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t detta nummer Omslagsbilden: a rbe te i mesaugn. 

Hösten 1978 uppförde Västerbottens-ensemblen 
Christer Brosjös och Leif Stenbergs pjäs »Skiftet» 
på Obbola Folkets hus. Efter föreställningen hade 
LO-tidningen anordnat en diskussion om skiftarbe-
tets villkor. Det blev anledningen till fortsatta sam-
tal och reflexioner hos en grupp pappersarbetare 
vid storindustrin i Obbola — Obbola Linerboard 
AB. De deltog vid samma tid i en fotocirkel i Kurs-
verksamhetens regi och uppmuntrades av cirkelle-
daren Lars Borg att ta kameran till hjälp för att be-
skriva sin situation som skiftesarbetare. Resultatet 
av fotograferingen, som utfördes under ett halvår 
1978-79, blev utställningen »Skiftjobbare», som na-
turligtvis visades i Obbola, men senare också i 
Umeå (i museet) och i Skellefteå. Ett urval bilder 
ur denna samtidsdokumentation med texter av del-
tagarna och deras fruar upptar huvuddelen av häf-
tet. Materialet har grupperats som en serie självport-

rätt med den bildmässiga beskrivningens tyngd-
punkt på arbetsplatsen, pappersbruket. 

Oddvar Bjorvik är konservator vid värt norska 
grannmuseum, Rana-museet i Mo. I maj 1977 ord-
nade museet en utställning om gränshandeln mellan 
Mo och de svenska fjällbygderna. Den visades i sam-
band med de nordiska kulturdagarna och blev del-
vis finansierad med medel från Nordisk kulturråd. 
Den kommer sannolikt längre fram att sändas på 
turné i Sverige och Finland genom Nordkalottmu-
seet. Oddvar Bjorviks uppsats, som utgör häftets 
andra del, redovisar det material om gränshandeln, 
med tyngdpunkt på perioden 1860-1920, varpå ut-
ställningen byggde. Artikeln har tidigare varit pub-
licerad i »Årbok for Rana», 1979. Redaktionen tac-
kar författaren för tillstånd att översätta den och 
förmedla den till VÄSTERBOTTENS läsare. 
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I de nya basutstäl lningarna som 
öppnas i höst har man länge dis-
ku te ra t placeringen av en upp-
s toppad björn. Den har nu få t t 
sin slutliga placering (se själv), 
och det fö ran ledde den här ut-
ställningsskissen. 

Alla kulturformer hämtar näring ur samtal, ger nä-
ring åt samtal. 

Dialogaspekten har blivit ett framträdande ele-
ment i den djupgående förändring av kulturbegrep-
pet och därmed »kulturlivet» som kännetecknat de 
senaste decennierna. Människors strävan efter att 
komma underfund om sin egen kulturidentitet, att 
ställa frågor om bakgrunden till sin egen livssitua-
tion har oemotståndligt förändrat teaterns, littera-
turens, bildkonstens, ja, musiklivets innehåll och 
form. Den tidigare publiken har ifrågasatt sin passi-
va roll och krävt att få bli aktörer, deltagare i ett 
samtal. Kulturformerna, sådana de beskrivs och dis-
kuteras på tidningarnas kultursidor har blivit öpp-
nare, »delaktighet» har blivit mera än ett kulturpoli-
tiskt honnörsord, kulturlivets salar har blivit mötes-
platser och samtalsrum. 

Det är en stark och hälsosam motrörelse till den 
kommersiella kultur som vi alltför lättvindigt och 

motståndslöst har givit fritt spelrum och alltför 
sent upptäckt vara en irreversibel process. Den op-
timistiska tron att en förbättrad skola och ett för-
bättrat stöd till produktion och distribution av 
klassisk scenteater, konsertmusik och konstutställ-
ningar skulle vara tillräckliga för att ge det tradi-
tionella kulturlivet en tryggad existens har hos kul-
turinstitutionernas folk avlösts av en eftertänksam 
självprövning. 

Kulturpolitik utan självklar förankring i en sam-
hällspolitik som förmår ge arbete och miljö ett kul-
turellt värde blir bara ett alibi i festtal. Så länge de 
politiker vi väljer för att forma vår samhällsutveck-
ling inte själva är kulturellt aktiva och intresserade 
skall vi inte vänta oss att kulturfrågor prioriteras i 
en alltmer problemfylld samhällsekonomi — kultur-
råd och kulturnämnder till trots. Kanske har vi det 
kulturliv vi förtjänar? 
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Skiftjobbare 
Vi vill här göra ett försök att skildra hur det egent-
ligen är att vara skiftarbetare. Vi har gjort det uti-
från våra egna erfarenheter från Obbola kraftliner-
bruk. Men vi tror att våra erfarenheter är allmängil-
tiga för de allra flesta skiftarbetare. Det är faktiskt 
så att en stor del av den svenska arbetarkåren går 
på skift med allt vad det innebär — nödvändigheten 
att periodvis sova på dagen, sova dåligt, att vara le-
dig när andra inte är lediga, försämrade sociala kon-
takter o sv . Det finns mycket som drabbar just 
skiftarbetarna genom de speciella arbetsvillkoren. 
Vi vill med vår skildring fästa uppmärksamheten 
hos de ansvariga — näringsliv och samhälle — på vår 
situation. Det finns så mycket att göra för att vi 
skiftarbetare skall få en drägligare tillvaro, t ex kor-
tare arbetstid. 

Rolf Andersson, Olof Bergström, Per-Erik Björner-
bäck, Lars Borg, Dan Johansson, Gunnar Viklund. 

Et tans skift . Från vänster: Dan Johansson, Per-Erik Björner-
bäck, Rolf Andersson, Zafer Eker , Stellan Hermansson, 
Kent Berglind, Ingrid Gustavsson, Gunnar Sehlin, Per Nils-
son, Ylva Nylund, Sten-Ove Högberg, Håkan Persson, Lars-
Gunnar Öqvist, Kjell Lindberg, Gunnar Wiklund, Gunnar 
Viklund. 
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Dan och Marianne 

Marianne: 
Jag har numera slutat mitt eget arbete och sköter 
nu vår åtta månader gamle son på heltid. Nu tänker 
jag inte på att Dan sällan har helgledigt, då vi nu 
kan åka ut tillsammans en vardag i stället. Förut ar-
betade han ju oftast då jag var ledig och tvärtom. 
När Dan nu är ledig turas vi om att stiga upp om 
rnornarna när vår pigge krabat ropar på uppmärk-
samhet. Han får ju också se så mycket mer av sin 

pappa på grund av skiftarbetet, mycket mer än om 
Dan jobbat mellan 7 och 4. En annan fördel är att 
det nu finns mycket tid för att måla och ordna med 
det hus vi nyss köpt, när vi kan utnyttja vardagar 
och inte bara helger. En nackdel med skiftgången 
är förstås att det kan vara svårt att vara tillräckligt 
tyst när Dan ska sova efter nattskiften. 

152 



Dan, rullare: 
En förutsättning för att man ska kunna arbeta på 
skiftgång är att man har något meningsfullt att sys-
selsätta sig med på fritiden. För vår del har förut-
sättningarna i det avseendet förbättrats när vi i stäl-
let för att bo i hyreslägenhet i Umeå nu kunnat flyt-
ta in i eget hus i Obbola. Man måste kunna glömma 
arbetet mellan skiften och inte ständigt gå och tän-
ka på det. Det finns faktiskt sådana som är gifta 

med sitt arbete, och det kan aldrig vara nyttigt i 
längden. Nackdelen är att man sällan kan umgås 
med sina gamla kompisar, och att man drar sig för 
att svara i telefon när man är ledig. I nio fall av tio 
är det någon från fabriken som vill att man ska job-
ba extra. Ändå tycker jag att fördelarna med skift-
gång överväger nackdelarna. 
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Ett viraparti. 

Industriepoken i Obbola började 1889, då 
Obbola Ångsågs AB bildades och en såg med 
10 ramar togs i drift. 1904 köptes sågverket 
av Holmsunds AB och driften inskränktes till 
6 ramar. Sågen brann 1909. Två år senare bil-
dades Obbola Cellulosa AB med Holmsunds 
AB som huvudintressent och från 1917 som 
ensam ägare. Pappersmassefabriken, som bygg-
des för en produktion enligt sulfatcellulosa-
metoden, blev färdig 1913. SCA blev ägare till 
industrin 1954 och en teknisk modernisering 

inleddes. Massafabrikens komplettering med 
ett pappersbruk började diskuteras. Först 
1971 kunde emellertid planerna på fabrikens 
utvidgning presenteras, sedan SCA tillsam-
mans med en medintressent från USA bildat 
Obbola Linerboard AB. Pappersbruket börja-
de byggas 1973 och starten skedde 1976. All 
pappersmassa tas om hand av bruket och slut-
produkten är »liner», ytter- och innerlagren på 
wellpapp. Företaget sysselsätter ca 500 perso-
ner. 
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Karl-Erik i e t t ställverk. 

Ofta händer det at t vi jobbar på helgerna fast vi 
är sjuka. Sjukpenningen täcker inte på lång väg 
inkomstbortfal let under helgen. 

Söndag 06.00—18.00 tjänar vi ca 723:-
Måndag 0 6 . 0 0 - 1 4 . 0 0 t jänar vi ca 238:-

— i bägge fallen har vi ca 175:-/dag i sjuKpenning. 
Sjukpenningen borde vara uträknad ef ter inkomst/ 
arbetsdag. Det vi förlorar när vi är sjuka borde vi 
få igen till 90 %, eftersom det står så i lagen. 
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BELQîT-WALMSLEY 



När pappersbanan går av i rull-
maskinen är de t m y c k e t ex t ra 
a rbe te med a t t s täda upp och 
få igång maskinen så f o r t som 
möjligt. Pappersmaskinen, den 
står ju aldrig stilla, och man får 
ju inte k o m m a efter . . . 
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Det krävs också manuel la ingrepp. 
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Stellan och Ingrid tar u t en prov remsa. 
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Underhål lsarbete 

Vi som jobbar kontinuerlig skiftgång har en lagstad-
gad arbetstid på 36 tim/vecka; under sommaren är 
vi tvingade att arbeta ca 40 tim/vecka for at t alla 
ska få en vettig semester (3 veckor) plus 4—7 dagars 
ledighet. Detta på grund av att fabriken går hela ti-
den. 

Det bästa vore att fabriken stannades fyra veckor 
och alla fick samma semester. 
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Per-Erik och Eva-Stina 
Eva-Stina: 
Eftersom vi har två barn och jag arbetar som kom-
munal dagmamma så kan inte Per-Erik sova hem-
ma, då han arbetar natt. Det är tråkigt eftersom vi 
då träffas sä sällan. Jag och barnen får sitta hemma 
ensamma många kvällar och helger. Man tappar 
kontakten med gamla kamrater — och allt är skift-
gångens fel. 

Per-Erik, maskinförare: 
Jag är 30 år, har arbetat i fabriken på skiftgång i 
nio år — utom ett halvår då vi utbildades för arbe-
tet på den nya pappersfabriken. Då jag började 
1971 visste jag inte vad jag gav mej in på, men allt-
eftersom åren gått har skiftarbetets problem blivit 
allt tydligare. Första tecknet var att man tappade 
kontakten med sina tidigare kompisar. Som tur var 
hamnade jag på ett skift med grabbar med samma 
problem — vi umgås därför inom skiftet, det är näs-
tan enda sättet att få ett fungerande umgänge. Se-
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dan vi gift oss, upptäckte jag hur lätt det är att två 
personer som lever tillsammans under skiftarbetets 
villkor blir isolerade från samhället. Man vill ju gär-
na göra saker tillsammans, gå på bio, följa kurser — 
men det är ofta omöjligt då man arbetar på tider 
som inte stämmer med andras. Och ändå är så stor 
del av samhället beroende av oss skiftarbetare — ex-
portindustrin, sjukvården, taxi — men ytterst sällan 
hör man talas om åtgärder för att förbättra vår situ-
ation. Det enda vi får som tröst är de små extra på-

slag som kallas skifttillägg. Ändå sliter det enormt 
rent psykiskt att exempelvis arbeta sju nattskift ef-
ter varandra, det tar tid att få kroppen att fungera 
normalt efteråt. Jag vill inte acceptera att bli utsli-
ten i förtid som så många gamla skiftarbetare. Jag 
vill finna arbetet intressant och tillfredsställande 
för både kropp och själ. Men jag kan inte säga det 
om mitt arbete, som på grund av datatekniken och 
annan ny teknik blivit ett enahanda knapptryekar-
arbete. 
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»Arbetsförhållandena skall 
anpassas till männisKans 
förutsättningar i fysiskt 
och psykiskt avseende. Det 
skall eftersträvas at t arbetet 
anordnas så, att arbetstagare 
själv kan påverka sin arbets-
situation.» 
Arbetsmil jölagen, § 1, kap 2. 

Ingrid f r a m f ö r da taskärmen. 

Göran kontro l lerar en skrivare. 



Fackfören ingsmöte . 

En svårighet för oss som arbetar skift är att den 
enda kontakt vi egentligen har med arbetskamra-
ter är inom skiftet. Med andra skift och med dag-
tidsarbetarna är kontakten dålig. Det gör det 
oerhört svårt att hänga med i fackliga frågor och 
problem för övriga arbetare, och at t varje skift 
har sin mening i olika frågor och att sämjan och 
samarbetet försvåras. 

Ingvar Karlsson, Mr Obbola . 
165 



Byte av vals. 



»Arbete skall planläggas och anordnas så, att det 
kan utföras i en sund och säker miljö.» 
Arbetsmil jölagen, § 2, kap 2. 

Byte av vals. Fel på travers. 
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Rörmoka rens ju la f ton . 

Ett problem som ytterst sällan nämns i samband 
med skiftarbete är sexuallivet. För att få et t harmo-
niskt förhållande krävs ett regelbundet sexliv. 

Vi skiftarbetare ligger ganska högt i skilsmässo-
statistiken, kanske p ga at t vi arbetar så oregelbun-

det. Vanligtvis brukar folk ha sitt sexliv på kvällar 
och nätter, åtminstone dom som har barn. Under 
perioder med eftermiddags- och nattskift har vi små 
möjligheter till ett tillfredsställande samliv. 
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Undersökningen av skiftarbetarnas förhållanden föranstaltades av fackföreningen och genomfördes 1978 
med hjälp av kontaktombuden på varje skift. Resultatet redovisades i fackets tidning »Obbola-arbetaren». 

Antal år i skif tgång Antal år i skif tgång 
0-8 8-16 16- 0-8 8-16 16-

Vilken är den huvudsakliga Hur många timmar sover 
anledningen till att du arbe- du i genomsnitt efter ett 
tar skiftgång? nattskift? 7 6 4 tim 

Lön 56% 53% 53% Har du lätt för att ställa Ledighet 68 80 58 Har du lätt för att ställa 
(Många har svarat både lön och om dygnsrytmen efter 
ledighet — därför blir det över nattveckan? 
100% ti l lsammans). Ja 48 40 46 

Nej 52 60 54 Har du problem som du Nej 
tror beror på skiftgången ? Kan du utnyttja tiodagars-

Ja 74 83 73 ledigheten på ett menings-
Nej 26 17 27 fullt sätt? 

Ja 72 63 77 Vilka problem har du ? Nej 28 37 23 Sömn 27 37 31 Nej 
Magen 22 13 19 Skulle du hellre arbeta dag-
Umgänge med familjen 66 60 42 tid om du hade möjlighet? 
försvåras Ja 57 40 26 

Nej 43 60 74 

Den klassiska skiftgången med tre skift ( 6 - 1 4 , 
14—22, 2 2 - 6 med stillestånd varje sön- och helg-
dag) och skiftbyte varje vecka, tillämpades vid pap-
persmassefabriken från 1913 till 1950-talets mitt. 
I samband med den tekniska moderniseringen bör-
jade 1955 sk kontinuerlig drift med 4 skift att pe-
riodvis provas, för at t ersättas med 5 skift från pap-
persbrukets start. 

Diagrammet visar arbetstidsfördelningen för ett 
skift under en femveckorsperiod för Obbola liner-
fabrik med kontinuerlig drift baserad på 5 skift. En 
övergång till 6 skift diskuteras, något som skulle 
möjliggöra helkontinuerlig drift — utan uppehåll 
ens för storhelgerna jul och påsk. 

Varje skift omfattar ca 45 personer — varav 15 i 
pappersbruket. Av de 500 anställda går alltså nu 
hälften på skift enligt schemat, de övriga arbetar 
endast på dagtid. 







Olle och Annika 
Annika: 
Jag arbetar skift på lasarettet, förmiddag och efter-
middag. Vi träffas alltför sällan. Det är klart, man 
nöter ju inte på varandra. Vi kan sällan utöva ge-
mensamma intressen tillsammans. Det blir konstiga 
dygnsrytmer och vi har svårt att hålla kontakten 
med kamrater som inte jobbar skift. 

Olle, kokare: 
Jag har arbetat i Obbola sedan 1972, hela tiden 
skiftgång i kokeriet. I början trivdes jag bra, efter-
som mitt stora intresse är min båt och den kräver 
mycket tid. När jag träffat och flyttat ihop med 
Annika, som också arbetar skift, blev det många 
problem. På tre år har vi inte fått ha semester till-
sammans, och vad är det då för glädje med en stor 
fin båt, då man inte kan vara ute tillsammans. En 
vanlig arbetsdag kan för oss se ut så här: Jag kom-
mer hem ca 6.15 efter att ha jobbat natt. Annika 
stiger upp klockan 9, börjar arbeta 11.15 och slu-
tar kl 20. Hon är hemma 20.30, samtidigt som jag 
måste göra mig i ordning för att börja arbeta 21.50. 
Ledigdagar sammanfaller sällan — ofta är jag ledig 
måndag-tisdag och hon onsdag-torsdag. 
172 



Familjen, det är kanske det viktigaste för de 
flesta människor. Vi skiftarbetare får p g a ar-
betstiderna en annorlunda kontakt med famil-
jen än dagtidsarbetare. Förmiddagsskiften slu-
tar vi kl 14.00. Då får vi t räffa barnen och frun 
under eftermiddagen och kvällen, vilket är jät-
tebra. 

Eftermiddagsskiften däremot är besvärliga. 
Då böljar vi 14.00 och slutar 22.00, vilket in-
nebär att när vi byt t om och åkt hem är kloc-
kan kanske 22.45. Då sover den övriga familjen. 
D v s under de dygn vi arbetar eftermiddag är 
vi i stort sett avstängda från familjen och sam-
hället i övrigt. 

Nattskiften är ett problem i sig. Visserligen 
vaknar man kanske kl 14.00 och börjar inte ar-
beta förrän k1 22.00, men man är sur, tvär och 
retlig, och det förbättrar inte familjekänslan. 

Tord kryper ur en cistern e f te r a t t ha rengjor t den. 
E t t skitigt och mycke t otrevligt arbete . 



Flodin kärrar betong. 
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»Arbetslokal skall vara 
utformad och inredd 
så att den är lämplig 
från arbetsmiljösyn-
punkt.» 
Arbetsmil jölagen, § 3, 
kap 2. 

När man slitit ut krop-
pen och magen efter 
kanske 30 års skiftar-
bete och känner att 
man inte orkar längre, 
återstår of ta tunga 
städjobb på dagtid. 



Göran och Ann 
Ann: 
Jag tycker det är både positivt och negativt att 
Göran jobbar skift. Det positiva är att Göran har 
mycket tid att vara med vår grabb Anders på dagar-
na. Dom är ofta på badhuset tillsammans när jag 
arbetar (på Åhléns). När vi är lediga kan vi hitta på 
många saker som vi inte kunnat om han arbetat 
vanliga tider. Det negativa är särskilt framträdande 
då han arbetar nattskift. Det är svårt att i en lägen-
het vara så tyst att han kan sova. Det är också synd 
om honom då han jobbar tolvtimmarsskiften på 
helgerna. Dom dagarna är för honom bara arbete, 
mat och sömn. Vi träffas högst en timme per dag. 
Annars är jag ganska nöjd, jag tror inte det vore 
bättre om Göran arbetade dagtid. 
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Frans Berglund har jobbat i Obbola i ca 20 år, han 
är nu 61 år. Frans säger: 
Jag har arbetat skift hela tiden. När jag började i 

gamla indunstningen 1957 var det en otroligt dålig 
arbetsmiljö, där det hände en del otäcka olyckstill-
bud med svavelvätegasen. Numera har vi gasvarnare 
i den nya avdelningen. Jag tycker det är rätt bra att 
jobba här. Jag är ensam på den här avdelningen och 
trivs med det. 

Det här med skiftgången har jag inga större prob-
lem med. Visserligen sover jag bara ca fyra timmar 
efter ett nattskift — man sover mindre och mindre 
med åren. 

Tiodagarsledigheten är bra. Då har man möjlig-
het att vila upp sig. 

Det är som med allting annat — man blir ju van. 
177 
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Gunnar och Solveig 
Solveig, skiftarbetare på lasarettet: 
Det finns visserligen fördelar ibland med skiftgång-
en, men psykiskt och fysiskt stoppar man inte hur 
länge som helst. Jag arbetar inom sjukvården. Det 
innebär att vi är två i familjen som har skift. Jag 
har inga nattpass, men desto fler kvällsskift (12.30-
21.30) och helgtjänstgöring. Fördelen är att barnen 
inte behöver lämnas bort så mycket. Jag försöker 
dessutom byta från förmiddag (6.45-15.45) till 
kväll om Gunnar har förmiddag, och tvärtom om 
vi råkar ha kvällsskift samtidigt. Ofta går det att lö-
sa genom fina arbetskamraters hjälp. Då slipper vi 
dra barnen ur sängen tidigt på morgonen för att 
lämna bort dem. Nackdelen blir i stället att Gunnar 

och jag inte kan träffas utan får skriva brev till var-
andra. Ibland går en hel vecka på det sättet. Efter-
som jag har sex veckors schema och Gunnar fem 
veckors, förskjuts våra pass hela tiden. Många gång-
er arbetar vi varannan helg. I stället kan vi då vara 
lediga samtidigt mitt i en vecka, men det är då svårt 
att umgås med bekanta, som arbetar på ett normalt 
sätt. Skulle vi vilja gå en kurs, finns det ingen möj-
lighet, eftersom kursuppläggningen inte är avpassad 
till skiftarbetande. Men jag trivs så bra med mitt ar-
bete och med min arbetsplats, att jag nog inte skul-
le vilja byta för att få bättre arbetstid. 
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Gunnar: 
En stor fördel för mig är att jag får vara hemma 
med våra två barn, 3 1/2 och 2 år, och se dem växa 
upp på ett helt annat sätt än de som jobbar dagtid 
får. Kostnaden för barnpassning blir låg, eftersom 
en av oss oftast kan sköta barnen. Och vilken sorts 
jobb skulle jag få, om jag ville byta till dagtid. Gå 
och hålla i en sop är vad som återstår för många 
som måste sluta skiftgången pga dålig mage, sömn-
problem eller annat. Skiftgången måste finnas, sä-
ger du kanske. Ja, men i vilken utsträckning? Myc-
ket skulle kunna göras inom industrin för att för-
bättra skiftgångens villkor. 
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En av anledningarna 
till att det är så få 
som trots allt slutar 
på Obbola och med 
skiftgången, är att 
man inom skiftesla-
gen får en stor sam-
hörighetskänsla. På 
grund av at t man 
jobbar dag som 
natt, helg som var-
dag, kommer arbets-
kamraterna at t be-
tyda mycket. 

Verkstadssnack. 

Tristessen kan bli svår i 
e t t enformigt arbete. 
Man väntar ibland bara 
på a t t få gå hem. 





Kent får inte koppla av helt och äta i lugn och ro. Någon riktig matras t har vi sk i f ta rbe tare inte 

»Med rast menas arbetsuppehåll då arbetstagaren är 
helt fri från sina arbetsuppgifter. Detta innebär bl a 
att arbetstagaren inte skall behöva stanna kvar på 
arbetsstället under uppehållet.» 
Arbetsmil jölagen, kap 4. 

182 







Skönt med en paus. 

Gunnar 
Jag har arbetat skift närmare sju år här på Obbola, 
men också på de arbetsplatser jag tidigare jobbat, 
har det rört sig om skiftgång, framför allt tvåskift. 

Det är svårt att förklara för en som aldrig provat 
på det, vad skiftgång egentligen innebär. Kanske li-
ka svårt som att förklara för en utomstående vad 

fabriksarbete är. Vi skiftarbetare jobbar ju först 
och främst i den omänskliga miljö som en fabrik i 
dagens Sverige är; med buller, drag, fukt, tusentals 
fysiska riskmoment och en högt uppdriven arbets-
takt. Till det kommer att vi får plåga kroppen med 
de oregelbundna arbetstiderna. 
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Ibland när jag går om-
kring i Holmsund, där 
jag bor, och ser alla des-
sa gamla arbetare som 
slitit 40-50 år i sågverket 
och massaindustrin med 
skiftgång, så undrar jag 
hur jag själv kommer att 
se ut i den åldern: lika 
vind och krokig och 
värkbruten som de, el-
ler...1? Sedan kanske man 
tar en tur in till stan och 
ser alla dessa resliga, 
kärnfriska äldre gentle-
men, som tillbringat sina 
liv på länsstyrelsen, nå-
gon annan myndighet 
eller i skolväsendet. Jag 
tycker fler skulle ta och 
göra den här jämförelsen, 
då kanske fler också för-
stod vikten av att göra 
något åt de nuvarande 
förhållandena. 

För något måste gö-
ras. Och det finns fak-
tiskt några saker som 
kunde genomföras ome-
delbart. För det första 
en ytterligare förkort-
ning av arbetstiden, kan-
ske till 30 timmar i vec-
kan, med bibehållen lön. 
För det andra sex vec-
kors semester, varav fyra 
på sommaren, för alla 
skiftgående. För det 
tredje ett förbud mot 
allt skiftarbete, som inte 
är absolut nödvändigt av 
skäl som vi arbetare kan 
godta. 

Maskinen får inte stå stilla — 
stor aktivitet . 
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De här åtgärderna 
skulle mildra effekterna 
av skiftgången och ge 
oss en chans att återhäm-
ta oss mer från framför-
allt nattskiften. Som det 
nu är så tar det nästan 
en vecka innan man är 
människa igen efter natt-
veckan. Och semestern 
hinner knappt börja in-
nan man ska tillbaka 
igen. För oss skiftarbe-
tare är lagen om fem 
veckors semester ett hån 
— vi har tre veckor på 
sommaren, punkt slut, 
och tvingas dessutom 
jobba längre veckor på 
sommaren för att före-
taget ska slippa besväret 
att ta in fler sommarvi- • 
karier. 

En annan sak vi 
Obbolaarbetare måste ta 
strid för, är bemanning-
en på skiftet. Företaget 
försöker skära ned, men 
egentligen borde vi krä-
va mer folk på skiften. 
Som det är nu, är det ett 
ständigt ringande efter 
arbetare som är lediga, 
för att få dom att gå ut 
och jobba extra på ett 
annat skift. Bemanning-
en räcker helt enkelt in-
te till. Detta ökar natur-
ligtvis pressen på oss alla 
och Obbola ligger också 
i topp i landet vad gäller 
övertidsarbete. 
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Ju längre jag arbetat 
skift, desto viktigare 
tycker jag det blir att få 
till stånd en ändring. 
Skiftgången går bra i 
några år medan man är 
ung och relativt frisk, 
men för mig har de se-
naste två-tre åren inne-
burit allt värre problem, 
särskilt med nattskiften. 
Jag har svårt att sova på 
dagarna, magen krånglar, 
jag blir sur och grinig 
och får ingenting gjort. 
Varje kväll känns det 
som ett straff att ge sig 
iväg till fabriken. 

Det finns egentligen 
bara en positiv sida och 
det är det fina kamrat-
skap, som kan utvecklas 
på ett skift, då de an-
ställda arbetat länge till-
sammans. Man utvecklar 
ett fint samarbete och 
lär känna varandra utan 
och innan. Jag har ju ar-
betat på flera andra stäl-
len tidigare, men aldrig 
upplevt en så fin sam-
manhållning. Kan vi hål-
la den vid liv och fortsät-
ta slåss för förändringar, 
så finns det alltid hopp. 

Kjell, vagare, stansar schablo-
ner, som används vid märk-
ning av rullar. 
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När maskinen stannas för underhållsarbeten får vi 
skiftarbetare börja at t rengöra, oftast under stor 
tidspress. 

Det blir ett våldsamt stressande — allt ska vara 
klart tills mekanikerna kommer. Det ska spolas och 
rengöras på alla sätt. Vi får krypa på de mest otro-
liga ställen, ibland med risk för livet. 

För att tidsramen ska hållas; ingen produktion — 
ingen vinst. 
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Fritiden 
För att kunna få en meningsfylld fritid har vi varit 
tvungna att själva ordna aktiviteter på tider som 
passar oss. Vi kan nämligen inte u tnyt t ja allt det 
som vi betalar skatt för — teater, bio, hockey, fot-
boll, TV, kurser och dylikt. Vi ordnar fritiden så 
att den passar oss. Vi har startat egna fotokurser på 
lämpliga tider, spelar korphockey, fotboll, badmin-
ton, squash och simmar tillsammans. 

Vi vill med våra bilder och texter på detta sätt 
visa andra skift hur de Kan lösa sina problem. Hu-
vudsaken är att man håller ihop. 

Under långledigheten ska man hinna med allt man 
inte hunnit göra tidigare — hälsa på kompisar som 
inte arbetar skift, fixa båten eller bilen, vara tillsam-
mans med sin familj och mycket annat. D v s allt 
som en dagtidsarbetare kan g j ra på kvällar och hel-
ger. Det gör at t man under ledigheten inte kopplar 
av utan jäktar från den ena saken till den andra. 
Då man sedan börjar arbeta är man inte så utvilad 
som man kunde önska. Det gör att man känner sig 
missbelåten med sig själv och med arbetet. 
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För at t överhuvudtaget klara av skiftarbetet och 
isoleringen från samhällets utbud av aktiviteter, har 
vi på ettans skift gått samman och försökt skapa en 
gemenskap även på fritiden. Vi är nämligen mycket 
beroende av varandra, eftersom vi och inga andra är 
lediga samtidigt. Vi är tillsammans mycket på friti-
den även familjer emellan. Dessutom är det trevliga-
re att jobba då man är kompisar. 

Ibland t rä f fas hela sk i f te t — 13 man och 2 kvinnor — till fest. 

fv!T 
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Korpfo tbo l l smatch . 

«"i; s 

Vi på ski f t 1 har 
gåt t med i ko rpen 
och spelar bl a 
hockey-bocky, 
fo tbol l , squash 
och badmin ton . 



För vissa kan le-
digheten skapa 
stora problem. 
Man kan inte ut-
nyt t ja fritiden. 
Det är mycket 
lätt at t antingen 
bara ligga på sof-
fan och låta da-
garna gå, eller så 
driver tristessen 
folk till flaskan. 
Det är faktisKt 
ett större prob-
lem än många 
vill erkänna. 
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En vinterdag på torget i Mo. Svenska handelsbönder . Till höger en del av svenskstallet. 

"Fra Urna, fra Lula, fra Torne, fra Rit 
Gränshandeln mellan Mo i Rana och Nordsverige 
Oddvar Bjorvik 

Den norske prästmannen Petter Dass (1647-1707) 
utgav 1739 den långa dikten »Nordlands Trompet», 
en poetisk beskrivning av Tromsö amt, en dikt som 
blivit en av norsk litteraturs bestående klassiker. 
I den ingår följande avsnitt om Rana. Det anses ha 
tillKommit före 1689. 

»At Rånen beligger hen under den Tract, 
Hvor Veijen beqvemmeligst falder 
Til Sverrig henind, thi for nogen en Tid 
Kom aarlig Kiobmaender forreisendes hit, 
Mand dennem Bark — Karlene kalder. 

Om Lobermess droge de hjemme fra sit, 
Fra Uma, fra Lula, fra Torne, fra Pit, 
En Reise ved tresindstiuge Miler, 
Tilhandlede sig torre Rokker og Sey 
Mod Varer som Landet u-tienlig var ey, 
Som smifang af 0xer og Filer. 
Den Handeln var sandelig icke saa slem, 
For Fierendeel Daler kund' kiobes av dem 
Et Ploug — Jern, 0 x og dislige, 
Som i en halv Daler hos Kraemmeren stoed, 
Det var vel at onske den Handel paa Foed 
Var kommen og holtes ved lige.» 
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Rana var alltså en av de många marknader i nor-
ra Norge som under 1600-talet besöktes av svens-
kar. Det var också en av de platser dit birkarlarna 
kom för att kräva skatt av samerna och handlade. 
Resan var lång från Umeå till Mo — »tresindstiuge 
Miler» — alltså sextio mil, på vinterföre i februari. 
Järnvaror som yxor, plogjärn och filar byttes mot 
»Rokker og Sey». Men enligt Petter Dass såg denna 
handel nu ut att avta. 

Detta hänger nog samman med at t birkarlinstitu-
tionen upplöstes under 1600-talet. Skattemyndig-
heten som var ålagd birkarlarna begränsades både 
på svensk och norsk sida, de svenska myndigheter-
na fick ett fastare grepp om administrationen och 
organisationen i norra Sverige, och även birkarlar-
nas betydelse som handelsmän reducerades. »0xer 
og Filer» mot »Rokker og Sey» var möjligen en saga 
blott, om vi skall tro major Schnitler, som 1743 
skrev att »det for 60 år siden kom svenske kremme-
re over til Mo om vinteren med kjerriser med smi-
tilfang, längs Ume elv, men det er nu avkommet». 

Det går några år, så hör vi plötsligt igen om 
svenskar i Mo på handelsresa. I sin beskrivning över 
Helgelands fögderi skriver Hans Mörten Sommer 
1794: »Dette Fogderie indeholder 20 Norske Miile 
i Laengden, og i Raan-Fiord, som horer dette Fog-
derie til, er Bredden fra Bygd til Bygd, eller fra Be-
bygget Staed i Norge til et andet i Sverige ikkuns 
7 Miile. Överalt er Veien ikke lang fra Svenske-
Graendsen over til Norsk Bygd, hvorfor dette Fog-
derie Besoges Aarlig af en Hoben omstreifende og 
mistaenkelige svenske Folk, hvilke mest komme 
ned til de Fiorder Vefsen og Rånen i Helgelands 
Fogderie...». Beskrivningen finns i avskrift i Rana 
museum och avser sannolikt förhållandena före 
1775. 

»Mistaenkelige svenske Folk» får stå för Sommers 
räkning. Det viktigaste i detta sammanhang torde 
vara att det pågick en viss handel med Ran-bor vid 
slutet av 1700-talet. 

Detta är inte heller så osannolikt. Koloniseringen 
av lappmarken tilltog på allvar i mitten av 1700-
talet. Nybyggarna fick löfte om skattefrihet och 
andra förmåner, mot att de slog sig ned i det områ-
de som hittills dominerats av samer. Harald Stor-
myr säger i övre Norrlands historia: »Den gustavi-
anska perioden framstår som det tidevarv i Väster-

bottens historia, då kolonisationen av lappmarken 
började på allvar.» 

När Sommer hävdar att det bara är sju mil från 
bebyggt ställe i Rana till et t annat i Sverige, kan 
detta emellertid inte vara korrekt. Först på 1820-
talet bosatte sig folk i Tärna och i nybyggen mot 
norska sidan. Ändå måste man konstatera att han-
del av en viss omfattning pågick mellan lappmar-
kens bönder och Ran-bor vid slutet av 1700-talet, 
en handel som hänger samman med kolonisationen 
av detta område. 

I Mo var det vid denna tid flera som idkade bon-
dehandel. En Amund Jensen omtalas som »knape» 
1740. På 1770-talet öppnade Peder Pedersen Gre-
ger en sorts filial på Moholmen. Erik Hansen Dyb-
fest fick handelsrättigheter 1778. På Ytteren, strax 
utanför Mo, var det gästgiveri, och in på 1800-talet 
dök det upp handelsbodar i Rana, speciellt sedan 
handeln med socker, kaffe och inhemska varor bli-
vit fri 1857. Det fanns med andra ord mycket han-
delsfolk i Rana som kunde ta emot en potentiell 
svensktrafik. 

Upplysningarna om svenskhandel under första 
hälften av 1800-talet är emellertid fåtaliga. Arkiven 
från de olika handelsbodarna lyser med sin frånva-
ro, om de över huvud taget har existerat. Det är 
faktiskt först från 1860, då handelsmannen Lars 
Aagaard Meyer köpte Ner-Mo och anlade ett större 
handelshus där, som uppgifterna om gränshandeln 
kan dokumenteras. 

Från 1600-talet och fram till 1850 har det alltså 
idkats en viss handel mellan Mo och Nord-Sverige. 
Denna handel tycks ha varit periodisk, med uppe-
håll vissa år, och aktivitet andra år. Hur stor bety-
delse trafiken hade under denna period är svårt att 
säga, likaså vilKa slags varor som byttes och fordon 
som användes. Källorna tiger och vi med dem. Låt 
oss därför gå närmare in på nästa period, de sjuttio 
åren mellan 1850 och 1920, då handeln verkligen 
blomstrade. 

»Jag minns särskilt en dag, då vi voro mycket 
hungriga. Vi grät och frös... Så börjar det att gnaga 
och knapra i et t råtthål invid den väggfasta sängen. 
Det var en råtta, det förstod vi. Tänk om vi kunde 
fånga den... Vi slog till och träffade så att hon vän-
de buken opp, och sparkade med benen. Hon blev 
vårt byte. Vi rev skinnet av råttan och stekte den 
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på svag glöd och delade råttan mellan oss.» 
Så berättar Lisa Johansson i en av de många tra-

ditionsuppteckningarna om de hårda nödåren i nor-
ra Sverige 1864-65 och 1867. Axel Coldevin tillmä-
ter dessa nödår stor betydelse för den uppblomst-
ring av handeln som skedde mellan Mo och Sverige 
på den tiden. Och detta är säkert riktigt när det gäl-
ler den plötsliga ökningen. Förhållandena var näm-
ligen så svåra att t ex bönder i Rana körde med slä-
de på Langvatnet i juli på väg till Björns marknad. 
Emellertid räddades nordlänningarna av goda sillår. 
Värre var det alltså med befolkningen på svenska si-
dan gränsen. 

Det bör dock ha varit andra och mer grundläg-
gande faktorer som medförde att handeln bestod 
och ökade fram till 1910. Om man ser på vilka slags 
varor svenskarna köpte, så var det huvudsakligen 
mjöl. Mjöl betyder korn, och kornproduktionen i 
dessa gränstrakter var också minimal. De svenska 
myndigheterna lade stor vikt vid att nybyggarna i 
lappmarken skulle driva det de uppfattade som 
jordbruk, nämligen kornodling. I Lappmarksregle-
mentet av 1749 heter det at t »Ej må någon räkna 
sig hava uppodlat och nedlagt arbete å sådana stäl-
len, varest han upprest en eller annan höstack, häss-
ja eller lada, till inrymmande av det hö och foder, 
som själva naturen, utan dikning och rothuggning, 
giver. Men för uppodlad må den trakt och lägenhet 
anses, som igenom kärrs och mossars utdikande 
samt träns barkande, gjorts nyttig till åker och äng.» 
Vidare heter det i förordningen at t nybygget skulle 
ha en »kornlada med loge». 

Man måste konstatera att förordningen inte pre-
cis var anpassad till förhållandena i Norrland, och 
allra minst till gränstrakterna mot Norge. Jorden är 
ganska mager, och växtperioden mycket kort. I 
mycket kan förutsättningarna for kornodling i de 
svenska gränsbygderna påminna om förhållandena 
för fjällbygderna i Rana. I samband med godsägare 
Coldevins försäljning av sina egendomar i Rana på 
1880-talet, står det bland anmärkningarna om de 
olika fjällgårdarna att frost är kornets följesven. 

Betecknande för de svenska myndigheternas håll-
ning i denna fråga är en uppgift från Umeå, där 
den svenske kungen anlade en kungsgård på 1500-
talet. Driften nedlades efter några få år — »på grund 
av att utgifterna en följd av år överstigit inkomster-

na tvingades konungen erkänna att jorden så långt 
norrut kanske inte var så lämplig för åkerbruk». 

Nord-Sverige och gränstrakterna var och är med 
andra ord inte lämpade för kornproduktion. Klima-
tet är för hårt, växtperioden kort och frosten den 
närmaste grannen. Det var boskapsskötsel som folk 
fick leva av vid sidan av jakt och fiske, och därmed 
blev behovet av mjöl mycket påtagligt. Mjöl kunde 
de alltså köpa i Mo. Vägen var relativt kort, bara 
cirka 12-20 mil. Till de svenska städerna längs Bot-
tenviken var kommunikationerna outvecklade, och 
vägen var lång. 

Formellt existerade inga hinder för handeln. Mel-
lanrikslagen av 1815 inrymde ömsesidig tullfrihet 
på alla varor som fördes över gränsen. Tullbevak-
ning för handeln över gränsen mellan Mo och de 
svenska gränstrakterna existerade heller inte. 

Som en kort sammanfattning kan man säga att 
den omedelbara bakgrunden till uppblomstringen 
av gränstrafiken på 1800-talet låg i nödåren, men 
den grundläggande förklaringen torde ligga i skillna-
den i näringsstrukturen i Rana och i norra Sverige. 
Handeln befrämjades av mellanrikslagen av 1815, 
av de dåliga kommunikationerna med städerna vid 
Bottenviken och av det faktum att vägen till Mo 
var relativt kort. Sorsele kommun och andra kom-
muner i Sverige uppmuntrade dessutom folk att fa-
ra till Mo för att köpa korn. Den lön dessa Norge-
farare fick var enligt Kåre Ildgruben 1/3 av det mjöl 
de fraktade med sig hem. 

Även om inte alla vägar ledde till Rom, fanns det 
i alla fall två sätt att komma från Sverige till Mo. 
Den mest använda rutten under de första åren var 
att färdas från Ammarnäs över fjället till Virvatnet 
och ned till Krokstrand, en sträcka på cirka åtta 
mil. Därifrån kunde man fara vidare ned till Mo på 
en grovbruten vinterväg, men de flesta stannade i 
Krokstrand, där firma L A Meyer hade upprät tat 
en depå. De som tog denna väg var företrädesvis 
bönder från Sorsele trakten. Från början fanns inte 
övernattningsmöjligheter efter denna led, bortsett 
från ett par lappkåtor. Men när trafiken ökade, sat-
te svenskarna upp koja och stall i Dalovardo 1893, 
och L A Meyer uppförde liknande byggnader i Vir-
vassdalen. På dessa ställen fanns det plats för tio 
man och tio hästar. 

Den andra och efter hand mest trafikerade rut-
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»Svenskveien», sedd f rån Skansen, Ma. 

ten gick längs Urnan över Umbukta, västöver Mo-
fjellet, ned till Hammeren och vidare till Mo. Först 
var det Tärna-borna som följde denna väg — en 
sträcka på cirka tolv mil — men snart kom de flesta 
svenskarna till Mo över Umbukta. Även här var det 
sparsamt med övernattningsplatser, men det av-
hjälptes då Umbukta fjällstuga byggdes 1873, och 
då det 1887 kom stall i Tverrvatnet och stall och 
fjällstuga i Raudvatnet. Den stigning svenskarna 
skulle över var inte särskilt hög, sedd med västnors-
ka ögon. Umskaret, som är den högsta punkten på 
sträckan Mo—Tärna, ligger på ca 800 meter, över 
Virvassdalen ligger den på ca 700 meter. Men efter-
som trädgränsen går vid 400 meter, så var det mes-
ta av vägen rena kalfjället, utan bebyggelse, i alla 
fall mycket sparsamt. 

Eftersom vägen Mo—Tärna blev den viktigaste 
färdvägen, kan det vara nödvändigt med några upp-
lysningar om hur denna väg kom till stånd, speciellt 
som de uppgifter som finns även belyser den bety-

delse de lokala myndigheterna lade vid handeln. 
Anläggningsarbetet påbörjades 1868, men först 

1893 kunde amtsingenjören berätta at t »anlaegget 
er ferdig. Det blev under 20.8.1891 overtat av 
amtskommunen til fremtidig vedligeholdelse». Vä-
gen hade i stort sett finansierats med hjälp av stat-
liga medel. Mo kommun hade dålig ekonomi, och 
kunde varken ge bidrag eller ta på sig underhållet 
av sträckan Mo—Umbukta. År 1876 heter det från 
kommunhåll att »kommunestyrelsen indgaar paa 
Vedligeholdelsen av den omhandlede Vintervei 
med Forbehold af at Snebrydning eller Sneplaug-
kj öring paa Veien om Vinteren samt Opförelse paa-
ny af Broer, som maatt forgaa ved ulykkelige Hen-
delser eller som paa grund af Ålder maa opfores 
paany, bliver kommunen uvedkommende.» 

Likväl lade man stor vikt vid att vägen skulle bli 
farbar. Tio år senare kan man läsa at t »heromhand-
lede Vei er af saa fremtredende Betydning for den 
allerede livlige Samferdsel mellem Mo og de svens-
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ke Graensedistrikter, imellem hvilke der er etablert 
regelmessig Postgang ad denne Veilinje, at den be-
höver for Herredsstyrelsens Side nogen saerskilt 
Paavisning — Foruden at selvfolgelig en Del av Mo 
Herred ogsaa direkte vil dragé Nytte af Veien som 
Faerdselsvei er Svenskernes Sogen her til Mo af me-
gen Viktighed ikke alene for Herredet, men ogsaa 
for hele Nordre Helgeland, der derved forbunder 
forskjellige Interesser ikke alene i rent ©konomisk 
Henseende, men ogsaa med Hensyn til at kunne 
fremme det Forhold der b©r finde Sted mellem 
Indvaanerne i de Bygder paa begge Sider af Graend-
sen der stode optil hinanden, og i Udviklingens 
Medför stadigt faar flere og flere Beröringspunkter, 
hvori deres Interesser stöder sammen.» 

Den värsta passagen för de svenska och norska 
gränstrafikanterna var Ildgrublia, stigningen från 
Ildgruben upp till Mofjellet. Denna hårnålsväg hade 
på en längd av 4.140 m en stigning 1:5. 

Vädret kunde vara fint, vädret kunde vara dåligt. 
Oavsett väderleksförhållandena drog fjällborna till 
Mo för att handla. Ibland kunde det vara skarföre 
och turen undangjord på 4-5 dagar, andra gånger 
oväder och storm på fjället med blodsmak i mun-
nen. Det kan vara av intresse att höra lite om hur 
deltagarna själva upplevde fjällturen. De två första 
uppteckningarna, som gjorts av kyrkoherde Odd-
mar i Tärna, är från sträckan Mo—Tärna, medan 
den tredje upplevelsen är hämtad från sträckan 
Ammarnäs— Krokstrand och återberättas av Hilmer 
Zetterberg. 

»Ett år, sent på våren, startade fyra fordon i idea-
liskt väder och väglag. Det var skarföre och isarna 
var blå. Inga trugor behövde användas på hela re-
san. Man var rädd att bli upphunnen av våren och 
körde raskt undan. Följande dagsetapper avverka-
des: 1. Stenträsk—Strimasund, ca 8 1/2 mil. 2. Stri-
masund—Mo, ca 6 mil. Där handlade man och for 
samma dag tillbaka till Braendås, 9 km. 3. Braendås 
—Strimasund, ca 5 mil, och slutligen 4. Strimasund 
—Stenträsk. Till och med en körare från Forsmark 
i Stensele hann fullborda denna resan på fyra da-
gar.» 

»Hemfärden blev mycket äventyrlig. Man kunde 
ej ha trugor på hästarna över sjöarna, därför at t 

'stopaisen', d v s isen som bildats av vatten och snö 
ovan kärnisen, inte bar. Man fick kämpa hela nat-
ten från Umbugten till Högstaby. Mellan Högstaby 
och Strimasund måste man lasta av och köra tomt 
fram till Strimasund för att sedan fara tillbaka och 
hämta sakerna på natten, då isen blivit starkare. I 
Klippen hade Djupbäcken svämmat över, så att 
Björndalen stod blå av vatten. Det blev nästan som 
en båtfärd, och Per Anton från Boksjön, en gam-
mal båtmakare, ropade till sin kamrat: 'såg du, att 
märarompa flöt ' . Komna till Gautejaure fick de 
ta av trugorna och sko om hästarna. Neråt Stål-
fjäll fick man draga sig fram från 'isros' till 'isros'. 
Så förändrat hade väglaget blivit på de tio dagar re-
san varit.» 

»Ett lag om tio forbönder hade kört från Ammar-
näs i djup snö, som blev väsentligt djupare, när man 
kom in i Norge... Det gick förfärligt sakta. Snön låg 
ungefär två meter djup och lös. Man måste skotta 
och trampa sig fram steg för steg, då hästarna inte 
kunde använda trugor. Det var blott en dryg km till 
kojan vid Virvatnet, men man måste hålla på i tre 
timmar, innan man var framme.» Vidare heter det i 
denna berättelse at t man blev tvungen sända varor-
na man köpt i Mo med järnväg till Storforshei där-
för att vägen nästan var bar. 

Resorna kunde vara mycket strapatsrika, och de 
kunde vara lätta. Av dessa berättelser kan man se 
att folk inte färdades ensamma, utan i grupper på 
tio-tolv stycken. Det kan därför vara nödvändigt 
att se närmare på hur fjällborna själva organiserade 
denna handel. 

I Zetterbergs artikel kallar han de resande han-
delsbönderna för »forbönder» och »körkarlar». 
»Forbönderna» var folk på skidor, en slags för-
trupp, med huvuduppgift att se till att man färda-
des rätt väg. Var det snöstorm och tungt före, fick 
forbönderna gå före och trampa vägen. Om hästen 
förlorade trugorna, var det forbönderna som fick 
åka tillbaka med reservtrugor. Det var med andra 
ord dessa bönder som ledde färden och anförde 
gruppen. Körkarlarna skulle sköta hästen och slä-
den. 

Några svenskar färdades nog ensamma, åtminsto-
ne i början, men vanligtvis åkte man i grupper på 
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Baktill på skr indan fanns en låda för förvaring av mat o dyl. Skrinda. R a n a museum. 

10-15 personer med hästar och lass. Den 2 februari 
1889 passerade t ex tolv hästar med slädar Umbuk-
ta fjällstuga på väg till Norge, enligt fjällstugans 
dagbok. Detta tycks ha varit det normala vid de 
t idpunkter på året då handeln var som livligast. 

De svenska bönderna åkte inte bara för egen räk-
ning, utan handlade också åt andra. De fick i upp-
drag att köpa eller byta till sig så och så många säc-
kar mjöl, vilka levererades till uppdragsgivaren med 
en viss fört jänst fråndragen. Några var lokala små-
handlare som åkte till Mo och sålde det de hade 
med, köpte varor där som de sedan sålde vidare i 
gränstrakterna. Sådana handlare hade som regel lej-
da körkarlar med på resan. 

Intrycket av svenskarnas ankomst till Mo kunde 
— om än något överdrivet och idylliserat — te sig 
på följande sätt, enligt en tidningsnotis den 22 ok-
tober 1930: »SvensKer lengst borte fra tok f0rst i 
vei, og så sluttet man sig til toget efterhvert, slik at 
når de kom frem på norsk side var der ofte en 
hundre hester i folget. Det var et morsomt og 
praktfullt syn at se dette farende folk i de månely-
se kvelder stevne nedover for full fart. De fete, vel-
pussede hester i sin beste stas — vrinskende og prus-
tende med kåte kast og riktig fyllt av livsmot og 

livslyst. Fra seletoi og skjaeker en livlig og hörbar 
musikk fra et mylder av store og små bjeller.» 

»Fete, velpussede» var väl knappast alla hästar 
när de kom till Mo efter slitet över fjället i oväder 
och storm. Men dessa hästar sägs ha varit mycket 
starka och sega. Det var en blandning av gudbrands-
dalshäst, nordsvensk och nordfjording, och de »tål 
vad som helst utom kulan», enligt en arkivanteck-
ning i Rana museum. 

Släden som varorna fraktades i, kallades »skrinn», 
skrinda. Den bestod av en lös ram med spjälor som 
placerades uppe på själva släden. Det speciella med 
släden var det sätt på vilket skaklarna var fästade. 
Fastsättningsanordningen var nämligen inte fast, 
utan ganska lös. Man arbetade med et t så kallat 
»slängdrag», d v s skaklarna var fästade vid släden 
med en enkel järnlänk. Detta gav enligt svenskarna 
ett jämnare drag för hästen, och det var inte minst 
praktiskt i besvärlig terräng, eftersom det gav stor 
frihet. Det gav emellertid kort efter sekelskiftet 
upphov till problem för de svenska körarna. År 
1906 kom det nämligen ett förbud mot användan-
det av sådana slädar, eftersom »brug af slaengdrag 
med enkelt Laenke meget vanskeliggjor og fordyrer 
vedligeholdelsen af veien». Hädanefter skulle man 
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Förbud. 
I M e d h o l d af L o v o m Ve iväcsenc t af 15 S e p t e m b e r 1851 § 5 8 

og e f t e r i n d h e n t e t S a m t y k k e fra N o r d l a n d s A m t s t h i n g s o m i L o v 
N o . iO af 6 J u l i 1892 f o r e s k r e v e t , skal de t viere f o r b u d t paa d e 
o f fen t l ige V e i e i n d e n M o H e r r e d at b r u g e S l s d e r m e d facrrc e l l e r 
f le re e n d 2 — to — Drag l senke r , d e r ikke maa v x r e o v e r 18 — ät ten 
— c e n t i m e t e r länge , d e r i i b e r e g n e t , h v a d d e r af s a m m e gaar g]en-
n c m S l ä d e n s T v e r t n e , s a m t anb rag t e i en A f s t a n d fra h i n a n d e n af 
m i n d s t 45 — firti f e m — c e n t i m e t e r paa Drage t . 

Ö v e r t r ä d e l s e af d e t t e F o r b u d , d e r t r i ede r i K r a f t 3 M a a n e d e r 
f ra B e k j e n d t g j o r e l s e n , s t r a f fe s m e d B o d e r fra 1 til 5 0 0 0 K r ö n e r . 

N o r d l a n d s Ami, 30 O k t o b e r 1906. 

R. Theiscn. 

F ö r b u d m o t användande t av »slängdrag». 

på »de offentlige Veie inden Mo Herred kun bruge 
Slaeder med to Dragelaenker». 

Förbudet var grundat på en framställning från 
en vägkommitté utsedd av Mo »herredsstyrelse». 
Kommittén berör i sin framställning också storle-
ken på slädarna. De var vanligtvis bara 60-65 cm 
breda utvändigt, medan den invändiga bredden 
mellan medarna var omkring 56 cm. Kommitte'n 
kunde av den orsaken inte dela länsmannens upp-
fattning att avståndet mellan länkarna skulle vara 
60 cm, eftersom »en anordning af slaededraget med 
en afstand mellem laenkerna af slaedens hele bred-
de selvforstaaeligt vilde medfolge den store ulempe 
for trafikken, at hesten kom til paa mange steder 
og til dels paa länge straekninger at traekke laesset 
hovedsagelig kun efter den ene af skjaekerna og saa-
ledes have tyngden af det vaesentlig kun på den ene 
siden.» 

Det måste med andra ord vara ett bestämt för-
hållande mellan slädens längd och avståndet mellan 
länkarna. Om man inte tog hänsyn till detta förhål-
lande, skulle ekipaget tappa sin effektivitet. Av-
ståndet blev som förbudet säger 45 cm, och läng-
den på länkarna sattes till 18 cm. Därmed skulle 
det »opnaaes en efter omstaendighederne tilfreds-
stillende ordning til forebyggelse af veiens beskadi-
gelse ved kj oring med slaengdrag, paa samme tid 

HANDELSRESORNA 

I flockar for de, i flockar kom de till Mo två 
gånger om året. Kurvan över antalet gränspas-
sager är baserad på dagböckerna från Umbuk-
ta fjällstuga och har alltså inget att göra med 
trafiken över Andfjellet — från den har vi ty-
värr inga säkra upplysningar, varken om anta-
let personer eller varuslag. Dessa dagböcker är 
mycket noggrant förda och har rubriker för 
t idpunkt, personens namn, antal hästar och 
lass, varutyp, varifrån de kom och vart de skul-
le. Ändå har inte alla personer kommit med i 
denna översikt, eftersom fjällstugemannen 
tydligen har haf t platsproblem. Det vill säga • 
att vissa personer är uppförda under rubriken 
anmärkningar, men ej åtföljda av upplysningar 
om vart de skulle t ex. Dessa är därför uteläm-
nade här, men det torde inte ha så stor bety-
delse för helhetsbilden. 

De år som utvalts är inte helt slumpmässiga. 
1889 är den första t idpunkt när det finns upp-
gifter för hela året, 1899 är valt därför att det 
kan vara intressant att se vad som skett under 
loppet av en tioårsperiod. 

Två grupper har markerats i diagrammen: 
resande till Norge och resande till Sverige. 
Detta har sin särskilda förklaring. Firma L A 
Meyer, och delvis även andra köpmän i Mo, 
körde nämligen egna lass med lejt folk för 
frakt av varor över gränsen, antingen som de-
på i Umbukta fjällstuga eller till olika handlare 
på svenska sidan. På tillbaxavägen registrera-
des dessa inte i fjällstugemannens protokoll, 
eftersom de inte hade några varor med sig till-
baka. Det var därför nödvändigt at t göra åt-
skillnad här, så att man kan se hur många 
svenskar som i realiteten korsade gränsen, i 
förhållande till det totala antalet. 

I korthet kan man säga att antalet svenskar 
följer den prickade linjen. År 1889 rörde det 
sig om 233 personer, tio år senare hade det 
ökat till 242. Av dessa var det respektive 0 
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och 8 kvinnor. Antalet var med andra ord 
ganska stabilt under perioden, men det är än-
då en tydlig ökning. Detta på grund av ett 
ökande antal norrmän på väg till Sverige med 
varor. Handelsomfånget har alltså ökat, men 
svenskarna har i större utsträckning handlat 
norska varor i Sverige, hellre än att resa till 
Mo, vilket var mest vanligt i början av 1860-
talet. 

De två höjdpunkterna på tabellen markerar 
handelns glanstider. Under sommarmånaderna 
låg trafiken nere. Vintern, speciellt november/ 

december och april, var rätta t idpunkten för 
dessa resor. Då var det möjligt att forcera fjäl-
let med häst och släde, det var strax före jul-
och påskhelgerna. Sommarvägen till Sverige, 
som blev färdig på 1890-talet, medförde inga 
betydande förändringar för själva handeln. Ett 
slag i luften och något av en ironi var således 
en vägstadga av 15.9.1881, där det i § 58 he-
ter att »det skal vaere forbudt paa den offent-
lige Vei fra Mo til 0vre Uman i Mo herred at 
bruge Arbeidsvogner og Laskjaerrer med 
mindre felgbredde end 78 mm». 

A -j SfcPT OKT. HOV Di S JAS. bR MAPS A PP. /-AAl 

Antal personer med varor 
över U m b u k t a 1899 
till Sverige 
till Norge 



som et rimeligt hensyn til de trafikerende blev ta-
get». 

Utgifterna i samband med underhållet av vägen 
gav nådastöten åt de gamla slädarna. Men svenskar-
na slutade ändå inte att använda dem. De byt te 
drag vid gränsen. På så sätt efterlevde man förbu-
det, samtidigt som man kunde använda den till för-
hållandena bättre anpassade typen på de långa 
sträckorna på svenska sidan. 

Ran-borna tog efter svenskarna på detta område, 
men det är inte känt att folk i Rana använde enkelt 
slängdrag. Den typen uppges alltid i traditionerna 
som farlig att köra med. 

Framtill eller baktill på sKrindan fanns ett eget 
utrymme för matsäcken, trugor till hästen, lite små-
verktyg och en oljedunk att transportera lysolja i 
hem till vintern. Foder till hästen fanns det också 
plats till i skrindan. Av annan utrustning kan speci-
ellt nämnas spettet. Om släden körde fast var spet-
tet bra att ha. Särskilt of ta användes spettet i Ild-
grublia, där malmkörare från Raudfjellet ofta bloc-
kerade vägen för svenskarna. Då fick man låsa fast 
släden en stund, »slik at hest og mann kunne få en 
liten pust for neste tungtak måtte tas». 

I matsäcken kunde man finna torkat renkött , ren-
ost, fjällsmör — som Ran-borna kallade »svensksmör» 
— och bröd. Brödet var bakt i limpor av surdeg. 

Hästtrugorna var en nödvändighet på dessa turer. 
Läder- och vidjetrugor var vanligast i början, men 
avlöstes kring 1910 av »strengtruger», trugor bund-
na av järntråd. Enligt Ola Grotnes skall Ran-borna 
ha lärt trugbindningsteKniken av svenskarna under 
andra hälften av 1800-talet. En okänd Tärnabo, 
återgiven av Olov Isaksson, skriver 1879 om dessa 
trugor: »Våra snödrivor utgöra för lappmaricsbon 
inga oöverstigliga hinder, ty hans egen person bär 
skidorna upp och för hästar finns i nödfall snöskor-
na eller såkallade 'trugor'. Detta är runda träringar 
av 12 tums diameter med en mindre järnring till 
medelpunkt, från vilka flera radier av sammanvrid-
na björkvidjor utlöpa till periferien. Då dessa snö-
skor efter att hava blivit belagda med någorlunda 
t jockt läder, bindes under hästfötterna tar sig krea-
turet ganska hjälpligt fram även över det tjockaste 
snölager.» 

Bland Ran-borna sades det att svenskarna »bare 
stakk bort i kjerran og skar vier og vetta og batt 

Häst t rugor . Rana museum. 

inn truger når snoen ble for dyp for hesten». 
Från Hogstaby kan Brita Evensen enligt Oddmar 

berätta att »körarna kom indragande med småris 
som de vred för at t laga trugorna med, och man la-
de trasor om hästarnas fotleder till skydd. Skräpigt 
och blött blev det, men det var bara att sopa och 
rengöra.» För att undvika skavsår av remmarna ha-
de hästen med andra ord på sig en tjock socka av 
tyg, något som i Rana kallades »tru-lugg». 

I släden låg mat och foder, annan utrustning och 
varor som skulle säljas, hästen var skodd med »tru-
lugg» och trugor. Lasskörarnas klädsel var ofta torf-
tig. Vanligen färdades de i vadmalskläder, och »rein-
komminger», lappskor fyllda med skohö. Strumpor 
användes inte, utan de la klutar fram och tillbaka 
över benen innan de stack fötterna ned i »komming-
veskan», som starrgräset kallades. Runt om i uthu-
sen på svenska sidan hängde stora buntar med så-
dant gräs på tork och färdiga att användas. På hu-
vudet hade de skinnluva och på händerna först ett 
par hemstickade vantar, därefter renskinnshands-
kar. Detta var det vanligaste, och står i stark kont-
rast till vad signaturen A. skriver i tidningen Helge-
land den 22 oktober 1930: 

»Karene satt stive og stranke i sine pelser av for-
skjellig slags håret skinn. Bygdens kakse som höv-
ding i teten, i sin ulveskinnspels og med den fineste 
og gjeveste hesten i folget — så de andre efter stånd 
og stilling til dem i vanlig saueskindspels.» 

De kvinnor som åkte över — det fanns några — var 
mycket dåligt klädda, i fotsida svarta kjolar som 
blåste upp som en paraply när vinden var som värst. 
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HANDELSVARORNA 

Varuomfånget över gränsen framgår av tabellen, och gäller endast registreringen vid Umbukta. Ta-bellen försöker inte jämföra de olika varutyperna, utan är bara tänkt som en illustration till vad för slags varor som fraktades till Sverige respektive till Norge. 
Det är ganska iögonenfallande att mjöl var hu-vudprodukten till Sverige. En relativt stor ökning sker också för detta varuslag från 1889 till 1899. Över 1,2 ton mjöl fraktades således på slädar till Sverige, dels av norrmän, dels av svenskar. 
Sill och salt var också handelsvaror, men inte i så stor omfattning. Under diverse-posten döljer sig oli-ka varuslag — tobak, socker, ugnar och liknande. Det svenskarna bidrog med var smör, näver och ripor. En del svensktillverkade skidor omsattes ock-så i Mo, men mängden framgår tyvärr inte av dag-böckerna. I övrigt hade de med sig renskinn, ren-horn o dyl. Smör, ripor och diverse ökade fram till 1899, däremot tycks näver inte längre vara ett så 

aktuellt varuslag som tidigare. Detta kan hänga sam-man med att Ran-borna och andra som handlade med köpmän i Mo vid denna tidpunkt gått över till andra taktäckningsmetoder. Ripor blev efter hand en stor försäljningsartikel. Folk i Rana hade inte så stor fördel av detta. Det hade däremot engelsmännen. Viltet fraktades i fru-set tillstånd till Mo, packades i lådor och sändes vi-dare till England. Enligt Axel Coldevin kunde L A Meyer under goda ripår ta emot upp till 40.000 ri-por. Denna vilthandel betydde mycket för svens-karna, vilket framgår av en insändare i tidningen Helgeland den 4 nov 1918, skriven av en svensk med initialerna E.G. Han inleder artikeln med: »Skall befolkningen i Tärna svältas ut?» Det var vid denna tid tal om exportförbud av smör till Norge. Ännu gällde parollen från 1870-talet — »handlande Meijer i Mo vid Nordranen, 11 mil från Tärna kyr-ka, är Tärnabornas 'Josef'». 
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En arbetsam dag i vi l tboden hos L A Meyer, cirka 1910. 

Handelsöversikten visar med all tydlighet både 
skillnaden i varutyper på ömse sidor gränsen och 
den näringsmässiga skillnaden mellan de svenska 
gränsområdena och Rana. 

Omkring 1900 betalade svenskarna mellan 11 
och 14 kronor per säck mjöl — 100 kg — beroende 
på kvalitet. Några fick anstånd med betalningen till 
nästa år, årskredit var ingen ovanlig form. Andra 
kunde betala i form av varor. Det är ett faktum att 
de svenska gränsbönderna kom i ett visst beroende-
förhållande till L A Meyer, men detta förhållande 

tycks inte på något sätt kunna jämföras med han-
delsfolk i Bergen och nordnorska fiskare. Av alla 
berättelser som finns bevarade, både på svensk och 
norsk sida, framgår att uppgörelserna gick riktigt 
till, det var aldrig tal om tvångsindrivningar. En 
okänd Tärnabo har 1879 fångat förhållandet på 
kornet när han skriver: 

»Många tusen kronor har Meijer redan att fordra 
av Tärnas befolkning, men ändå lämnar han dem 
mer på kredit. Då den fattiga nybyggaren kommer 
till Mo och för med sig någon skovel, någon kvast 
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eller dylikt, betalar han bra, och är han så lycklig 
att han har med sig några merker smör, får han för 
varje skålpund 70 öre.» 

Vissa lejda karlar som var med på resan kunde 
dessutom tjäna några kronor. Josef Berglund — 
»Rip-Josef» — som färdades på sträckan Ammarnäs 
—Krokstrand, betalade 5 öre per kg till lejdkarlarna 
när färden gick till Krokstrand. Om de måste ända 
till Mo, betalade han 8 öre. På denna sträcka kunde 
man frakta 5-600 kg per släde, och då blev förtjäns-
ten för en resa till Krokstrand 30 kr, till Mo 48 kr. 
Daglönen blev ca 4-5 kronor. Dessa uppgifter läm-
nar Hilmer Zetterberg. 

5-600 kg per lass kan låta mycket, över Umbuk-
ta låg genomsnittet på ca 300 kg. Totalt passerade 
ca 700 lass med motsvarande antal hästar riksgrän-
sen på denna väg år 1899. Vissa år kan det ha varit 
upp emot 1000 lass, men detta hörde till sällsynt-
heterna. Amund Helland har nog kommit sanning-
en närmare när han uppskattar att »der kjores nu 
600 til 800 las varer fra Mo til Umbugten». 

Svenskarna samlades i Mo i november/december 
och i april, handlade och vände tillbaka. Efterläm-
nade de några spår, fick svenskhandeln betydelse 
på andra områden? 

Det skulle kunna ligga nära till hands att norr-
män gifte sig med svenskar eller att svenskar t ex 
slog sig ned i Rana. Mo herredstyrelse tyckte att 
mellanriksvägen var av stor betydelse också för 
andra förhållanden, »ikke alene i rent Okonomisk 
Henseende, men faar i Udviklingens Medför stadigt 
flere og flere Beröringspunkter.» 

En genomgång av kyrkböckerna från perioden 
strax innan svenskhandeln ökade och strax efter 
sekelskiftet då den verkligen blomstrade, borde 
kunna bekräfta eller motsäga om »Beroringspunk-
tene» blivit fler och fler under årens lopp. Det ser 
egentligen inte så u t när det gäller giftermål mellan 
svenskar och norrmän. En viss ökning kan spåras 
från perioden 1853-61 till tiden 1904-10, på 2,8 %. 
Men ökningen är enligt kyrkböckerna för Nord-
och Sor-Rana inte så stor som man kanske skulle 
vänta. 
1853-61 231 äk tenskap 7 av makarna f ö d d a i Sv. = 3 % 
1904-10 257 äk tenskap ,15 av makarna f ö d d a i Sv. = 5,8 % 

Ökningen beror snarare på anläggningsarbete i 
Rana vid denna tid. Dunderland Iron Company 
inledde stor gruvverksamhet i distriktet. Arbetare 
både med och utan familj strömmade till Mo för 
att få arbete. Det är nog så betecknande att efter 
1904 de flesta giftermål mellan svenskar och norr-
män sker i arbetarfamiljer, bara två bosatte sig på 
jordbruksgårdar. 

Att antalet äktenskap mellan svenskar och norr-
män inte varit större, hänger också samman med 
andra förhållanden. De flesta svenskar som färda-
des över gränsen var redan gifta. Dessutom uppe-
höll man sig så pass kort tid i Mo at t nära vänskaps-
förbindelser knappast kunde etableras. Mer typiskt 
är det nog att flera personer i Krokstrand, änd-
punkten för handeln Ammarnäs—Mo, gifte sig med 
svenskar. Detta var delvis också fallet i Andfjellet, 
där folk of ta övernattade eller tog in. Men totalt 
sett kan man alltså inte säga att äktenskap över 
riksgränsen var påfallande talrika medan svenskhan-
deln varade. 

Inflyttningen från Sverige till Rana utvisar emel-
lertid något högre siffror: 
1853-61 151 infl, av dessa var 30 sv. infl. = 19,8 % 
1906-11 47 infl, av dessa var 10 sv. infl. = 21,2 % 

Om man analyserar siffrorna något närmare, spe-
ciellt de upplysningar som ligger bakom, visar det 
sig att svenskhandeln inte direkt har lett till uppe-
håll av längre varaktighet. De flesta svenskar som 
kom till Mo, kom som tjänstefolk. Bara sju familjer 
slog sig ned i Rana på »husmannsplasser». De svens-
kar som tjänade hos olika familjer i Mo, for efter 
en kort tid tillbaka till Sverige. Vi återfinner dem 
bl a i utflyttningen till Sverige i kyrkböckerna. 

Svenskar har med andra ord tidtals f lyt tat in till 
Rana, några som make/maka, andra som tjänste-
folk. Men allt som allt kan man inte säga att svensk-
handeln i sig bidrog till en ökning på detta område. 
Andra faktorer stör orsakssammanhangen, även om 
det är klart att gränstrafiken är en del av bilden. 

Klarare förbindelselinjer finner man på det ma-
teriella området. Slädtypen, »skrindan», övertog 
Ran-borna från svenskarna, likaledes hästtrugorna. 
Et t visst inflytande kan också införseln av svenska 
skidor ha haft . Andra varor som svenskarna med-
förde, fick nog inte så stor inverkan på folks var-
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dagsliv. Det var varor som i stort sett gick till en 
helt annan publik. 

För vissa personer fick gränshandeln konsekven-
ser. Det gällde dem som färdades som lejdkarlar åt 
L A Meyer. Själv hade firman tolv hästar som sattes 
in i denna trafik, men antalet räckte inte alltid till. 
De måste leja körkarlar med häst. Detta resulterade 
i att vissa kunde ha ett par hästar på gården — en 
gård som normalt bara skulle kunna föda en häst. 
Det var speciellt gårdarna längs svenskvägen mot 
Umbukta, där antalet hästar vissa år var något hög-
re än normalt. 

Matseder och klädedräkter är områden där det 
företagits få eller inga jämförande undersökningar 
från Rana. Det är därför svårt att säga huruvida den 
nära förbindelsen med Sverige fick inverkan på des-
sa områden. 

När det gäller byggnadsstilen finns det få likhe-
ter. Detta är också ganska rimligt, eftersom lapp-
marken bebyggdes och bosattes senare än Rana. 
Dessutom underställdes de svenska nybyggarna sär-
skilda byggnadsförordningar. Boningshuset skulle 
t ex bestå av en stuga och en kammare, minst 12 
alnar långt och 10 alnar brett , »med tak, golv, spis, 
bakugn och nödiga fönster». I Rana var bostadshu-
sen långa i förhållande till bredden och bestod av 
kök med stuga på var sida och två kammare i den 
ena änden. Vissa likheter kan man finna för enstaka 
kornbodar. Både svenska och ranska fjällbygder 

har kornbodar byggda av björk, men detta beror 
nog mer på tillgången till byggnadsmaterial än di-
rekt inflytande. 

Även om gränshandeln pågick i ca 70 år, från 
1860 till 1930, var nationalgränsen en barriär. Han-
deln fick litet direkt inflytande för den vanlige bon-
den i Rana. Betydelsen låg mer i att firman L A 
Meyer blomstrade och kunde uppvisa ett större 
varuutbud och erbjuda större tjänster åt Ran-borna. 

Från, Umeå, från Luleå, från Torneå, från Piteå 
kom birkarlarna på 1500- och 1600-talet med smi-
de av olika slag. Genom årtiondena var det stille-
stånd och aktivitet på denna front, intill 1860 då 
handeln åter blomstrade upp. Då med ett annat va-
rusortiment än under birkarlarnas tid. Inga formel-
la hinder låg i vägen för gränshandeln. Den omedel-
bara förklaringen finner vi i nödåren — »Stor-svag-
årene» — i norra Sverige och med stora avstånd till 
handelsplatserna längs Bottenviken. En mer grund-
läggande förklaring ligger i skillnaden i näringslivet 
i de två områdena. Denna skillnad är delvis fortfa-
rande kvar, men in på 1920-30-talen byggdes kom-
munikationsnätet ut i Nord-Sverige, lagförordning-
ar satte stopp för handeln, svenskarna sökte sig till 
sina egna städer, och 1926 kunde tidningen Helge-
land konstatera at t »noget vassentlig av varer har 
svenskene ikke bragt med. Det har indskrenket sig 
til renkroner, renhorn og endel skind. I alt har om-
kring 20 hester vaeret nede.» 

Författaren har använt följande tryckta källor: 
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Vidare har u t n y t t j a t s t idningen Helgeland, muntl iga 
uppgif te r av Kåre I ldgruben, f 1910, Sten Brendås, 
f 1912, Ola Grotnes , f 1893, samt arkivalier i R a n a 
museums arkiv, f r ä m s t dagböckerna f rån U m b u k t a 
fjällstuga 1888-1900 . 
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I förra numret 

Wilhelm Fischers samling av fågelbenämningar och 
Harald Holmbergs fågelbilder har väckt livligt int-
resse. Wilhelm Fischer vill redan nu komplettera 
förteckningen med följande västerbottniska fågel-
namn (de flesta finns i Ivar Hortlings »Svenska fågel-
namn», 1944): 
BLÄSAND — tjuvand; BERGAND — myrsvärta; 
SJÖORRE — sjö- eller havssvärta; SMÄSKRAKE -
gråskroko; FJÄLLGÅS — blistergås; T J Ä D E R -
storfågel; RÖDBENA — strandstrit; GRÖNBENA 
— lillklyfja, spirelnik; BERGUV - bergstöt; KRÅ-
KA — krååk, pl kratjän; SVARTMES — skogstita, 
spitsiget; STJÄRTMES — långstylegetyppa; RÖD-
STJÄRT - röufågel; GULÄRLA - linaria, GRA-
SISKA — ardasparr, björksparr, björklus; LAPP-
SPARV - fjällsparr; SNÖSPARV - skarfågel. 

Till det frän Ammarnäs belagda »fegfågel» för stare 
vill han foga följande kommentar: 
I Fåglarna i folktron (1978) skriver Carl-Herman 
Tillhagen om Staren bl a följande: »Staren är i folk-
tron en högt älsKad fågel...» — ett kanske alltför ge-
neraliserande omdöme. En motsatt uppfattning 

speglas av det västerbottniska Fegfågel och det från 
Norrbotten (Karesuando) kända Kottarainen 
merhu-lintu. Det förstnämnda torde kunna »över-
sättas» med dödsfågel, det senare betyder ordagrant 
Staren sorgfågel. — Båda dessa benämningar är ut-
tryck för ödemarksbons misstänksamhet inför up-
penbarelsen av en förut okänd fågel, som till råga 
på allt också är svart. 

Jfr för övrigt vad »Sveriges förste astronom», 
Sigfrid Aron Forsius, 1611 skriver i sin Physica om 
storken: »När någon Storck kommer i the land, ther 
han icke pläghar gement wara bodhar han för hung-
er och oåhran, theraf de Finske honom kalla nälke-
kurcki, thet är hunger trana.» 

Ytterligare måste följande beriktiganden göras: 
Sid 87: Sven Nilssons »Skandinavisk Fauna», 3:e 

uppl, är tryckt 1858. 
Sid 88: Fader Linnés sentens lyder: Nomina si 

nescis, perit et cognitio rerum. 
Sid 111: Den del av vingen, vari vingpennorna är 

fästa, kallas i Stensele »vingskåk», meddelar Linnéa 
Liden. Genom en beklaglig redaktionell förväxling 
angavs i stället »vingskäckel», vilket är en benäm-
ning från kustbygden. 

I nästa nummer 

Karin Eriksson och Annika Hallinder teck-
nar konturerna av arbetarbostadens utveck-
ling i västerbottniska industrimiljöer. I häf-
tet presenteras också den nya basutställ-
ningen i länsmuseet — en utställning kring 
länets förhistoria, renskötsel och nybyggar-
liv. 
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