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förmögna affärsmännen i huvudstaden. Svärfadern 

var dessutom högt uppsatt i Hattpartiet som vid 

den här tiden var styrande i Sverige. Jennings blev 

dessutom i och med giftermålet svåger med Robert 

Finlay, faderns affärspartner. När Frans Jennings dog i 

mitten av 1750-talet klev John in i pappas kostym på 

handelsfirman Jennings & Finlay.

John Jennings styrde sitt imperium från huvudstaden. 

För produktionen på bruken ansvarade i stället en 

inspektor som inkvarterades i Västra flygeln med god 

utsikt över produktionen. Västra flygeln är den äldsta 

av de byggnader som står kvar än i dag.

Mannen som så småningom tog över efter Jennings 

hette Johan Christoffer Pauli (1743–1823). Han kom 

liksom sin företrädare från en stor handelsfamilj med 

kopplingar till Skeppsbron. Handelshuset Pauli var en 

av Stockholms största järnexportörer. Johan Christoffer 

Pauli fick visserligen företagets ekonomiska kurva att 

vända men var föga omtyckt av sina anställda eller av 

bygdens folk i allmänhet. Han var en hård arbetsgivare. 

Folk ville helt enkelt inte jobba för honom. I stället 

fick han försöka tvinga bönderna till kolning. Ett antal 

kolartorp hade visserligen etablerat sig i skogarna runt 

bruket under 1770-talet så man fick fram tillräckligt 

med träkol för att köra igång stångjärnssmedjor i 

Olofsfors och i Klöse. Den sistnämnda smedjan som 

låg en mil uppför Lögde älv byggdes för att helt enkelt 

komma närmare kolet. Då ansågs det vara en bättre idé 

att frakta tackjärnet än kolet. 

Konkurrens om skogen 

I takt med att skogarna i närområdet avverkades 

började konkurrensen om vedförsörjningen bli allt 

mer kännbar – i synnerhet under perioden 1794–

97 då den gav upphov till häftiga rättstvister med 

glasbruket i Strömbäck.

År 1849 anlades Sveriges första ångsåg utanför 

Sundsvall. Det dröjde inte länge förrän framsynta 

handlare från Nordmaling började se sig om efter en 

plats att bygga en egen ångsåg. År 1863 etablerades 

Nordmalings Ångsåg AB (NÅAB) i Rundvik. 

För att komma åt den åtråvärda skogen köpte 

ångsågen undan för undan in sig i bruket, som efter 

familjen Paulis intressen delats på olika håll. Till 

bruket hörde då nära 15 000 hektar skog. År 1886 

ägde NÅAB hela Olofsfors bruk. Kolfrågan fick 

därmed en temporär lösning genom att man nu kunde 

använda restprodukter från ångsågen. Under NÅAB:s 

tid som ägare kunde bruket därför fortsätta att satsa 

på masugnsdrift – under en tid. Trots att masugnen 

fortsatte att spotta ur sig mer tackjärn än någonsin 

blev den med tiden inte längre lönsam.

Den tekniska utvecklingen – framförallt olika sätt att 

komma runt kolberoendet – hade medfört att bruken 

inte längre behövde ligga nära de stora skogarna. En 

centralisering av järntillverkningen blev därför möjlig, 

vilket kom att öka den svenska järntillverkningen, 

även om det skedde på färre ställen.

År 1894 tystnade masugnen i Olofsfors för gott.

Under åren 1860–1900 pågick den s.k. bruksdöden 

då antalet svenska järnbruk halverades varefter det till 

slut bara var de stora sydsvenska bruken som fanns 

kvar. 

Smidesjärn för flottningen och sågen

För bruket väntade nya utmaningar. NÅAB hade alltså 

köpt bruket och masugnen hade slocknat. Men detta 

betydde inte slutet för järnet här[SH4]. Stångjärns- 

och manufaktursmidet fortgick. Tackjärnet skeppades 

nu till bruket. Efter att hammarsmedjorna i Klöse 

och Holmfors lagts ner koncentrerades smidet till 

Olofsfors. Det mesta smidet användes av bolaget självt. 

Något som särskilt behövdes för flottningen av timmer 

var kätting, varför en kättingsmedja uppfördes intill 

stångjärnshammaren. Snickerier som vagnshjul och 

timmerdoningar var viktiga produkter på bruket vid 

den här tiden. 

En ny tid med vägstål och skopstål 

– i historisk miljö

Kättingtillverkningen flyttades på 50-talet till moderna 

lokaler i ladugårdens södra del. Efterfrågan på kätting 

hade dock minskat då flottningen blivit omodern och 

man hellre fraktade timmer på lastbil. Här gällde det att 

snabbt tänka om. 

Masugnen och kvarnen.

Kättingsmedjan.

Gamla stångjernshammaren.

Interiör manufaktursmedjan.

Johan Nordlander-sällskapet
c/o Lars-Gunnar Olsson, Storgatan 54, 903 26 UMEÅ, 070-716 61 05, lars-gunnar.olsson@riteon.se

Fiskarsonen Gösta Skoglund

Gösta Skoglund är inte ursprungligen någon 

son av Västerbotten. Han föddes den 29 april 

1903 i stadsdelen ’’Fiskarstan’’ i Hudiksvall och 

var fallen av fiskarsläkt som under minst fem 

generationer varit knuten till Kråköns fiskarlag. 

Under sin uppväxt var Gösta fiskardräng hos sin 

far Hjalmar, men han ville utbilda sig och bli något 

annat. Han antogs vid Seminariet i Karlstad och 

där tog han sin folkskollärarexamen 1925. Hans 

politiska bana inleddes omedelbart därefter i 

arbetarekommunen i Enånger, Hälsingland där 

han var organisatör för kommunalvalet 1926. 

Från 1927, när han kom som folkskollärare till 

Umeå, blev han redaktör för Ostkusten, en 

tidning för Ostkustfiskarnas Centralförbund. 

Detta redaktörskap behöll han under alla år till 

dess han kom in i regeringen 1957. Intresset för 

fisket och för fiskerinäringens villkor var vid sidan 

om politiken en av de viktigaste delarna av hans 

livsverk såväl lokalt som på riksplanet. Han blev 

ordförande för Västerbottens fiskareförbund 1933 

och kom med i styrelsen för Ostkustfiskarnas 

Centralförbund 1937, blev dess ordförande 1953 

fram till 1968.
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Den målmedvetna utbyggnaden av universitetet i 

Umeå har kommit att uppfattas som det bästa exemplet 

på vad en politisk satsning på högskoleutbildning och 

forskning har kommit att betyda för hela den norra 

landsdelen i Sveriges avlånga land. Många avundsamma 

blickar och röster har höjts samt olika förslag har 

kommit om att motsvarande insatser borde göras 

även i andra regioner i Sverige. När det inte har blivit 

någon riktigt motsvarande satsning någon annanstans 

har det ofta hörts anspelningar på att anledningen till 

detta förhållande kunde vara den att det i Umeå bodde 

en stark företrädare för det regeringsbärande partiet, 

nämligen Gösta Skoglund, riksdagsledamot (1941–

1970) och tillika medlem av Tage Erlanders regering 

såsom kommunikationsminister (1957–1965). 

När Gösta Skoglund lämnade regeringen 1965 

och efterträddes av Olof Palme erbjöds han att 

bli landshövding i Västerbottens län, vilket han 

emellertid avböjde med motiveringen att han ansåg 

sig kunna göra sitt län större nytta om han fortsatte 

som riksdagsledamot och som aktiv i landstinget. 

Nu blev han även omedelbart mycket engagerad 

som styrelsens ordförande i Stiftelsen Västerbottens 

Museum och en synnerligen dynamisk period 

inleddes i museets utveckling.

Regional stimulans

Regionalpolitiken i Sverige i den moderna form vi 

talar om föddes ungefär samtidigt med invigningen 

av universitetet i Umeå. Under 1970-talet blev 

regionalpolitiken mera allmänt accepterad och 

begreppet införlivades t.o.m i lagstiftningen. Den 

högre utbildningens och forskningens utbyggnad 

skedde i Finland, Norge, och Sverige nästan parallellt 

med varandra från slutet av 1950-talet. Gemensamma 

drag i denna utveckling var förhoppningen om att 

genom att lokalisera nya högskolor till de norra 

landsdelarna skulle man, förutom att på kort sikt skapa 

utbildningstillfällen för vuxna och sysselsättning för 

studenter, dessutom på lite längre sikt åstadkomma 

ett bättre lokaliseringsklimat för näringslivet. Det 

gemensamma draget i de tre ländernas utbyggnad 

av den högre utbildningen och forskningen skulle 

göras i befolkningssvaga regionerna med syftet att 

Gösta skoGlund 
stark påskyndare av universitetets tillkomst

Landstingsmannen, riksdagsmannen och statsrådet Gösta Skoglund har haft en av-

görande betydelse för tillkomsten av Umeå universitet, vilket beskrivits som den mest 

lyckade regionalpolitiska satsningen i Sverige under 1900-talet, säger statsvetaren 

Dan Brändström.
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Få kom senare ut i spåret som elitskidåkare än Martin 

Lundström och ingen höll på så långt upp i åren som 

han. Han vann sitt sista SM för veteraner tre månader 

innan han fyllde nittio! Han föddes 30 maj 1918.

Hur förklarar man denna enastående karriär? Själv 

pekar han på den dagliga skidåkningen i barndomen. 

’’Ja, man hade ju ett par kilometer till skolan och det 

fanns ingen väg utan det var en stig genom skogen. 

Så skidorna passade väl’’. I likhet med många av 

skidkollegerna började Martin arbeta i skogen efter 

avslutad skolgång. För hans del gällde också arbete i 

hemmet. Familjen, med femton barn varav fyra dog 

tidigt, hade ett litet jordbruk med kor får och getter. 

Det fanns inga maskiner och man slog med lie. Som om 

inte detta fysiskt krävande arbete räckte, gav sig Martin 

iväg på kvällarna och träningslöpte längs ett spår han 

gjort upp. 

För den som växte upp i Tvärliden, som är en 

ensamgård tre kilometer från Risliden i Norsjö kommun, 

var skidåkning enda sporten. Martins far Konrad var en 

riktig arbetskarl och tyckte inte skidåkandet var någon 

framtid och inte heller dragspelandet som Martin 

ägnade sig åt, berättar hans dotter Agneta. Han ville 

helst att Martin skulle ta över hemmanet. Hos modern 

fanns däremot större förståelse för idrottandet och hon 

såg till att Martin kunde träna så att säga i smyg och 

utan faderns vetskap. Hon tillverkade också hans första 

stavar. 
Norsjö tillhörde de framgångsrika platserna inom 

skidåkningen. I det allra första Vasaloppet år 1922 

kom Norsjösönerna Ernst Alm och Oskar Lindberg 

på första respektive andra plats. De var båda självklara 

förebilder för Norsjös skidåkare. Andra namn var 

Mauritz Brännström, segrare i Vasaloppet 1941 och 

Henning Isaksson som vann SM på 60 kilometer tre 

gånger i rad 1918 – 1920 dock för IFK Umeå, John 

Bergmark som var med och vann lagguldet i Vasaloppet 

1922. En kvinnlig löpare var Signora Norin som vann 

SM på 10 kilometer 1925. Han betonar också värdet av 

goda ledare som fanns i byarna, liksom han senare i livet 

skulle hylla ledaren och sportskribenten Alvar ’’Lia’’ 

Johnson (1909–1979) för dennes arbete under Martins 

och Assar Rönnlunds tid i IFK Umeå. 

Som påpekats kom Martin sent iväg i de stora 

skidspåren: genombrottet kom först när han var 

26 år. Orsaken till detta var delvis att han under 

’’Guld-Martin’’
Efter OS-guld i S:t Moritz fick han heta ’’Guld-Martin’’. Journalisten Per Runesson 

har kartlagt Norsjöpojken Martin Lundströms imponerande och långa 

skidåkarkarriär för IFK Umeå.
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PÅ SCENEN

Bror Abelli kommer – likt Carlsson i August 

Strindbergs Hemsöborna – som ett yrväder till Umeå 

under hösten 1908. Han har inget Höganäskrus 

i handen, men väl ett patent på en hopfällbar 

turistsäng. 

Bror Olsson är född 1880 i Borgsjö, Medelpad. 

Pappan, Olof Persson, är lantbrukare. Under hösten 

1887 kommer skogsuppköpare till byn, hantlangare 

åt Dickson, det beryktade Baggböleriets utövare. 

Olof Persson blir supen under bordet, skriver på ett 

köpekontrakt och säljer sin gård för en krona. När 

han kvicknar till fram på natten och inser vad han 

gjort, går han ut och hänger sig i stallet. 

Bror byter namn på sig själv till Abelli 1906 i 

samband med att han startar en firma i Hudiksvall, 

AB Abelli Fabriker, som bl.a. tillverkar spissvärta. 

Under hösten 1908 flyttar paret Bror och Signe 

Abelli till Umeå. I Umeå börjar Bror arrangera 

filmvisningar i Ordenshuset på Skolgatan 48. Han 

kallar företaget ’’Umeå Nya Biograf ’’, och där visas 

film, företrädesvis under lördagar och söndagar 

under hösten 1908 och våren 1909. 

biografkungen 

Bror ABelli 
Teater- och repertoarforskaren Lennart Forslund menar att fabrikören, 

regissören, skådespelaren, författare och biografägare Bror Edvard Abelli är den 

som mest personifierat Umeås tidiga biograf- och teaterutveckling: ’’Umeås 

filmhistoria heter Abelli’’.

Bror Abelli, bild tagen 1909  Foto: Tor Ekholz. Västerbottens museum.
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Invigningsprogrammet 

för Thalia, Kungsgatan 58

 (26 december 1909)

Foto: Västerbottens-Kuriren
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TANKAR I  TIDEN

ohan Henrich Schönheit var en man med stora 

ambitioner. Som fältskär hade han rekryterats till 

tjänsten som landsbarbermester i Västerbottens län. 

Han hade då i praktiken verkat som länets förste 

kirurg. (Se separat artikel ’’Fältskär blev Umeås förste 

kirurg’’.) Därefter hade han iklätt sig ansvaret som 

länets åklagare; som landsfiskal. Han hade dessutom 

religiösa ambitioner. Schönheits nya idé blev således 

att lansera den bibliska romandiktningen i Sverige. 

Den första uppgiften om Schönheits försök att få 

sin roman tryckt återfinns i en notering i Stockholms 

konsistoriums handlingar. Det var den 2 maj 1694 

som han anhöll om censurens godkännande för 

tryckning av sitt manus; en fri översättning av den 

tyske romanförfattaren Hans Jacob Christoffel 

Grimmelshausens bok Des vortrefflich keuschen Josephs 

in Ägypten Lebensbeschreibung samt des Musai Lebens-

Lauff från 1671. (Svenska Mercurius, s 639)

Schönheits begäran om trycktillstånd var inte 

enbart baserat på hans egna själviska idé. Inte alls. Det 

var ju snarare så att människorna ropade efter hans 

alster, hävdade Schönheit. Behovet av uppbyggeliga 

skrifter var mycket stort i dessa förtappade tider. I sitt 

KysKe Joseph
sveriges första tryckta egentliga roman

År 1696 slår den förre Umeåbon Johan Henrich Schönheit ett slag för biblisk romandiktning 

i Sverige och utger sin starkt kritiserade pseudohistoriska roman om kyske Joseph. 

Umeåhistorikern Lars-Gunnar Olsson berättar.

Titelsida i Schönheits 

bok om den kyske 

Joseph. 

Foto: Umeå universitet, 

Forskningsarkivet.
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HANDENS OCH ÖGATS KONSTNÄRER

Helge Linden (1897–1961) var under 1940- och 

50-talen en av Norrlands mest uppmärksammade 

konstnärer och kulturpersonligheter. Hans konst 

anknyter motiviskt till det norrländska landskapet, 

särskilt Västerbottens kustland och trakterna kring 

Umeå. Till skillnad från många andra norrlandsmålare 

skildrade han inte storslagna älvdalar och fjäll. Han 

valde i stället enkla och vardagliga motiv: båtar 

vilande på stilla blanka vatten i en hamn, storhässja i 

norrländskt sommarnattsljus, cyklister på en landsväg 

eller snöskottare i vintrigt landskap.

Målningarna karakteriseras av dämpade, väl sam-

stämda färger och strama, renodlade former som 

ofta omges av mörka konturer. Han kunde uppnå en 

oerhört förtätad stämningsladdning i sina verk. Till  

det bidrog såväl motivvalen som att bilduppbyggna-

den är arkitektoniskt klar och fast med få detaljer och, 

kanske framför allt, sällsamt klingande färgkombina-

tioner.

Hängivenhet åt bildkonsten

Helge Linden föddes i Umeå 1897. Föräldrarna, Ivan 

och Clara Linden, hade ett år tidigare kommit från 

Småland till Umeå, då Ivan Linden blev stadens förste 

legitimerade tandläkare. Efter läroverksstudier och 

studentexamen flyttade Helge Linden till Uppsala för 

Konstnären Helge linden

Sällsamt klingande färger och arkitektoniskt klara formsammanställningar utmärker Umeå-

konstnären Helge Lindens målningar. Starka influenser från Frankrike och Italien är påtagliga i 

hans bilder av vardagliga motiv från Västerbottens kustland. Han har ofta kallats purist men kan 

nog lika gärna ses som ett slags norrländsk syntetist, menar museiintendent Brita Täljedal.

Helge Linden, Natt i hamnen. Båtar i hamn är ett av Helge Lindens vanligaste motiv. De dominerande blå 

färgerna i denna bild är typiska för honom.  Foto: Bo Linden
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umeå i poeten lars lundkvists dikter

Författaren och poeten Lars Lundkvists främsta motivkrets var trästaden Umeå, där han vuxit upp 

Öst på stan. Hans livsverk porträtteras av kollegan och kulturjournalisten Gunnar Balgård.

Varje stad har sina litterära skildrare, mer eller mindre 

framstående, och Umeå har förmånen att äga en 

av landets allra främsta poeter i efterkrigstiden i 

Lars Lundkvist. Hans kvaliteter är mycket stora och 

obestridliga, men kännedom om honom står inte 

i paritet därmed. Det beror förstås på att alltför få 

människor läser poesi, men också på att Lundkvist 

själv gjort så föga väsen av sig.

Han undvek varje reklamkampanj och varje folk-

samling men skrev inalles tjugo diktsamlingar från 

debuten 1950 fram till sin bortgång i augusti 2012. 

Han var då 84 år, hade arbetat som folkskollärare och 

bott större delen av sitt liv i Uppsala. Men hans främsta 

motivkrets var trästaden Umeå där han vuxit upp i 

stadsdelen Öst på stan. Adressen var Skolgatan 120, 

varifrån han flyttade bort efter sin studentexamen 1948. 

Men i sin diktning stannade han alltjämt kvar i Umeå.

Lars Lundkvist skulle ständigt återkomma på besök 

eftersom huset var kvar i familjens ägo, men hans 

inspiration följde bara i begränsad omfattning med 

den yttre samhällsutvecklingen. Själva poängen i 

författarskapet är just den tonträffning, det absoluta 

gehör för en äldre småstads vardagsliv som Lundkvists 

diktning uppvisar.

Ty staden Umeå före 1950 var mestadels en idyll med 

sina ambitiöst utplanterade björkar efter en förödande 

stadsbrand (vilken poetens mormor ännu aktivt 

mindes) och sina trähus på glest bebyggda tomter, sina 

små butiker och spännande gömställen överallt. Så 

skildras staden i varje fall av Lundkvist, som knappast 

rörde sig utanför sitt revir, utom för att färdas ett 

avstånd av cirka åtta kvarter för de ålagda lektionerna 

på läroverket under skoltiden.

Den förre läraren, poeten 

och författaren Lars 

Lundkvist (1928–2012) 

promoverades till 

filosofie hedersdoktor 

vid Umeå Universitet år 

2004.   Foto: G Balgård
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Vid tiden för etableringen av Olofsfors bruk[SH1] år 

1762 var järn Sveriges viktigaste exportvara. Sverige 

var på 1700-talet en av Europas största producenter 

av järn och stod för hela 30 procent av produktionen. 

Malmen fanns i mellersta Sverige, främst i Bergslagen 

(LKAB:s gruvdrift i Kiruna startade inte förrän på 

1890-talet). Men för att blåsa i masugnarna krävdes 

kopiösa mängder kol: det sägs att 127 liter järn krävde 

40 000 liter kol. Skogarna runt de mellansvenska 

bruken varifrån kolet skulle hämtas var redan på 

1600-talet hårt åtgångna och bruksherrarna vände 

sina blickar norrut. Från Uppland till Gästrike- och 

Hälsingekusten och i Medelpadvia Ångermanland 

och Graningeverken kom så till slut järnverken till 

norra Ångermanland och Västerbotten. Här fanns 

vattenkraften, älvmynningarna och framförallt: här 

fanns skogen. 

Affärsmannen John Jennings (1729–1793) anlade 

1758 tillsammans med kompanjonen Robert Finlay 

(1719–1785) ett bruk vid Rickleåns mynning norr 

om Umeå. Bruket fick namnet Robertsfors efter 

en av grundarna. Det var antagligen på väg från 

Robertsfors[SH2] som Jennings passerade Leduån 

och såg platsen där Olofsfors bruk ligger i dag. Här 

fanns den eftertraktade skogen, närheten till havet och 

flera forsar att hämta vattenkraft ur. 

Under Jennings och Paulis tid

John Jennings hade från början inga som helst tankar 

på att gå i fadern Frans fotspår och bli handelsman. I 

stället satsade John på en karriär inom det militära. 

Han klättrade i graderna och blev ryttmästare, men 

ändrade sig till slut och återvände till Stockholm 

för att så småningom ta över familjeföretaget. John 

gifte sig med Hedvig Sofia Plomgren, dotter till 

grosshandlare Thomas Plomgren, en av de riktigt 

OlOfsfOrs Bruk
ett levande industriminne

Närhet till skog och forsar att hämta vattenkraft från gjorde Leduån till lämplig lokalisering 

av järnbruket i Olofsfors, berättar brukets guide Kent Ottosson. Ny teknik och industriell 

omstrukturering tvingade fram ny verksamhet. 

Alexander Roslins målning 

Familjen Jennings (1769)

föreställande John Jennings 

på besök hos sin morbror 

Frans och dennes hustru.
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TVENNE KRIG MOT RYSSLAND

umeå 1714

RYSSEN KOMMER!

Ryssen kommer! Den gamla ryss-skräcken hos Umeås allmoge har gamla anor. 

Det är nu trehundra år sedan den unga staden vid Umeälvens mynning skövlas och 

sedan jämnas med marken av den eld som en rysk galärflotta lämnar efter sig. 

Det är den 18 september år 1714. Det är lördag. Och 

det är i tidiga gryningen. Med hjälp av en svag nord-

lig vind är en fientlig rysk galäreskader på väg in mot 

Umeå.
Samtidigt inne i staden håller människorna på att 

vakna. Den något sjuklige landshövdingen, general-

majoren Anders Erik Ramsay (1646–1735) – eller 

Ramse som han i skrift och dagligt tal kallar sig själv 

– är just nu i färd med att författa ett expressmedde-

lande till Kungl. Maj:t. Han har, för bara en timme 

sedan, fått kunskap om att en rysk galärflotta dagen 

innan osedd lyckats genomföra ett strandhugg på 

Holmön, varvid sju personer tillfångatagits. Landshöv-

dingen förklarar sin besvärliga belägenhet och efterly-

ser vapen och ammunition. Men det är försent. Efter 

övernattning vid Bjurskär styr nu den ryske generalen 

Alexander Golowin sin eskader in mot älvmynningen.

Några kraftiga knallar hörs. Eld har öppnats mellan 

de ryska galärfartygen och de två svenska kronoskär-

båtar som befinner sig på utvakt. Därmed är fiendens 

närvaro ute i fjärden annonserad. Snart flammar vård-

kasarna. Som en optisk telegraf skickas det olycksbå-

dande budskapet ut över landskapet: Ryssen kommer!

Skottväxlingen ute på redden hade hörts ända in till 

staden ett par mil inåt land. 

Salomon Bohm, kapten vid Lövångers kompani, 

var operativt ansvarig för Umeås försvar. Han fick nu 

landshövdingens order att omgående samla manskapet 

och göra dem stridsberedda. Kapten Petter Marchell 

(1675–1725) och hans soldater ur Bygdeå kompani 

hade sitt läger i Ytterhiske, strax väster om staden. Och 

vid sockenkyrkan på Backen, fem kilometer upp efter 

älven, hade bondekaptenen Fromholt Nassacken sin 

förläggning. Även beväpnade borgare ingick i stadens 

försvarsorganisation – men de var uppenbarligen fullt 

upptagna med att rädda det personliga lösöret, varför 

de uteblev. 

Nu gällde det för svenskarna att möta fienden. Men 

var och hur?

Landshövding Ramse anlände med nya order. Ryska 

trupper hade setts på älvens norra strand. Bohm 

skulle därför marschera till Pålackens stuga och där, 

på ängen strax hitom Djupbäcken, där han i formerad 

uppställning skulle göra sig redo att möta fienden. 

Enligt notarie Jonas Brandt utgjorde kommenderingen 

denna dag totalt 320 aktiva soldater inklusive gemena 
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Båten har varit en förutsättning för många verksamheter 

på Holmöarna. Den användes i fiske och säljakt, och 

i alla andra sysslor som anknyter till havet. Utifrån de 

olika krav en bruksbåt skulle fylla utvecklades därför 

många typer och storlekar. På sommaren och hösten 

användes framför allt skötbåten – som fanns i två 

storlekar – och den mindre enabåten. Därutöver fanns 

för proviantering och kyrkresor även byhandlarens 

skuta, haxe eller slup, och under senare tid i stället 

motorbåtar i olika utföranden och uppgifter.

På vintern och våren användes den mot isen mer 

tåliga jullen och färdbåten. Tidigare bedrevs säljakt 

långt borta från hembyns infrusna stränder och skär. 

Färdbåten fungerade då som säljägarnas transportbåt 

och bostad i havsisen. Jullens användningsområden var 

betydligt fler. 

Under 1900-talet kom även isekor i bruk, vilka försågs 

med två medar under båten istället för en köl. Isekan var 

särskilt användbar under ’’vårleden’’, som räknades som 

den femte årstiden på ön. Vårleden, dvs. ’’leden’’ (glipan, 

glappet) mellan vinter och vår, var en påfrestande tid för 

både folk och fä. Då var det ofta brist på färskvaror och 

djurfoder; matförråden sinade. Isekan gjorde det då 

möjligt att ta sig över till fastlandet för att proviantera 

och hämta posten. Dess lätta konstruktion var avpassad 

för de bräckliga isarna i ett allt mer upptinat men också 

bitvis öppet Kvarken. 

Ett vanligt storleksmått på öns båtar var efter antalet 

bordgångar, exempelvis ’’triböling’’, ’’fyrböling’’ och 

’’femböling’’, -börding, bildat till ordstammen i bord 

‘båtbräde’. På senare tid, sedan antalet bordgångar ökat 

i varje typ, benämndes båtarna oftare efter det fiske eller 

de fiskredskap de var förbundna med. De ännu idag 

vanliga benämningarna nätbåt, skötbåt, enabåt och 

lagnjulle på båtarna hänför sig till deras användning i 

fisket med laxnät, skötar, enar eller lagner.

Åke Sandström  

ake.sandstrom48@gmail.com

Båtar för fem årstider

Holmöbornas båtar har i generationer anpassats för fiske, säljakter och provianteringsfärder. 

Menförets tid på vårvintern, förfallotiden, heter 

bland Holmöborna ’’vårleden.’’ 

Holmöslupen gör om 

sommaren dagliga 

turer ut till skäret 

Stora Fjäderägg 

Bild: Thomas Distler.

HOLMÖNS BÅTMUSEUM

Holmöarnas säregna historia levandegörs i Holmöns båtmuseum som invigdes 

1998 och består av många hus att gå runt och botanisera i. Bland alla jullar, 

enabåtar, isekor, skötbåtar och sälfärdsbåtar finns här till beskådande ett myller av 

handgjorda redskap för jordbruk, sälfångst, nättillverkning, hushåll, textilier m.m. 

Sommarens hus skildrar den ljusa årstidens mångfald av sysslor, särskilt lax- och 

strömmingsfisket. Höstens hus åskådliggör de klassiska fiskredskapen ena (en liten 

not) och själnät (sälnät), och hur havererade skepp kunde ge kontanter till öborna. 

En tre, fyra svåra förlisningar per höst var inte ovanligt. 

Båtmuseets vänförening anordnar då och då hantverkskurser, gör egna 

utställningar eller ger ut skrifter som behandlar öns kulturhistoria. En sådan är 

boken Vårleden av Holmöbon Albin Edlund, som förmedlar minnesbilder från 

Holmön på 1920-talet. En annan läsvärd bok är av släktforskaren Hans Wikström 

och där han berättar om Holmöns gårdar från år 1539 fram till laga skiftet 1903/07. 

Har museibesökaren tur stöter han eller hon också på båtbyggaren Thomas Distler. 

Hos honom kan man gå i lära och få veta hur man bygger en båt på gammalt 

holmövis. I sin bok Iskall berättar han om Kvarkens natur- och kulturhistoria från ett 

mer vintrigt perspektiv. Här får personer som besitter kunskaper om havsisen och 

dess fördelar och möjligheter komma till tals. Att ordet iskall också kan användas 

om drivis som tornat upp sig på land eller ett grund får man också veta där.r

Säljägarna Verner Brakander och Algot Holmberg, Holmön, med vitmålad 

iseka. Båt och redskap finns idag bland samlingarna vid Holmöns 

båtmuseum. Foto: Bertil Ekholtz, Västerbottens museum.

Holmöns båtmuseum. Båtarna och fiskredskapen är centrala utställningsföremål men fungerar 

även som dekorativa inslag. 

Foto: Madelen Eliasson, Holmöns båtmuseum.
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Umeå stads rådhus är ett minnesmärke från 

återuppbyggnaden efter stadsbranden den 25 juni 1888. 

Det är svårt att föreställa sig vilket kaos som rådde efter 

branden. Av stadens 3 000 invånare var ca 2 500 utan 

tak över huvudet. En skog av skorstensstockar visade var 

handelsgårdar, hantverkargårdar och andra bostadshus 

hade stått i den gamla stadskärnan. Så gott som samtliga 

offentliga byggnader hade brunnit ned, däribland 

stadens rådhus. 

Innan återuppbyggnaden kunde ta sin början måste 

en ny stadsplan arbetas fram. Rådhusets läge och 

gestaltning var en viktig fråga. Ett rådhus var ju inte bara 

skalet kring en mängd samhällsfunktioner, byggnaden 

skulle också fungera som en symbol för sin stad. Det 

var nu som rådhuset fick sitt framträdande läge vid 

Storgatan uppe på älvbrinken, där den idag ligger. Det 

var inte så långt ifrån den plats där det nedbrunna 

rådhuset och dess föregångare hade legat sedan 

1600-talet, men salutorget flyttades till rådhusets norra 

sida. Rådhuset skulle vara väl synligt från hamnen nere 

vid Umeälven, eftersom detta var stadens huvudentré 

innan järnvägen kom. I sydsluttningen anlades en park 

som kantades av stenhus och blev något av ett finrum 

i staden. Vid en högtidlig ceremoni las den första 

grundstenen till rådhuset ner den 30 juni 1890 och den 

26 oktober 1892 kunde byggnaden invigas. 

Även om rådhuset genom åren byggts om för nya 

funktioner och nya tekniska krav är byggnaden så 

gott som oförändrad till det yttre. Den är skyddad 

som byggnadsminne sedan 1981. Rådhuset i Umeå 

är inte ett exempel på lokal byggnadstradition utan 

en produkt av det byggnadsmode som rådde i Sverige 

och Europa under 1880- och 90-talet. Men placering 

och utformning påverkades som alltid av lokala 

förutsättningar. Beställarna hade sitt att säga till om 

och ekonomin, som i detta fall var ovanligt god, hade 

avgörande betydelse.

Arkitekt F O Lindström

Den som kom med idén till rådhusets placering var 

Umeås förste stadsarkitekt Fredrik Olaus Lindström 

(1847–1919). Han tillträdde sin tjänst i september 

1888 och i hans uppdrag ingick utom planarbetet bland 

annat att ta fram ritningar till stadens alla nedbrunna 

offentliga byggnader. Lindström hade en imponerande 

meritlista: åtta års studier vid Konstakademien, två års 

studieresor i Europa och tolv år som hyreshusarkitekt 

i Stockholm. Den orimliga arbetsbördan och den låga 

Umeå stads rådhUs 
- ett arkitekturhistoriskt minnesmärke

Efter branden 1888 ville Umeborna skapa sig en prestigefyllt nytt rådhus. Förra länsantikvarien 

Karin Eriksson berättar om byggnadens tillkomst och vilka idéer som ligger bakom.

Rådhuset från sydväst. Foto: Tor  Ekholtz ca.1925, Länsmuseet .

Staty från 1924 av stadens 

grundare Gustaf II Adolf. 

Tyvärr har årtalet för Umeå 

stads privilegier på sockeln 

råkat bli fel! Det ska vara 

1622, inte 1621. Foto: Karin 

Eriksson 2013
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