via de obligatoriska förvecklingarna föra
berättelsen till ett lyckligt om än
lite överraskande slut. Det är väl
inte för inte som han har vunnit
pris i en litterär pristävlan, något som vi får veta på bokens
baksida.
Nå, titeln då? Vilket av alternativen skall man använda? Ja,
jag vet faktiskt inte. Båda är väl
möjliga. Den finska titeln är förstås dubbeltydig. "Obs! Oöversättlig vits" skulle det stå som
fotnot i en gammaldags översättning.
Tryggve
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