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Obbola Hcrnbygdsforening tackar 
Anders Lidrnan, urnca kommun, for kurvkartor over Obbolaon och 

BengtAke Jonasson for stort arbetc med karrbearbetnlng och forrngivning av 01.moL\ kRonika. 
som tryckts pa Umea kornrnuns tryckeri 1998. 

Omslagsbilderna 
vlsar en vy fran Hallbacken, mitt for kyrkan mot obbola 
by. Bilden pa framsidan ar fran slutet av 1920talet. den 
pa omslagets baksida, fran samrna stalk, ar tagen unge 
far 70 ar senarc, 1998. Har har vaxtltghetcn fritt fatt breda 
ur sig rnedan den pa I 920talet hells nerc av betande 
kreatur. 
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CARL ERIK NILSSON, tidigarc rektor i Umea men med 
rotter i Obbola, Sysslade fran borjan lange med slakt 
forskning och det ledde honom sedan in pa hernbygds 
studier. Ur olika forskningskallor redovtsar ban har di 
verse uppglfter om Obbolas tldigare historia. 

RABBE SJOBERG, fran borian gyrnnastlkdlrektor med ett 
stort naturrntresse, speciellt lnriktat pa grottforskning. 
Intresset lcddc till fortsatta studier med lic.avhandling .i 
geografi och doktorsdisputation i gcologi. I Ian samarbe 
tade under manga ar med arkeologcrna pa untversttetet. 
Oct ar de kunskaperna han anvandcr sig av nar han be 
rattar om Obbolas forhistorta som den gar att uttolka ge- 
nom hojdkurvorna. 

Skribenter i detta nummer 
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Den 4:e juni kommcr foreningens att anordna en Porn 
tidsvandring i Obbola. 
Samling sker vid Obbola kyrka kl. 19.00. 

Redaf<tionsfwmmitten 

Obbola i jan l 998 

Publiceringsarbetet ar bara en del av Hernbygdsfore- 
ningens arbetc. Vi deltar dessurorn i arbetet med Obbolas 
nutld, viii vara remissorgan for politikernas olika torslag 
till samhallets forandrlng och/eller utveckling. 

l allt detta arbete ar vi mycket tacksamma for hjalp av 
dej som lasare. Vi viii fa ldeer och vi behover fa lana bil 
der, brev, texter osv, som speglar hlstorien. 

FISK.ET sorn tillsammans med [ordbruket var basnarlngen 
i gangen tid kommer att speglas och sa aven sallakten. 
Hela industriutvecklingcn, fran de forsta sagplanerna 1874 
nere i Bodviken till dagens stcrindustri. Vi kommer dess 
utom att da och da aktualisera olika enkilda manntskoo 
den samt ge en bild av ons flora och fauna. Genom alla 
tillbakablickarna viii vi forsoka ge en relief till dagens sarn- 
halle som ocksa maste speglas i en Obbola Kronlka. 

Bakom denna forsta publikation Jigger Obbola Hem 
bygdsforening. Malsattningen ar att fler haften ska publl 
ceras. Bland amnen som ar aktuella marks en dokurnen- 
tation om ernlgratlonen fran Obbola med namnlistor. Se 
nare delen av 1800talet kannetecknas av de stora folk 
rorelserna. De skapade ett rikt foreningsliv, inte minst i 
Obbola och dess historia med utveckling och fall kommer 
att presenteras. 

DETTA AR den forsta publikationen om Obbola, om dess 
manntskor och deras levnadsvillkor, om ftske och bond 
byn, dar vattnet och [orden gav bargnlng, om forandringen 
till ett industrisamhalle, som forutsarte invandrare vilka 
bosatte sig pa on. fram till dagens situation dar manga av 
ons invanare bor pa on men arbetar pa annat hall. Det 
har kants viktigt att bcratta om deras !iv och arbete, om 
natur och kultur och ge historlen ett ansikte. Allt for att 
skapa en kunskapens trygghet for oss nyfikna i dag och 
ett rneddelande till vara barn som har att meta morgen 
dagens ovisshet. 

ENOM ARTUSENDEN slipade havet <less hallar, 
lat dess klapperstenar rulla, snurrade i en cvig ro 
tation, notte ned, fyllde upp. Vin terns kold och som 

rnarens hetta brot sender, malde, skapade grogrund for 
det levande som sakta krop narrnarc. Narrnast vattnet lag 
detta band av sten, vid haver ljust och opaverkat, lite ho 
gre upp med alderns Javpatina. Sedan kom alens gragrona 
tradbard f!amfor granskogens dunk la, morka hemligheter. 

Och haver drog sig undan och landet hojde stg, centi 
meter for centimeter och skapade nytt land och nya for 
utsattningar. urnealven bada armar hjalpte till att foda 
den nya marken med all den naring som strornrnarna forde 
med sig. Och obbolaon vaxte och forutsattningarna for 
manskltgt bofast !iv okadc. 

FOrord 



Istiderna. 
Under de senaste tva arrnlljonema har upprcpade istider 
kommit och gart. Varje nedisning, som byggt upp en kring 
3.000 m tjock ismassa, har tagit drygt 100.000 ar i an 
sprak. Vi kan pa on bara se sparen av den senaste. 

Man forestallde srg lange att isen gtck fram som en 
hyvel och att allting hyvlades och nottes ned till ett helt 
nytt landskap. Nu vet vi att sa inte var fallet. lsen forde 
med sig det mcsta av losmaterlalet, ofta i form av moranav 
sattningar fran tidigare istider och omformade detta. Den 
underliggande berggrunden paverkades forvanansvart lite. 
Inte ens rundhallarna med sin typiska isslipning pa stet 
sldan och sin branta, ofta uppbrutna laslda raknas nu 
som typiska isslipningsformer. Den rundade formen an 
ses nu vara ett resultat av armiljoners vittring under djupa 
jordlager. Inlandsisarna har bara fort bort den ovan 
liggande [orden och slipat och rafflat berghallarnas stet 
sidor. 

Jsen var i standig rorelse framat. Under dess botten av 
sattes ett [arnnt moranlager, s.k. bottenrnoran. Nara is 
kanten rafflades berggrunden av i isens botten infrusna 
stenblock. Ju storre block desto kraftlgare "tsraffla" Detta 
betyder att israfflorna frarnst markerar isrorelsens rikt 
ning under avsmaltningsskedet. 

Jsrafflor, som tyder pa en rakt sydlig Isrorelserlktnlng, 
kan man studera ute pa Vitskarsuddens hallar. Den kan 
ske finaste lsraffellokalen ligger just vid strandnlvan pa 
udden soder om badplatsen i Bredviken. Vackert formade 
rundhallar finns bl.a. uppe pa Viintberget. 

man bl.a. pa Langskiiret och pa Bredskiirs hallrnarker, 
Det basta stallet att studera pegmatit ar i vagskarnlngar 
na genom Bergoberget pa ons nordspets. Har kan man se 
lutande, ljusa pegmatttgangar, med inslag av halvadel 
stenar som granat och turrnalln, som skar rakt igenom en 
morkare bergrnassa av omvandlad gabbro. 
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obbolaons berggrund. 
Obbolaon, liksom stora ctelar av umeas kustland, bestar 
av ett la.giant, flackt landskap med upp till 30 m hoga 
bergsryggar huvudsakligen i nordsydlig riktning. Ett geo 
logiskt begrepp for denna landskapstyp ar den "Norrland 
ska kustslatten", 

Landskapets utforrnnlng beror pa den underliggande 
berggrunden. Stora delar av Obbola6n och angransande 
oar bestar i huvudsak av bergarter som kallas for "kust 
gnejser", Bergarterna bildades for tva miljarder ar sedan 
som flodavsattningar pa stranden av en kontinent. Den 
Skandinaviska plattan var da belaget nere pa sodra halv 
klotet. Under en tidsperiod av flera hundra miljoner ar 
utsattes denna kontinent for vulkaniska utbrott och not 
ningar mot angransande kontinenter. Genom detta om 
vandlades avsattningarna, sedimenten, till gnejser och 
genom vulkanism bildades s.k. magmatiska bcrgarter som 
gnejsgraniter, amfibolit och pegmatit. 

Gnejser, i form av adergnejser, kan man studera pa Vit 
skiirsuddens hallar, Har finner man aven infallda knolar 
av s.k. biotitplagioklasskiffer. Gnejsgraniter aterfinner 

ATUREN I STORT OCH I sMArr ar under stan 
dig forandrtng. Detta ar speciellt sant efter den 
laglanta Norrlandskusten dar landhojningen pa 

bara ett par artionden kan f6rvandla en innervik till en 
fran havet avsnord sjo. Oet ar om dessa forandringar i tid 
och rum och vad det kan ha betytt for de mannlskor som 
i forna tider bott och haft sina nartngar pa on, som denna 
artlkel kommer att handla. Vad det gallcr den forhtsto 
rlska perioden far artikeln ses som en hypotes. en tank 
bar utveckling, baserad pa landhojningens forlopp, de 
olika fornminnenas lage och vad arkeologerna nu vet om 
dessa. Mera om de enskilda fornminnena berattas i en 
annan artikel i denna tidskrift. 

Obhof a - en O i standig f tirandring 
- Obbolaims geologi och utveckling genom 3.000 ar 
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Fig. I: Obbola 300 [Kr. Kustlinjen 25 m.o.h. 

processerna i en delikat, lattstord balans. Finmaterial i 
form av finsand och lerpartiklar svavade lange i vatten 
massan innan de slutligen sj6nk till botten i skyddade 
innerfjardar och vikar. 

Pa andra stallcn har rnoranen svallats mindre hart. Of 
tast har finsand och rnjala lagrats pa den underliggande 
moranen. ovanpa allt ansamlades med tiden ett lager 
gyttja av ruttnade vaxtdelar, Detta benarnns lagenergi 
kust. Beroende pa forhallandet mellan finsand, mjala, ler 
partiklar och gyttja och djupet pa dessa lager finner vi 
har Obbolaons fataliga aker och angsmarker eller pro 
duktiv skogsmark. 

Obbolaon genom tre tusen ar. 
Pa en serie kartor har jag torsokt rekonstruera Obbola6ns 
utveckling i soo-srs interval! under de senaste tretusen 
aren. Kartorna visar tydligt hur det ar strandprocesserna, 
vagornas arbete, som format var 6. Strandprocesserna ar 
av tva slag; notande (eroderande) och ansamlande (acku 
mulerande). 

Pa de delar av on som under olika tidsperioder varit 
starkt exponerade mot havers stormar och packisens 
grepp, s.k. hogenergikust, har allt finmaterial i moranen 
spolats bort. Kvar finns bara kala hallar och blockfalt. De 
ursvallade sandfraktlonerna, tillsammans med sand fran 
alven, har ansamlats i mot havet exponerade bukter och 
i smala sund. Har ar de bortforslande och de ansamlande 

tangre in fran lskanten omformades moranrnarertalet i 
langstrackta ryggar i isrorelsens riktning. Dessa ryggar 
kallas for "drumliner''. Pa Obbolaon har drumlinerna en 
rakt nordsydlig riktning. En markant drumlinsrygg kan 
foljas fran Hastuddarna vid Osterfjarden rakt soderut .. dar 
den genomskurits av Obbolavagen. Val utformade drum 
liner pa Bockhotmslandet och Glasogerns sodra del ar 
nu bebyggda med fritidshus. Aven Revet och Hiiggudden, 
nord och sydspetsarna pa on Tarv, ar drumliner, som for 
var]e ar hojer sig mer och mer ur havet. 

En Jandis med tre kilometers tjocklek ar sa tung att den 
tynger ned landmassan med en tredjedel av lsens tjock 
Iek. Nar istackets tjocklek genom avsmaltnlng minskar, 
stravar landet efter art aterta sitt forna lage. Fenomenet 
kallas for "isostatisk landhojnlng", Det ar landhojningen 
och de strandprocesser som det ur haver nyuppstigna 
lander utsatts for, som mest paverkat var 6 som vi ser 
den idag. 

For drygt 9.500 ar sedan hade inlandsisen avsmalt sa 
mycket att iskanten lag vid Umealvens rnynnlngsornrade. 
Obbola6ns hogsta dclar lag da 240 rn under havcts yta. 
Landhojnlngen gick vid denna tid mycket fort. Man rak 
nar med 50 till 20 cm per ar! Den till en borian mycket 
hoga landhojnlngshasttgheten avtog med tiden, sa att den 
for ungefar for tre tuscn ar sedan var stort san den samma 
som ldag, d.v.s. drygt 8 mm per ar. 



Fig. 2: Obbola vid Kristi ftidelse. Kustfinjen 20 m.o.h. 

Stora Romlet 

lomsj6n 

• sooearer e.Kr, Jiirnalder. 
Obbola6n tick c1V landhojningen en allt storre yta (Fig. 3). 
Fran dess nordostra del strackte stg rakt norrut en mer 
an tva kilometer lang, lag och srnal udde, Svartskatan, 
som torrlades vld sornrnarcns lagvatten och som over- 
svamrnades vid storrnar och hogvatten. Udden nadde ut 
till vad som senare kom att kallas Svartskatatappen och 

des for [akt, fiske och saltangst. M6jligen harsramrnar err 
pat tomtnlngar uppe pa klapperstcnsfaltct Stora Romlct 
fran denna tid. Det skulle val starnrna i tid med de aldsta 
datcradc tomtningarna pa Bjuroklubb i lanets norra de!. 
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• Kring Kristi fodelsc. 
Genom landh6jningen vaxtc den lilla ogruppcn samrnan 
till en enda 6. Den var karnan i dagens Obbolaon (Fig. 2). 
I norr och i vaster hade 611 en relativt rak kustlinje, medan 
kusren i sydost bestod av uddar, som orngardade flera 
vlkar, ons norra strand f61jde i stort vagen ut till Molle. 

Ons norra dcl upptogs av en grund, vidstrackt sjo, som 
vi kan kalla Lomsitin. Sjon, som hadc sitt utlopp mot syd- 
osr, omgavs av sanka strander. Vi kan utga ifran att sjon 
under varen och hosten var rastplats for mangder av flytt- 
andc ander och gass. ons sydspets vid Stora Romlet var 
extremt utsatt for stormar och branningarna foste sam 
man hoga strandvallar i klapperstenen. 

Vi kan vara ganska sakra pa att on sasongsvis anvan- 

Sa borjade det. 
• 1.000 till 300 art.Kr. Bronsalder. 
For ungefar tre tusen ar sedan boriade vagorna sla mot 
en blocklg grynna, som lag mitt ute i en stor vid fjard (Fig. 
I). Grynnan hojde stg allt mer som ett runt klapperstens- 
falt. Sakert var den en viloplats for grasal och gronlands- 
sal, Pa fastlandet hade sedan lange manntskogrupper 
bosatt slg och blldat vara forsta bygder. De levde pa [akt, 
fiskc och salfangst, vissa kanskc avcn hadc boskap och 
mindre odlingar. De uppforde stora gravrosen av klapper 
sren till minne av slna doda. Dessa [agare och fangstman 
tyckte sakert art det bullrade och "romlade" om nar vagor 
na slog mot den laga on och satre de runda stenarna och 
blockcn i rorclse. Kan det vara darfor som klapperstens 
falter sedan kom att kallas Stora Romlet7 

Norr om Stora Rom let borjadc en mlndrc skargard hoJa 
sig over havers yta. En triangelformad 6. vars hogsta de 
lar senare kom att kallas Hogllsen. svallades av vagorna 
sa att en klapperstensfatt formades pa ens nordvastsida. 
Norr om denna lag en an nan langstrackt 6, formad av en 
moranrygg I ost-vastltg rlktnlng. Vagorna slog med kraft 
over on vars topp renspolades till ett smalt blockfalt. Ur- 
svallad sand avsattes i la pa ens nordslda. Avcn dcnna 6, 
just soder om vagen till Molle. kallas for H6gasen och 
sandavlagringen ar nu sarad av sandrackter. 

Tre andra oar, i form av renspolade berghallar, borjade 
formas norr om den djuphala, som I dag kallas Harpsjon. 



onarnnet Abordson, senare Obbola (for en tngaende dis 
kussion om narnnet "Obbola", se CE Nilssons artikel i 
denna tidskrift). 

l vaster har Batvlksberget och Grotltiillberget borjat 
stlga upp som kalspolade oar med branta strander. En 
knapp kilometer soder om Stora Romlet hadc en lang, 
bagforrnad, val svallad moranrygg bildat en ny 6, i soder 
omgiven av minst sju srna kalspolade kobbar. 

Vad vet vi om marmiskorna fran denna tid? Egentligen 
lntc sa myckct. Med sakerhet fanns det bosattnlngar runt 
den stora tjarden vid umealvens utlopp. Man kan forut 
satta att dessa manniskor fortfarande levde av [akt, ftske 
och salfangst. Kanske hade de borjat odla pa sma, upp- 
rensade tegar. Troligtvis hade de boskap som betade pa 
srrandangarna. Kanske ar nagra laga blocktackta gravar, 
s.k. stensatrntngar, fran denna tid. Eventuellt ar de nagot 
yngre. Om dessa manniskor besoktc obbolaon var det 
sakcrt cnbart for att bcdrlva ftskc, fagel och saltangst. 
Ett an ta! runda tomtningar pa klappcrstenstaltet pa Tarvs 
hogsta punkt visar dock att dctta utskar var betydelse 
fullt for salfangsten. 

• Pcrioden 500  IOOO e.Kr, Yngre jiir111Hder. 
De tldlgarc sa grunda bottnarna norr om on hade nu hojts 
upp over havsytan. Vii11tberget hade som en srnal, hog 
udde blivit en del av den stora Obbolacn (Fig. 4). l ester 
lag tva srna oar med branta strander: vattentornsberget 
och Langhalsbergd'. Ute i fjarden, langt i norr, blldade en 
rcnspolad hog kobbc, dct blivande Bergoberget, ett vik 
tigt navlgatlonsmarkc. 

I sodcr hade de tidigare sma oarna vuxlt samrnan till 
en relativt stor kalspolad 6 med flikig kust. Denna 6, vi 
kan kalla den Vitskaret, utgjorde inte bara ett skydd for 
den stora Obbolaon vid sydliga stormar, den var torrnod- 
ligen aven ett attrakttvt utfiskeskar. Pa ons ostsida hade 
stora rnangder fran rnoranen utsvallad sand ansamlats 
som langa sandstrandcr. Harda sydliga stormar blaste 
samman sanden i hoga dyncr. Innanfor sanddynerna upp 
darndes en stor Iagun. Denna sanddrlft skulle sedan fort 
satta under nastan tusen ar. 

Vitskaret avskiljdes Iran Obbolaon med ett soo m brett 
sund, som via dagens Byviken och Kalvsjon rnynnade i 
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Fig. 3: Obbola 500 e.Kr. Kustlinjen 15 m.o.h. 

Rismyr 
berget 

Svart 
skatan 

Hiistuddarna. Lornsjon hade fortfarande en vid vattenspe- 
gel och forsumpade strander. I oster hade Harpslon av 
snorts fran haver. Soder om Stora Rom let forrnade en bloc 
kig sandstrand en uddc, Pa ostsidan av Stora Rornlet, pa 
andra sidan ett srnalt sund, hade en kalspolad 6, det bli 
vande Vii11tberget, med vackert slipade och israfflade 
rundhallar, brutit vattenytan. 

Fran niporna fangs de stora alvdalarna rasade rrad ned 
i alvarna, dar de av det forsande vattnet fordes ut till ha 
vet. Av sydliga vlndar drcvs stockarna upp pa ens stran 
der. Haver gav "uppbord", vilkct cnligt ortnarnnsforskaren 
Sigurd Fries rnycket val skullc kunna vara ursprunget till 



mark m.fl., i serien Acta Antiqua Ostrobotniensis, Studier 
i Osterbottens forhlstorta nr 2, Wasa 1991. 

Fiske och salfangst var llka viktiga naringar som de mcra 
agrara. Vitskiiret var troligtvis Obbola bys fiskeskar. Vid 
sundet pa Vitskarets sydvastslda, fanns ett utskarsfiske. 
ldag kan vi se spar av det i form av tre fyrkantiga tornt- 
ningar. Den fyrkantiga formen tyder pa att de var grun 
derna till enkla fiskebodar av timmer. Strax nedanfor lig 
ger idag Torshamnsviken. Namnet Torshamn tyder pa 
mycket hog alder. Kan harnnen vid tomtningarna ha till 
hort en Tor (Torbiorn), som kanske var en av dem sorn 
anlade gardarna pa Vantberget? 

Aven pa Tarv bedrevs fiske och saltangst. Vid denna 
tid och nagra arhundraden frarnat var det atminstone tre 
oltka fangstlag. som byggde sina tomtningar pa VastTarv 
och pa Tarvs nord och sydsida. En inte alltfor djarv hypo 
res ar att de som hade sina fangstmannalager pa Tarv 
kom fran byarna bortom Vasterfjarden. (Not I) 

Obbola var redan vid denna tid en del av en storre om 
varld. tangs kusten forekom en langvaga, men strand 
nara seglation. Troligen gick den urgarnla segelleden in 
mot handclsplatscrna i urnealvens mynning genorn 
vasterfjarden. Kanske Jag rent av en nattharnn i sundets 
mynning vid obbolaons sydspets. Pa en o vid sundets 
vastra inlopp, numera Rismyrberget, begravdes pa 600 
talct fyra pcrsoncr, De kan c] ha varit drunknadc okanda 
sjoman, da deras lik brandes och de begravdes i rose 
gravar. Troligtvis var en av dem av hogre b6rd. Kanske 
var han Obbolas f6rste storbonde. I graven forde han med 
slg sina seldon, varav ett forgyllt rernandesbeslag av brons 
tillvaratogs nar graven utgravdes 1914 (fornminnena pa 
Obbolaon bcskrivs narrnarc i nasta artikcl). Pa sootalct 
hade Rismyrberget blivit en del av Obbolaon. 

Pa 900talet, under den period som betydligt langre 
soderut benarnns Vikingatid, begravdes tva sma flickor 
under ett stenblock pa ostsidan av Stora Romlet. Den ena 
fllckan var nastan nyfodd, den andra i 8  9 arsaldern. 

Graven atcrfanns I 965. Tillsammans'mcd barnskelettcn 
fann man aven tva runda bronsspannen, typiska for en 
kvinnas drakt vid denna tid. Det ena spanner har en val 
bibehallen forgyllning. Spannena anvandes for att halla 
fast axelbanden pa klanntngen. Var for sig ar spannena 
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Fig. 4: Obbo/a 1000 e.Kr. Kustiinjen JO m.o.h. 

Tors 
hamnen 

Stora 
Romlet ..:,,.,..;~~~~,,.... 

Rismyr -m*~~~..w.i berg et 

Rison 

Vasterfjarden vaster om Sjalatjarden. tangre ut till havs 
bildade de hogsta delarna av Bredskiir, Tarv. VastTarv 
och Rison sma, Iaga, kalspolade skar. 

Obbolaon hade nu troligen fatten fast befolkning. Med 
storsta sannolikhet hade den bosatt sig pa Va11tberget, 
med dess at vaster val skyddade hamnvik (Fig. 5). Gar 
darna, langhusen, lag val skyddade mot havet i la av rund 
slipade bergknallar. Sma tnhagnade odlingar farms for 
modligen pa sluttningen mellan husen och hamnviken. 
Troligtvis betade boskapen pa de bordiga strandangarna 
nordvast om dagens Anderssons vag och Karlsviksvagen. 
Om strandangarnas betydelse kan man lasa i flera kapltel 
i boken "larnaldersbygd i osterbotten'' av Baudou, Engel 
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• Perioden JOOO till 1500 e.Kr. Medeltid. 
Under perioden torrlades sundet mellan obbolacn och 
Vltskarct, Vi kan borja kanna igen dagcns obbolac (Fig. 
6). I det tldlgarc sunder avsnordcs tva sjoar Kalvsjon och 
Angessjo11. Som namnet antyder anvandes Angessjons 
bordiga strander med sakerhet som slattervall. langt i 
norr hojde stg Bergoberget som en smal 6 med branta 
strander. Aven vid Berga hade en laglant 6 bildats. I so 
dcr rcstc sig Vitskiirsudden over haver som ett klappcr 
stcnsfalt, kraftigt utsatt for sydliga och osthga stormar. 
Bredskar, Tarv, VastTarv och Rison bildade hoglanta berg 
oar. Laglanta rnorancar sorn Riivskiir, Stor-Hallskiir och 
Glasogern hade ho]t sig over havets yta. Sava I Tarv, Vast 
Tarv som Vltskarsudden nyttjades med sakerher som ut- 
skarsfiskcn. 

Pa den stora obbclaons ostslda har bildadcs en djup 
vlk, Langhalsviken, skyddad fran haver av Langhalsudde. 
Med tlden avsnordes viken till Ols si6n (Olasjon), med ett 
Smalt utlopp rakt i soder, Soder om byn pa Vantberget 
hade en smal moranrygg, en drumlins, boriat avsnora in 
lopper till den gamla harnnvlken. 

tnseglingsm6jligheterna blcv med arhundredena allt 
svarare. Hamnviken uppgrundadcs. En ny hamn rnastc 
anlaggas pa drumlinens ostsida. Den nya hamnen var gan 
ska exponerad for ostliga vindar, men vagorna holl i sin 
tur hamnen fri fran sjogr<'\s och nate. Den torra Iangslut 
tande moranbacken var val lampad for gtstgardar, dar nat 
och skotar torkadcs. 

1 mitten av l soutalet farms fyra gardar i byn. Ett par 
av dem lag forrnodligen pa moranryggen ovanfor ham 
nen. Byns gamla karna var dock pa Vantberget. Pa vast 
sidan av gardarna hade den gamla harnnviken boriat plo 
[as upp for nyodling. Ett knappt arhundrade senare, om 
kring I 630, an lades en stor stenlabyrint uppe pa Bred- 
sk.ar och nagra decennler senate anlades en kompassros 
pa Tarv. Labyrinten tyder pa att Bredskar bland annat 
anvandes som fiskeskar och kompassrosen pa att Tarv 
vid denna tid kan ha varit en natthamn for den kustnara 
sjofarten. 

Soder om byhamnen, mellan nuvarande Cranskarsviken 
och Langskaret hade en bred sandstrand med hoga, fran 
ester hopblasta sanddyner med mellanliggande laguner 

ovanliga for norrlandska forhallanden och arr finna tva 
spannen i samma grav ar helt unikt. I Sverige finner man 
oftast bara ett spannc i gravar fran denna tid. I Finland 
darernot ar det vanligt med tva spannen. En hittills obc 
svarad fraga ar om de sma flickorna var fran byn tvars 
over viken eller om de var pa tillfalligt besok - kanske 
fran Finland? Forbindelserna over Kvarken var sakert goda 
redan pa denna tid. 

Graven pa Stora Rom let aterfanns av en ren slump. Sc 
nare har gravar i klapperstensfalt aterfunnits bade norr 
och soder om Umea. Kanske var blockfaltet uppe pa Stora 
Romlet bybornas begravningsplats. Isa fall kan det finnas 
flera annu-oupptackra gravar pa de delar av klapperstens 
falter som undgatt en omfattande tacktvcrksarnhct. 



Fig. 6: Obbo/a 1500 e.Kt. Kust/injen .5 m.o.h. 

• "Obbolahalvon" ar 2300 e.Kr, 
Hur obbolacn ser ut om en rnansalder kan vi alla upp- 
lcva under forsommarens lagvatten. Nar mareografen i 
Ratan later rneddela att "vattenstandet ar so cm under 

man ti II dagens srora .6. Efter art, under ett par arhundra 
den, ha utvecklats fran en bukt i Vasterfjarden, via ett 
stadium av lnnerfjard (dit sakert vlkaresalen sokte stg) 
har Skiihlafjiirden (Sjalafjarden) sedan slutet av 1700 
taler blivit en insjo med utlopp i Juwiken (Djupviken). 
Under det senaste seklet har vldare de srna Glasorame 
bundits samman med fastlandet och bildat dagens 
Glasogern. 
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• Perioden 1500  nutid. Historisk tld, 
Under denna tidsperiod vaxer Obbola6n ut till dagens 
landskap. De kanske storsta forandrlngarna skcr pa ens 
norra del, dar Bergon och Berga vaxer samman med Hu 
vudon. Den stora fjarden norr om Bergen rninskar grad 
vis i yta for att nu bara bilda ett smalt inflode till Vaster 
fjarden vid Lill-Tu van. Stor-Na bbviken avsnors fran Oster 
fjarden av moranrvggarna vid Viiderhiillorna och sa ti 
dtgt som i slutet av 1700talet ar det omojllgt att scgla in 
i Nabbvlken, Nu ser vi den gamla vlken som en starr- och 
savtylld traskrnark. Ols sjon (Olasjonl finns kvar ganska 
lange innan den dikas ut. Pa den forna sjobotmen finns 
nu delar av Obbola sarnhalle. Aven Angessjon dikas ut. 
Resterna av denna sj6 ar nu forslyade angar vid vagcn 
mot Sjalaviken. 

Gardarna pa drumlinsryggen i Obbola by kornrner for 
var]c ar allt langre fran haver. Den gamla hamnviken tas 
forst upp som akerrnark, for art sedan atcr hamna i trada, 
numera bl.a. som betesmark for hastar. Sa har utveck 
lingen gatt runt ett helt varv, 

De en gang fina sandstranderna och sandbottnarna vid 
Granskarsviken, har under de senaste decennlerna fatt 
en dyig bottcn, Detta beror pa atr den langa ptren vid 
umea utharnn, sorn nastan nar ut till Fjardgrund, halv 
erat de sydostltga vagornas angreppslangd. Darmed har 
Granskarsstranden forandrats fran att ha varit en expo 
nerad hogenergtkust i balans till att nu vara en lagenergl- 
kust, dar finmaterial ansamlas. 

Langst i soder forbinds Vitskaret och Vltskarsudden med 
den stora on. Om det tidigare sunder paminner nu bara 
de srna tjarnarna Lill och StorVltskarsdlkct och tjarnar 
na innanfor Plase havsbad. Nagelhamnsviken har utfor 
mats till en innervtk, sedan carna Flisun (Hase) [Not 2] 
och Ronskiir (Ravskar) av landhojningen vuxlt sarnman. 
Har har aven oarna kring Tarv (Tar{, Tarforen, Tarfrefet 
och Tarfskiiret) sedan borjan av 1800talet vuxit sam 

btldats. Med tiden bildade detta sandfalt en landforbln 
dclsc med Langskaret. Pa vaststdan av on var Sjalaviken. 
I soder avgransad av liten skargard, fortfarande en del av 
Vasterfja rden. 
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Not 2; 
Namnformer efter 
Pehr Stenbcrgs 
Umebeskrivning. 
Joh. Norrlandersallskapet 
nr JO. umca 1987. 

Fig. 7: 
Obbafa 2300 e.Kr. 
xustltnie« 3 m.u.h, 

Not I: 
Enligt en model! framford av professorn i arkeologt vid urnea 
universitet Noel Broadbent "larnalderns salfangst i Bottniska 
viken  om ett nordllgt socioekonomlskt och kognitivt system", 
som publicerades i sarnband med XVIII Nordiske Arkeolog 
kongress i Trondheim, Norge, 1989, speglar tomtningarnas for 
delning den innanfor liggande bygden. 

Om tomtningarna pa Vttskarct var obbola bys utskarsflske, 
bor torntningarna pa Tarv darfor tlllhora en annan bygd. Ett 
alternativ ar har Sorbole, dar namnforrnen bole, liksom ett antal 
bronsaldcrsroscn. tyder pa en uraldrig bygd. Vid test av hypo 
tesen har det aven visat stg att flcra av de nuvarande fiskc- 
stugorna pa Tarv tillhor slakrer med rotter i sorbole. Vi har sa 
ledcs pa Tarv tecken pa en nastan tusenarig agarkontinultetl 

Rabbe Sjoberg 

norrnalvattenstandet" ser vi den strand on har om ca so 
ar, 

Den som skulle fa m6Jlighet att arerse obbolaon om 
300 ar (Fig. 7) skulle bade karma lgen slg och kanna sig 
helt vilsen. Obbola ar da en halve med en bred landfor 
bindelse i norr. I Osterfjarden har hela grundornradet so 
der om Tuvan forenats med fastlandet. sakert ar fagelmar 
kerna i deltat Iika bra som nu, det gallcr bara ett finna 
nya fagelspaningslokaler. Kanske aker de fagelintrcsse 
rade Umeborna da till Hastuddarna, Dar utanfor utbrc 
der stg vldstrackta vatmarker, 

Kusten soderur ar sig torvanansvart lik. Langhalsviken 
ar helt torrlagd. Stranden vid Byviken har forflyttats nagra 
hundra meter osterut. Trots att man under langa tider 
forsokt hall a den gamla fiskehamnen oppen gcnom mudd- 
ring har man till slut gtvit upp och byggt en ny hamn 300 
m Iangre ut. Langs Bredskarssundet ar sig det mesta sig 
likt, men det ar ingen ide art med bat soka sig mellan 
Obbolstenarna och Vttskarsudden. for har sticker en kl- 
lometerlang halve ut. Aven Bredskar har i soder forenats 
med on Bredskarssten. 

Nagelhamnsviken har bllvit en ny insjo, liksom Tors 
hamnsviken och Tarv har blivit en halve, dar Tarvudden 
bildar en smal landbrygga. Djupviken ar en insjo med ett 
backutlopp, som formodligen gar mellan Lill och Stor 
Hallskar, Glasogerns sodra udde har forlangts med nas 
tan tva kilometer och forenat sig med Tamogern och Gas 
hallan. Den norra udden stracker sig da anda till Risons 
branta nordsida. Vasterfjarden ar om 300 ar bara ett smalt 
vattensystem som srracker stg upp till Sjobodviken vid 
Tappen och Ytterskaret. Av Vasrerfjardens norra de! ater 
star bara stora vassfalt och en langsmal sjo mellan Molle 
och Berga. 

Av de nuvarande fritidshusomradena ar det bara de pa 
Langskar, pa Ravskars vastsida, pa Vast-Tarv, Lill-Hall- 
skar, Stubbskar och Grothallan som har tlllgang till oppet 
vatten. Forandringarna kan tyckas valdsamma. men sett 
i ett langt perspcktlv, som denna artlkel beskrivtt, ar de 
anda ganska blygsamma. 



Karta over f ornlamnlngs- 
lokaler pa Obbo/a(Jn. 
Slffrorna anger 
fornlamningens 
nummet I artlkeln. 

format grundplan. Labyrintcrna aterfinnes ofta i anknyt 
ning till sasongsftskcplatser. En mycket vallagd labyrint 
finns pa Brcdskar. 
Kompassros, Jagda stenar som utvisar 
huvud- och mellanvaderstreckcn. 
Ofta endast i form av nordpil 
(vaderstreckspil). Finns oft.j ~ 
i kronlage i anknytning till ii} 
sasongsftskeplatscr och v' 
natthamnar. En tydlig 
kompassros finns · • 
pa Tarv. o 
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Gravrbsen, relativt stora rosen av rundadc stcnar, som 
lagts upp over en grav. ons cnda gravrosc, trim vcndeltld, 
ftnns pa Risrnyrberget. 
Stelfsiillnl,,gar, laga gravrosen. Tre stensattningar finns i 
anslutning till gravroset pa Rismyrberget. Troligtvls finns 
annu oupprackta stensattntngar pa on. 
Tomt11i11gar (boplatsgropar), runda till ovala stcnvallar 
som omger en stenrojd, plan yra. Vallarna utgor oftast 
grunden till primitiva hyddor anvanda vid utskarsfangst 
av sal eller ftske under [arnalder, medeltid. Vissa mera 
rektangulara torntningar kan utgora grunden till medel- 
ttda timrade fiskcbodar. Tomtningar finns pa saval Stora 
Romlet som pa on Tarv. 
Gropar i klapper (med eller utan upplagd blockvall) ar 
en svartolkad tornlamntngsgrupp, De tolkas ofta som for- 
varlngsgropar. Gropar av dctta slag aterfinns pa Stora 
Romlet och pa Tarv. 
Blocklabyri11ter, anlaggnlng av block och stenar lagda i 
system utgaende fran ett oftast korsforrntgt eller spiral- 

obbolaons fornm!nnen bestar I huvudsak av foljande 
typer: 

Oct finns faktiskt tier fornminnen pa Obbolaon an man 
kan formoda. Hela 17 lokaler ar regtstreradc i lansmuseets 
fornminnesregister. Manga av lokalerna ar kanda sedan 
lange, men ett flcrtal har framkommit under det senaste 
artiondet. Sakcrt doller sig tier, annu oupptackta. fern- 
minnen pa och Ions skogs-, klapperstens- och hallmarkcr, 

3 EN FOREGAENOE uppsats om obbolaons utvcck 
ling har ett aural av ens fornminncn orntalats for att 
lllustrera den kulturella utvccklingen pa on och hur 

den varit och ar berocnde av landholnlngen. Har kommer 
jag art beskrlva de olika fornminnena och vad vi vet om 
dcssa. 

Fornminnen pti Obbolaon 
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3. Tomtning. 
Rt!ii nr 52i. Lage: Stora Romlet. Pa klapperstensfaltets hogsta del, ca so 
m soder om den sydltgaste tacktkanren. H.6.h.: .35 m. 

En halvmeterbred och nagot lagre, oval blockvall om- 

2. Boplatsgropar l klapper, 
Rao 11, -. Uige: Srora Romlet. Pa klapperstcnsfaltcts ostslda, ca JOO m 
norr om obbolafyndet. H.6.h.: 25 m. 

A. En nagra decimeter hog oval blockvall med en me- 
terbred oppning at sydvast. Den inre ytan ar bevaxt med 
tva granar och bjorksly. Den kortfattadc fornrnlnnesbe- 
skrivningen antyder att det ar en torntning. Lager 25 m.o.h. 
tyder pa hog alder. 

B. Knappt 5 m ester om A finns en rund, vallorngardad, 
rneterdlup grop sorn har en diameter pa ca 1,5 m. Flera 
andra omplockningar i klappersten av hog alder marks i 
terrangen. 

vall pa Stora Romlet. Av en slump patraffade han 1965 en 
grav i klapperstensfaltet. Inga pafallande yttre anordningar 
tycks ha markerat gravens lage i terrangen och graven 
utrnarktes av en ganska otydlig stenring pa blockfaltets 
yta. Fynden i denna grav visade sig vara mycket ovanliga. 
Under ett fyrkantigt stenblock, ca 40 x so x so cm och 40 
- SO cm under markytan fann Granstrom tva runda span- 
nen av brons och delar av ett kakben. De bada spannena 
lag so cm Iran varandra med kakfragmentet mitt emel 
lan. Gravfyndet anrnaldes till lansmuseet dar arkeologen 
Hans Christiansson sarnrna ar undersokte graven. 

Spannena, som kan beskadas pa lansrnuseet, utgors 
av ett dubbelskallgt och ett enkelskaligt runt spanne. Det 
dubbelskaliga spanners diameter ar 71 mm och det har 
s.k. Borreornamentik med djurslingor och en val blbehal 
len forgyllning. Pa hallaren och faster av brons aterfanns 
textilfragment. Det enskaliga spanners diameter ar 50 mm. 
Detar forsett med en ornamentik av s.k. fellingebanddjur 
med antydningar till Borredjurhuvuden. Det saknar for 
gyllning. Bada spannena ar val bevarade men de kan ha 
utsatts for eld. Vid den arkeologiska undersokmngen ater 
fanns aven tva oronkapslar. Kakfragrnentet och den ena 
oronkapscln harror fran ett barn i 8  9 arsaldem. Den 
andra kapseln har tillhort ett foster eller ett nyfott barn. 

I . Fyndplatscn for Obbolaspannena. 
Raii nr 7.5. Uige: Stora Romlets ostslda, 250 m norr om sngen mellan 
Obbola by och Sjalaviken och 350 m vaster om minkfarmen. Hojd over 
have: (H.6.h.) 25 m. 

Obbolabon Anders Granstrom kande till en gamma! sa- 
gen som berattade att en skatt skulk ligga gornd i en block- 

ooboioiynda. Tva draktspannen f unna i grav pa Stora Rom let. Obbofa. 
Foto: vnstemouens museum. 

De olika fornminneslokalerna pa Obbola och angrans 
andc oar kommer har att beskrivas fran norr till soder 
och utan nagcn kronologisk ordning: 

Gistgardsrosen, -vallar, stod for stakar pa vilka naten 
torkades, finns ofta vid gamla sasongsftskeplatscr. Med 
landhojnlngen flyttades gtstgardarna allt narrnare vatt- 
net, for att man e] skulle behova slapa de tunga naten sa 
langt. Hojden over havet visar darter ofta gistgardsros- 
enas Inbordes alder. Ett falt med glstgardsrosen finns pa 
Tarv. 
Rosen, mer eller mindre hoga rosen anvandes som fun- 
dament for sjornarken eller for forvartng av kott e.dyl. Ett 
par sadana rosen finns pa Tarv. 
Skaror, skarrn av stenar upplagd som skydd vid sjofagel- 
jakt med skjutvapen. 
Batliinningar, upprensade landningsplatser for batar, Hoj- 
den over haver kan har ge en antydning om batlanning- 
ens alder. 
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7. Tomtning (?) pa Granskar, 
Rati nr 200. Uige: Nara sommarsrugevag, omedelbart norr om Gran- 
skarsbcrgcts h6gsta punkt. H.6.h.: 12 m. 

En rund, fag stenvall med 2,5 m diameter. Den forrno- 
dade torntningen kan aven vara en skjutskara elfer en Ii- 
ten rackt grop. 

6. Pyndplats for flintflojt. 
Dnr 106/89. Liige: Uddcn ornedelbarr ester om badplarsen i Bredvikcn 
1/.ii.h.: ca 3 in. 

Ar J 989 fann Eugen Joss fran Obbola en "flo]:" av fltnta 
i barlasrhogama ute pa udden. Floltcn bcstar av en na 
turllgt formad flintknuta med hal i. Ett av halen har vid 
gats gcnorn att sma btrar slagits eller tryckts bort. Sanno 
likheten ar darf6r stor att det ror sig om etr musikinstru- 
ment. Fl6jten kan ta tram minst tre olika toner. Den ar i 
prtvat ago. 

far aven ett halvt [arnsvard och andra srnasaker patraf 
fats. Dessa ar dock ej aterfunna. En uppfoljandc under- 
soknlng av err av rosena utfordes I 965 av Hans Christians 
son och Perlino Agrcn, Vasterbottens museum. Rem 
andesbeslaget liksorn en bronsskalla (rembeslag) funnen 
i grav 3 finns nu utstallda pa Vasterbottens museum. 

Gravrose fri1n 500-ta/et e.Kr. LJelaget pa Rismyrberget inti// Sjala- 
fjarden. 
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5. Rismyrsberget. 
/laii nr 2. Liige: Rismyrsbergets norra del, srrax soder om stlgen mcllan 
Obbola by och Sjiilaviken. i+o.h.: 10 m. 

Pa bergkullcns norra dcl finns fyra, ev, fem gravrosen 
sorn ligger pa rad efter varandra. De tre nordllgaste ar 
laga s.k. stensattnlngar, medan dct fjarde. det sydligaste. 
ar err drygt meterhogt gravrose, Gravarna ar brandgravar 
och saknar stenkista. De undersoktes forsta gangen 1914 
av arkeologen F. Laestadius. Enligt honom hade gravarna 
plundrats nagra ar dessforinnan, varvtd ett av fynden, ett 
rernandesbeslag, patraffades i den nordligaste graven (grav 
I). Dctta areranskaftades av Laestadlus. Vid plundringen 

4. Stensamhng och mojlig hard. 
Raii nr 528. Lage: Pa det branta bergets norra dcl, 200 m sydost om 
Karlsvik. H.0./1.: 15 m. 

Stensamlingen bes tar av en knappt halvmeterhog 3 x 1,3 
m stor stcnhog i vars sydvasrra def finns en 1,5 x 0,5 m 
stor grop. Kan mojllgcn varit en grav. In till denna finns en 
nastan kvadratisk hardliknandc larnnlng med I .2 m slda. 

ger eu 2 x 2,5 m stort bottenplan. Blockvallcn bcstar av 
upp till halvmeterstora block. Bottenplanet ar bevuxct med 
en tall och en ronn. Lager tyder pa en mycket hog alder. 

Tomtning pa Stora Rom/et. Denna hyddbotten han ha uppforts kring 
Kristi fiidelse och ar troligen en av Obbo/as aldsta fornlitmningar. 
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16. Stensattnlngsliknande lamning pa Bredskar, 
Raii nt 292. Uige: Nara sommarsruga, 170 m norr om lotsbevaknings- 
huset. H.6.h.: 12 m. 

15. Tomtning pa VastTarv, 
Rnii nr 289. l.iige: H6gsta punktcn pA Vast-Tarv, H.o.h.: IS m. 

Pa hallmark ligger en oval 5 x 4 m stor tomtning med 
renplockad inre yta. Strax intill finns en rund stensamling 
med 2,5 m diameter, vilken tolkats som resterna av en 
kompassros. 50 m mot nordost finns tormodade rester av 
yttcrllgare en kornpassros med 6 m diameter. 

14. Tomtning pa VastTarv. 
Rail 11r 288. Lilge: Pa klappcr vtd norra dclcn av vastrarvs cenrrala 
bergknalle. H.o.h.: ca 110 rn. 

En 5 x 3,5 m sror tomtning med val blbchallcn vall. 
lntill finns omplockningar i klapperstcnsfaltet vilka be- 
dorns som mera sentida. 

13. Kompassros pa Tarv. 
Rnii nr 286. Liige: Sodra delen pa hOjdryggen pa Tarv, H.o.h.: 8 m, 

En rund, sexuddig kornpassros med 4 m diameter, ut- 
Iagd med 1-2 dm stora stenar, Kompassrosen, som redan 
norerades av N.J. Ekdahl i hans Norrlandska resa I 827- 
30, ar med lavdaterlngsrneroden (llchenornctrtl av forfat- 
taren daterad till 1680-tal. 

12. Tomtningar pa Tarv. 
Raa 11r 28 7. l.iigc: llcrgsryggen mill pa Tarv, 300 m sydvast om torntninga- 
rna pa dct stora klapperstenstaltet. H.6.h.: ca 10 m. 

Tva ova la, delvis ovcrrnossade stenvallar, vilka formed- 
llgen ar tomtningar. 

J J. Tomtningar pa Tarv 
Rat'i nr 285. Liigc: Tarv. 150 m sydvast om foregaende tomtningar. Ncd 
anf6r mot sydost utskjutande mindre bergsrygg. H.6.11.: ca 8 m. 

En tomtning 4 x 3 m samt en tomtning med mera oklar 
avgransnlng. 

dem ansluter i oster till berg. I omradct finns ett flertal 
enkla, mera sentlda stenrader som formodligen ar gist- 
gardsvallar. 

IO. Tomtningar pa Tarv. 
Rati nr 284. Liige: Tarv. 100 m sydvast om foregaende romtnlngar. Strax 
soder om kraftlednlng. n.s»: 1 s m. 

En grupp av sju rektangulara till kvadratlska, 4-5 x 3,5- 
4 m stora tomtningar. De fiesta har plan inre yta. En av 

9. Tomtnlngar pa Tarv. 
Raii nr l. Lage: Klappersrensfaltet pa Tarvs hogsta punkt. il.o.h.: 20 m. 

En grupp bestaende av sex runda torntningar med en 
diameter pa 4-6 m. Tre av torntnlngarna har plan ren- 
plockad lnrc yta. Tva kan rnojligen vara sonderplockade 
roscn. lnorn ornradet finns aven en halvmeterdjup grop i 
klapper med tva meters diameter. Platsen redan beskri- 
ven av N.J.Ekdahl i hans Norrlandska resa 1827-30. 

8. Tomtnlngar, Torshamnsviken. 
Rm'i nr -. 1.,1ge: Se nedan. H.lJ.h.: 12-15 m. 

Just ovanfor backcn ned till Torshamnsviken, ornedel- 
bart soder om Stor-Hallskarsvagen fann Jag 1993. tre rek- 
tangulara 3 x 4 m stora tomtnlngar, eller bodgrundcr, I 
anslutning till dessa finns aven resterna av vad som kan 
ha varit en kompassros och en urplockningsgrop i klap- 
per. Kan detta ha varlt den ursprungliga vikingatida Tors- 
harnnen, ctr utsjoftske for de Iorsta Obbolaborna? 

En av tomtningarna fran ttdig medeiud vid Totshamnen. 
De kan ha uppforts av Obbola« forsta bosmtare. 
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Rabbe Sjoberg 

UPPROP! 
Kanner ni till eller tror art ni upptackt nagot fornminne 
som e] ar beskrivet i denna uppsats, var vanlig att kon 
takta forfattarcn cllcr nagon annan i hembygdsforening 
ens styrelse. Vi kommer da att besiktiga upptackten fore 
obligatorisk anrnalan till fornminnesregistret pa lans 
museet. 

Som jag antyddc i inledningcn bor det finnas flera, annu 
e] upptackta fornminnen pa on. lntressanta lokaler dar 
fornminnen skulle kunna aterfinnas ar bl.a. de bada Hog 
asama mitt pa on, den gamla strandlinjen over 10 m hojd 
kurvan mellan Batvlken och Molle pa ens vastslda och 
Svartskatan pa ens ostsida. 

17. Labyrint pa Bredskar, 
Raii nt 3. Lage: 500 m sydvast om lotsbevakntngshuser, omedelbart intill 
sommarstuga och stigen ned till sodra piren. H.o.11.: 15 m. 

Mycket val bevarad 14,6 x 12 m stor blocklabyrint med 
korsforrnigt grundplan. Labyrinten ar mycket stor [amfort 
med de flesta efter Vasrerbottenskusten. Den hat 16 block 
varv mot norrnalt ca 9 varv. ingangen oppnar stg i syd- 
vast. Labyrinten ar lavdaterad till 1630tal. 

" Rund, 2 dm hog stensattnlngsltknande bildning med 
grop i mitten. Svartolkad. 
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Nam net dyker upp aven i andra sammanhang. Obbols 
fjiirden ar en kilometerbred inbuktning pa vastra sidan 
av Nordmalingsfjarden. 1825, pa en karta over storskifte 
i Logdea, har ett omrade fordelats pa tre storre skiften. 
Det mellersta kallas Obbola. I samband med lagaskifte 
saktcn 1900  1907 finner man namnet Obbolsskiftet ett 
otal ganger och det avser agolotter inom ett omrade om 
kring den nuvarande Obbolsfjarden. Kartgranskningen av 

Forntsattningarna for tolkningar efter denna linje ar 
ganska gynnsamma. Obbola by har ett lage som gor det 
naturligt. Byviken, Lmder medeltiden oppen mot havet fr.an 
ester till sodcr med sundet mot sydvast oppet och sa sma 
ningom igcngrundat av landhojning och  pabord. 

I sin "beskritning ofver Lime Sockcn ... " fran 185 7, an 
vander J.A. Under f.o. den har formuleringen nar han skrl 
ver om Umealven sorn ar "vid utloppet delad genom 
Abordso11 (min kursivcring) i 2:ne grenar, kanda under 
namn af vestra och ostra fjerden''. Pa ett sjokort fr.an 1861 
kallas ocksa on for Abordso. 

Dctta finlandssvenska dialektord skulle kunna hora 
samrnan med det svenska Ahord pa Abordson i Anger 
manalvens mynning och svara mot betydelsen "pabord" 
med inneborden "pa stranden avsatt eller uppkastat driv 
gods Iran sjon", 

( EN RAD OSTERBOTTNISKA skargardssocknar pa an 
dra sidan Kvarken firms ett dialektord, som har presente 
rats under uppslagsordet obbol och grundbetydelsen ar 
"pa stranden uppkasrad isvall", Detra Finlandssvenska 
obbol/abol har inte pavtsats i ortnamn men det kan vara 
ganska forklarltgr. Det kan knappast ha spelat nagon 
storre roll som namnmotiv pa grund av sin sasongmassiga 
forekomst. 

De forsta skriftliga belaggen for namnet dyker upp un 
der 1500talet. I de aldsta landskapshandlingarna for Vas 
terbotten skrlvs narnnet pa olika satt: Whole, Wbola, 
vpboia, Abola. Detta ledde till att en rnangd forskare ti 
digare var helt eniga om att narnnets senare del, bot, inne 
haller nagon av bctydclserna bosrad, gard, nybygge osv. 
Norrlandsforskaren Johan Nordlander tolkade "Af 11t (mot 
hafvet) och bol", I boken om Holrnsunds koping fran 195 7 
menar professorn Harry Stahl att det molllgen kan vara 
sa att forleden kommer fran fornnordlska namnet ubbe 
eller Obbe och da skulle det narrnast kunna betyda tibbes 
nybygge, ubbes gard. Hans kollega Gosta Holm kommer 
fram till en liknande tolkning i umea sockens hlstorla. 

Det som i dag ar [ordbruksmark lag alltsa vld den tiden 
under vatten och Iorutsattntngarna for nagot verkligt fast 
och varaktigt jordbruk fanns helt enkclt Inte. Anda har 
man alltsa funnit spar av manskltg narvaro fran ett annu 
tidigare skede, eootalct e.Kr, De gravar man funnit vitt 
nar troligen dock hara om en ternporar, formodligen gan 
ska kortvarlg bosattning av enstaka fangstrnan. Den har 
formodllgen lnget att gora med den mer [ordnara kolonl 
sationen som kom att aga rum under mcdeltlden da man 
niskor verkligen bosatte sig har, 

AMNET OBBOtA tycks vara svart att har 
leda och rolka och manga forslag har presen 
terats, Sjalva on  som vi ser den i dag  ar inte 

sa garnmal. Gar vi 1.000 ar tillbaka i tiden kan vi konsta 
tera att nagon sammanhangande 6 knappast exlstcradc. 
I sjalva verkct farms har en ovarld, bestaende av en storre 
huvudo, en mindre 6 soder om den sarnt ett stort antal 
holrnar och skar, Sklljellnjen rnellan de bada oarna gick i 
en linje fran lagrnarken mnanfor nuvarande Byviken och 
ner mot sydvast. forbl Sjalafjarden och Djupviken. 

Obbola, och andra namn 
 om namnens betydelser 
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Pa sjokortet fr&n l 861 har Obbolaon det officiella namnet Abordson. 
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Hellberg: Obbola, Ur Festskrlft tlllagnad Gosta Holm, 
Lund 1976. 

Fries: Varr ortnamn Ur,Vasterbotten 4/91. 

Kaller: 

Carl Erik Nilsson 

Sigurd Fries, f.d. professor vid urnea Universitet for- 
sokte sig 1975 pa en tolkning, dar han han bl a tog fasta 
pa ett ord som fanns i norska dialektcr, tarvte). Det ordet 
brukade anvandas om moln, sarskilt sana, som sticker 
upp vid horisonten, men aven om srna oansenliga fore 
rna]. Han raknar med att dessa holmar och da speciellt 
den hogsta av dern, haft stor betydelse som inseglings- 
marke for den som sokte stg in mot umealven. ons form, 
nagot srnatt som sticker upp vid horisonten bor ha varit 
vasentltgt vid namngivningen for mycket lange sedan 

Viii man soka forklaringar till manga av namnen maste 
man darfor utga fran en helt annan kustllnje an dagens 
och fran oar med ett helt annat utseende. Forscker man 
folja landets konturer for 500 resp I .000 ar sedan, finner 
man i soder ett flertal oar av vilka just en Tarv, var mar- 
kant mycket hogre an de 6vriga. 

Tarv 
Soder om obbolaon ligger en annan 6 eller storre holme, 
Tarv. Det namnet ar svart att tolka och forrnodligen mycket 
gammalt. On ar forhallandevls hog och ligger som ett in- 
seghngsmarke i urnealvens mynning. Men man bor ocksa 
ha i minnet atr <let utseende strandlinjen har idag inte 
svarar mot situationen nar namnet forst b6rjade brukas. 
Landhojningen eller strandforskjutnlngcn har ju heft and- 
rat Jandets utseende. 

Vid alvsmynningen finns ocksa onarnnet Haddingen i 
sarnrnansattningen Storhaddingen och Lillhaddingen. 
Oialektordet hadd anvands i Vasterbottcn i bctydelsen 
"kant" Nar Hulphers i beskrivningen av Vasterbotten 1769 
kallar oarna for Haddingsklippen ar det en holme med en 
kant som han observe rat. 

PA OMSESIDOR om umealvens utlopp dykcr namn upp 
som slutar pa -ogern. Runt Obbola har vi cxempelvis nam 
net Glasogern. Det betecknar grus, grusbank, stengrund 
och liknande. 

Haddingen och ogern. 

F6rklaringen av ortnarnnet Obbola i Nordmaling bor 
man kunna tillarnpa aven pa det troligen helt likalydande 
byanamnet i grannsocknen umea. 

namnet Obbola 1825 (da skrivet Obola) visar att namnet 
forst var lokaliserat till stranden och allt eftersom den 
genom Iandhojnlng flyttat upp pa land har det kommit att 
beteckna ett allt storre ornrade. 

'\ 
I 



och nu bor 24 personer i Obbola. 

Mikael Mikaelsson Spolander 
h Brita 

Mats Jonsson 
h Britta 

0/of Mattsson 
h Marta 
s Anders 
d Maria 

Mikael Persson 
h Kerstin 
hennes fader lohan Hansson 
och moder Margareta 
s Nathanael 
s [ohannes 

Antlers Mattsson 
h Anna 
hennes mor Britta 
s Mats, 
s Per, 
s Olof 

Johan iacobsson 
h Karin 
s Simon 
s Henrik 

GAR VI SEDAN FRAM i historien till 1736 har befolk 
nlngstalct stigit och vi ser ocksa art uppgifterna blir fler, 
aven om kvinnorna annu inte ldenttfieras med sina efter 
namn. Det skulle dro]a. Nu bor har enligt husforhors 
langden. 
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Mattias Andersson 
h Britta 
sonen Anders med 
h Anna 
och ptgan Malin 

Olof Mattsson 
h Marta 

Johan, 
hustru Margot, 
s Mickel 
s Per 
pigorna Margareta, Maria och Anna 

Det aret, 1722, [anns i obbola 

AR EN FAST BEBYGGELSE agdc rum i Obbo 
a ar tydligen svart att taststalla. Fynden fran 600 
ch 900talen pekar pa manskliga besok som kan 

ha varlt mer eller mlndre Iangvarlga. Tomtningarna pa 
Tarv och Storhallskarsvagen pekardock pa en mojllg bo 
satrnlng pa on redan kring IOOO  1100talet. Den forsta 
skriftllga dokumcntatlonen finns fran en bagskattelangd 
1539 (Mickel Alannings rakcnskapetl.Vld den tiden fanns 
tre hushall, Bjorn Jonsson, Henrik Gunnarsson, uennt: 
[onsson. 1543 i Gustav Vasas jordabok  dvs en form av 
skattereglstrcrlng har sedan Olo{Jonsson tillkommit. Hur 
manga personer dessa hushall omfattade vet vi daremot 
inre. Att de levde av jordbruk och fiskc vet vi cftersorn de 
betalade tionde med dessa naringars produkter, 

Vid den har tidcn farms naturhgtvts ingen egentlig folk 
bokforing. Den forsta lagen kom 1686, kom att galla fran 
1688 och stadgade att detalag'prasten att fora fodelse- 
och dop-; . .lysnings- och vigsel-, sarnt dods- och 
begravnlngsnoteringar samt dessutom husforhorsliingd 
och in- och utflyttningsliingd. Som vid alla lagars in 
forande tog det sin lilla tid innan det borjadc fungera och 
for Obbola, sorn vid den tiden tillhorde den stora urnca 
Iandsforsamltng flnns den forsta prasterllga noteringen 
bevarad fran J 722. 

en son med hustru 
s Anders 
d Brita 
samt pigan Maria 

dvs I 9 personcr i byn 

Miinniskoma 
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Bond. Olof Mikaelsson 1736 
h Britta Andersdtr 1737 
s Anders 1768 
d Magdalena l 772 
d Britta Kajsa 1774 
d Anna Greta 1777 
s Emanuel 1781 
s Anders 1766 
h Anna Magdalena 1771 
s Olof 

system Kristina Mikaelsdtr 1755 
Bond. Johan ttt 1730 

h Johanna Matsdtr 1731 
sJohanncs 1774 
s Petrus 1.775 

svagerskan Cecilia 1723 
Bond. Anders Andersson 1738 

h Katarina Hansdtr 1742 
m Maria Nilsdtr 1706 
d Katarina Magdalena 1796 

mag Per Eriksson 1775 
d Katarina Margareta 1796 
d Anna Magdalena 1797 

drang Per Jonsson, infl fr Bygdea 

Bond. Erik Andersson 1734 
h Magdalena Olsdtr 1747 
d Brita Greta 1766 
d Magdalena 1769 
s Anders 1770 
s Petter 1771. 
d Mala Lisa 1775 
s Erik 1779 
s Mathias 1782 
d Stina Kajsa 1783 
d Lovisa 1785 
s Johannes 1790 dsa 

St.randfiskare.n Jon Mlkaelsson 
h Britta 
s Petter 1776 
d Britta Kajsa 1778 
d Magdalena 1780 
s Olov 1782 
d Anna Maja 1784 
s Anders 1787 

I DEN HUSFORHORSLANGD som omfattar tiden 1787 
till 1798, d.v.s. strax fore sekelsklftet ser vi att ny yrkes 
grupp dyker upp. For forsta gangen noteras en strand 
fiskare. De sjalvagande bonderna har formodligen haft 
egen ftskeratt med natftske pa fasta stallen medan strand 
fiskare saknade den mojllgheten. 

1708 
1706 
1738 
1742 
I 777 

Anders??? 
h Maria Nllsdtr 
s Anders 
h Chatarina Hansdtr 
d Chatarina Magdalena 

1730 
1731 
1699 
1761 
1762 
1768 
1771 
I 775 

Johan Mikaelsson 
h Maria Nilsdtr 
hans far Mikael Persson 
s Emanuel 
d Christina 
d Maria 
sJohan 
s Per 

1736 
1737 
1707 
1766 
1768 
1770, d 1774 
1772 
1774 

Oto{ Mikaelsson, {odd 
h Britta Andersdtr 
h.s mor Brina Olofsdtr 
s Mikael 
s Anders 
d Greta Katarlna 
d Magdalena 
d Britta Chatarina 

Framme vid perioden 1768 - 78 finner vi fler .. narnn. Det 
kan naturligtvis tolkas sorn om att byns invanartal okat 
kraftigt men det kan aven betyda att prasterna nu lagger 
storre vikt vid art alla uppgtfrer kommer med och att de 
ar utforllga. I den har sammanstallningen har jag ute 
larnnat pigor och drangar, De arbetade i allmanhet bara 
nagot eller nagra fa ar pa ett och samma stalk innan de 
provade lyckan pa annat hall. Nar det galler namnens 
stavning har jag norrnaliserat dern, Det fauns namllgen 
pa den har tiden ingen enhetlig norm hur namn skulle 
skrivas och det kom ibland art lnnebara att en prast kunde 
skrlva omvaxlande Per, Par Pehr eller Pahr, En annan prast 
kom sedan och skrev kanske Petrus  men hela tiden me 
nade de en och sarnrna indlvld. Har kan vi ocksa notera 
att kvinnorna fatt en egen identttet, man har ett efter 
namn. t.agg ocksa rnarke till att de alltid bar med sig sin 
fars namn. 



1779 
1780 
1807 
1810 

Soldat Nils 0/ofsson Blad 
h Stina Magdalena Matsdtr 
s Mathias 
s Nils Petter 

1777 
1774 
1803 
1808 
1816 
1817 

1794 
1800 

Hans Bolin 
h Maj.:i Stina Iohansdtr 

Avskedade soldaten 
Johan Ellasson Franck 
h Maria Abrahamsdtr 
d Stlna Greta 
s Abraham 
s Johannes 
s Anders Gustaf 

Soldaten Bobergs Anka 
Brita Stina Jonsdtr 1776 
s Jonas 1798 
("omkommer pa is inunder Skalflskcjagtcu 1822") 
d Maja Kajsa I 799 
d Anna Greta 1803 

Gamle bonden Mikael Olofsson 
h Maria Andersdtr 
s Olof 
d Brita Greta 
s Anders 
d Maja Lisa 
s Emanuel 
sJohan 
s Anders Berggren 
h Anna Stina Fridr!ksdtr 
s zackartas 

1716 
1790 
1812 
181:\ 
1814 
1816 
1817 
1819 
1820 
1821 
1824 
1826 

1766 
1778 
1804 
1807 
1813 
1816 
1819 
1822 
1802 
1795 
1828 

Torparen Per Jonsson 
h Lotta Persdtr 
s Per 
sJonas 
d Cajsa Lotta 
d Anna Magdalena 
s Anders 
d Olof 
s Erik Wilhelm 
d Brita Greta 
s Karl Johan 
s Emanuel 

1782 
1772 
1807 
1814 

1765 
1769 

1811 

1775 
1778 
1806 
1807 

1772 
1771 

I 771 
1775 
1800 
1805 
1808 
1812 
1799 
1796 
1823 
1827 

I 781 
1779 
1818 

1779 
1777 
1801 
1802 
1805 
1811 
1816 
1820 
1822 
1824 
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Inhyses Anders Stadig 
h Anna Greta Olsdtr 
fosterdtr 
Anna Magdalena Martensdtr 

Torparen Jon Brandstrom 
h Magdalena Ersdtr 
sarnt fyra pigor o drangar 

801111. Johan Johansson d.it. 
h Barbre Greta Thomasdtr 
d Maja Stioa 
d Anna Magdalena 
d Kajsa Lotta 
s Per 
s Johan [ohansson dy 
h Kajsa Andersdtr 
sJohan 
d Anna Magdalena 

Miisterlotsen Per Johansson 
h Anna Kajsa 
d Maja Kajsa 
d Anna Stina 

6011d. Per Johansson 
h Marla Olofsdtr 
s Olof Petter 
d lovisa Greta 
d Britta Stlna 
sJohan 
s Anders 
sJonas 
S Niis 
d Katarlna Charlotta 

sarnt fyra drangar och plgor 

Bond. Emanuel Olsson 
h Lisa KaJsa Matsdtr 
s Emanuel 

samt nlo drangar och plgor 

Knappr en generation senate har tier yrkesgrupper dykt 
upp, Nu ftnns forutorn strandftskarc avcn soldatcr, mas- 
tcrlots och lotslarling. lnhysesfolk, "gardsegare", arbc- 
tare, torpare och losdrivare kompletterar sedan listan. Vi 
ar nu frarnme vld aren 1821 till 1828. 

1765 
1766 
1794 
1797 

Jakol, Brolin 
h Katarina Wikberg 
d Greta Kajsa 
d Anna I Ielena 

Torparen Mats Ersson 
h lovisa Sofia Johansdtr 
d Sofia Magdalena 
d Kajsa Lotta 
samr en drang 
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sJohan 1812 d Emma Charlotta 1858 
d Maja Helena 1815 s Jonas Petter 1869 
d Anna Stina 1819 
s Erik Gustaf (821 Bond. tohan Hansson Bolin 1833 
s O]of 1822 h Anna Kristina Norberg 1838 
s Anders 1823 hans far Hans Petter Holin 1790 

Soldat Anders Olofsso11 Franck 
ha ns mer 1vlaja Stina [ohansdrr (800 

1797 d Maria Sofia 1864 
h Brutta Kajsa Rutstrorn 1796 d Anna Augusta 1869 
s Anders 1822 s Johannes 1872 
s Per Olof 1824 d Selma Katarina 1874 
d Katarina Margareta 1826 d Hulda Johanna 1875 dsa 
sJohan 1827 d s .i samt tva pigor 
sarnt tre pigor 

Bond. Anders Persson 1799 
Lotsliirling·e11 tohan Petter Ll111gstr<1nt 1792 h Sofia Johanna Olofsdtr 

Iran Holmon 'rcgrnan 1815 
s Peter 1847 

SAMHALLET V AXER, sjornan, losdrtvare. [ordarrenda- h Anna Magd. Andcrsdtr 1849 
tor uppenbarar stg och soldaterna kallas faltjagare. Detta s Anders 1850 
uppenbaras i kyrkbockerna under arcn 1869 till 1875. h Kajsa Johanna Persdtr 1848 

s Anton 1871 
Per [ohanssons iinktt s Adolf 1873 

Britta Greta Martensdtr (807 d Selma Johanna ]874 
s Per [875 

Lotsliirling Anders Pettersson 1828 
samt tva ptgor 

h Kajsa Fredrika Emanuelsdtr (820 Bo11d. Erik Andersson 1840 
d Katarlna Augusta 1865 
d Sofia Johanna (870 h Kajsa Sofia Andersdtr 1839 

d Kajsa Sofia 1863 
Arbetaren Jakob Miirtensson 1843 d Anna Erika 1866 

h Maria Magdalena Persdtr 184( d Maria Kristina 1868 
d Maria Margareta 1866 d Augusta Johanna 1871 
d Anna Katarina 1869 sarnt trc ptgor 

d Emma Kristina 1872 
s Johan Anton 1875 Bond. Anders Andersson d y 1814 

h Anna Stina Olofsdtr 1817 
F. Bruksegaren s Olof 1848 

Carl Wiiheim We11nberg 1817 d Anna Magdalena 1849 
h Helena Olofsdtr 1825 s Anders 1851 
s oskar Wilhelm 1855 d Maria Kristina 1858 
d Gabriella 1868 
sJohan 1869 Bond. Anders Andersson d ii 1794 

d Kristina Lotta 1854 
Pig Signe Johanna Olofsdtr 1851 d Agata Margareta 1857 

oa d Johanna Wilhelmina (874 d Anna Kajsa 1850 
ma~ Erik Eriksson 1843 

Bond. Jonas Jonsson 1823 d A ma Charlotta 1873 
h Anna Magdalena Johansdtr 1827 sarnt fem drangar och pigor. 
d Anna Katarina 1850 
d Maja Stina 1851 Bond. Predrik. August Wikman 1832 

· d Sofia Magdalena 1853 h Maria Magd. Pcrsdtr 1824 



Fattlghjon Per Solman 1860 d Katarina Erika 1864 
d Anna Augusta 1857 

Bo11d. Nils Petter Emanuelsson 1833 
h Karolina Magd. Andersdtr 1842 Torparen Jonas Norberg 1836 
s Emanuel 1865 h Anna Stina Kristiansdtr 1840 
d Karolina Sofia 1869 d Kajsa Johanna 1867 d 1874 
d Ida Margareta 1874 sJonas 1869 d 1874 
samt tva plgor s Johannes 1871 

d Anna Matilda 1873 d 1874 
Bond.Olof O/ofsson 1835 d Anna Matilda 1875 

h Katarina Berggren 1836 
samt tva pigor Strandfiskaren Johan Norberg 1813 

Per Perssons sterbhus Losdrlvaren Anders tvarsson Weste,,berg 1844 
Arb. Erik Petter Persson 1826 

h Anna Kajsa Gabrielsdtr 1828 lnhysing Jakob lsraelsson Astrom 1833 
s Erik 1851 h Barbre Greta Thomasdtr 1824 
s Anders 1853 hennes barn: 
s Johannes 1859 s Per 1847 
d Anna Sofia 1862 s Erik Emanuel 1850 

s Katarina 1856 
Bond. Jonas Persson Brandstrom 1816 badas barn: 

h Maja Greta Eriksdtr 1813 d Emma Kristina 1862 
fosterbarn s Karl August 1864 
Jonas Eriksson 1850 

Torpnren Nils Sjogrens Anka 
F.d. Lotsalderman Johan Ronnbtom 1797 Lovisa Greta Persdtr 1802 

h Anna Stina Andersdtr 1793 
Arb. Nils Petter Sjogren 1840 

Gardsiigare Samuel Larsson Burman 1811 h Cajsa Sofia Jonsdtr 1831 
h Stina Carolina Berggren 1812 s Nils Fredrik 1868 

s Jonas Petter 1870 
Porre Masterlotsen 

Carl Wilhelm Ronnblom 1817 Anders Prancks Anka 
h Lotta Sofia Ersdtr 1820 Brita Kajsa Rutstrorn 1796 
d Maria Karolina 1846 
s Karl Johan 1848 lnhys Stina Karolina Franck 1835 
d Anna Sofia 1849 oa d Katarina Kristina 1861 
s Erik Gustaf 1851 
s Fredrik Emanuel 1854 Arbetare Johan Edvard Larsson 1841 
d Elina Augusta 1856 h Maria Lovisa Franck 1840 
d Josefina Matilda 1857 hennes oa d Maria Katarina 1861 

s Nils Peter 1871 
Arb. Johan Adolf Emanuelsson 1841 badas 

h Margareta Kat. Larsdrr 1838 d Kristina Johanna 1875 
d Katarina Sofia 1868 
d Maria lohanna 1871 Arbeterskan Anna Lovisa Olofsdtr 1823 

Gardsii.gare Eril( Gustaf Hedman 1835 Lotslii.rlingen Anders Pettersson 1828 
h Anna Lotta Johansdtr 1831 h Kajsa Fredr. Emanuelsdtr 1830 
d Matilda Charlotta 1857 d Katarina Augusta 1865 
d Sofia Karolina 1862 d Sofia Johanna 1870 
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Arbetaren Erik Emanuel hcnncs s Nils Petter 1871 
Jakobsson-Sandstrom 1850 badas 
h Maria Lovisa Persdtr 1846 d Nanny Sofia 1874 
d Maria Erika 1874 d Tekla Karolina 1875 

Losdrivaren Marte11 Akerhmd 1818 Arbetaren Isak Persson 1832 
h Maria Magd. Persdtr 1819 h Carolina Boman 1826 

s Erik 1861 
Strandfiskaren Erik 0/ofsson 1831 d Augusta Carolina 1870 

h Magd. Lotta Jonsdtr 1829 
s Olof 1855 Inhys Anna Magd. Soderberg 1811 
d Anna Lotta 1857 
s Erik 1859 Losdrlvaren Gustava Christina Persdtr 1833 

s Johannes Holmlund 1865 
I.osdriv. Sofia tonsdtr 1837 

Arbetaren Jonas Lundberg 1835 
Torparen Nils Bergstrom 1834 h Sofia Kr!sr!na Emanuelsdtr 1836 

h Anna Krist. Nllsdtr 1838 d Catarina Sofia 1862 
s Nils 1864 s Johannes 1863 
s Anders 1866 d Hulda Kristina 1866 
d Augusta 1870 s Jonas Alfred 1870 
d Alma Kristina 1874 s Carl Magnus 1872 

s August 1874 
Arbetaren Karl Erik Lind 1826 samt en piga 

h Maja Lotta Hedman 1827 
henne s Adolf Jonas 1846 Losdrlvaren Carl Erik Aberg 1841 
badas barn h Anna Kajsa Johansdtr 1840 
s Carl Johan 1857 s Carl Anton 1874 
d Anna Sofia 1862 
d Maria Matilda 1864 Inhyses Simon Martensson Winberg 1844 

fr Finland 
Strandfiskaren Niis Petter Boman 1840 h Marla Magd. Nystedt 1837 

h Matilda Ch. Hedman 1857 d Maria Johanna 1871 
hans syster d Anna Katarina 1874 
Maria Hilma Boman 1857 

Sjoman Nils Boberg 1850 
Stra11dflskare11 Jo11 Ofofssons Anka h Maria Krist. Berglund 1843 

Greta Johanna Enrith 1830 
s jonas 1859 Fiiltjagare Gabriel Berglund Franck 1820 

h Anna Lotta Bolin 1829 
[ordarrendator Zackrls Berggren 1828 s Nils Petter 1852 

h Kajsa Joh. Strorngren 1824 d Anna Stina 1854 
d Anna xajsa 1852 s Johan Gabriel 1858 
d Kristina Johanna 1855 sJonas 1861 
d Maria Carolina 1855 d Katarina Sofia 1866 
d Sofia Helena 1857 
d Klara 1861 Faltjiigare Peter Andersson Blad 1823 

h Anna Lovisa Olofsdtr 1828 
Strandfiskaren Hans Bolln 1831 s Per Anton 1853 

h Anna Dorotea Berglund 1817 d Maria Lovisa 1855 
d Anna Sofia 1857 

S/oman Johan Emil Martin 1859 sJonas 1860 
h Anna Sofia Ronnblorn 1849 
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Kalla: Husforlangder Umea iandsiorsamttng 1722 - 1875. 

Carl Erik Nilsson 

OEN FORTSATTA UTVECKLINGEN i Obbola styrs nu 
till stor del av den kornmandc industrialiseringen fran slu- 
tet av 1800-talet. Vi far en invandring till Obbola som 
trots en stor emigration till Nordamerika snabbt okar 
befolkningstalet. Nasta stora befolkntngsoknlng kommer 
i mitten av 1950-talet, da villa- och hyreshusbyggandet 
saner fart och rnannlskor som har sitt arbete i Umea bo 
satter sig i Obbola. 
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§ 7. l/tlopps el/er Laddiken hwilka dikar Synen el/er Byamiin- 
nen finner nodiga bora stiindigt wedmagtshiH/as, pa det aft 
wattnet ma diirigenom fa sift fria och obehindrade aw/opp, och 
dtir sa skulle hiinda, aft nagon grannes ensf<ilta i:igor skul/e 
mota denna dikning tiro de forpliktade att sina iigor utan drojs- 
mal igenom dika, forsummar nagon el/er efterstitter det, bate 
han en Riksda/er forsta gangen och sedan dubbe/t. 

§ 6. De som fardas genom akergrindor och stti/la dem oppen 
efter slg bate forsta gangen Sexton sl<illingar och sedan dub- 
be/t, sf<er ohagn darigenom stande dessutom till ansvar som i 
fliregaende § sagts. 

§ 5. Alla akergrindor hwarest de beMfwas sedan de tiro kwar- 
jom och enom tilldelte, upprtittas om waren den tld a/dermannen 
tillstiger i gott och forswarltgt stand och widmagtshalles,hwar 
som det forsummar bote for hwarje grind Tjufyra sf<illinga,; 
sf<er ohagn time och cftirfore efter Aldermannens skaliga war- 
dering. 

§ 4. Pa def var ock en ma njuta [red och hagn bor a/la giirdes- 
gardar omhrtng akem. ha/las i fu/lkomligt godt stand, till hwill<en 
anda nodig: tir, att gardesgardssyn warder a{ grannarna host 
och var ha lien iifwen for Torpar och lnhusesman, hwa,for noga 
bora efterses al/a fe/acktigheter uppa hwar och ens gardes- 
gard, ftnnes den oduglig tiger Aldermannen densamma nedriva 
och tillstiga tigaren att felaktlgheten inom viss tid forbcittra. 
Sket det ej inom foreskrlven ttd a fullkomligt stand bate agaren 
fyra sl~i/ling for hwar}e famn han oduglig gtirdeseard hafwer: 
sker ohtign emedlertld answare och dtirfore: Aldermannen 
uprtitte dJ a/It hwad som felal<tigt iir pa den forsumliges be- 
kostnad. 

§ 3. Bliver nagon borta {ran tsyastamman sedan upplyst bliwit 
budkaflen gatt och ej visar, antagligt el/er Laga forfa/1 bote atta 
skillingar. 

§ 2. Nedlagger nagon Budkaflen som af a/dermannen utskickas 
och ej sjelv el/er genom palitelig person den ofordrojeligen fort- 
skaffar, sa att Byastiimman htndras sawtda al/a tcke fatt kun- 
snap derom bate Tjufyra skillingar. 

Till M,ehallande af ordning och sl?ick, samt undwinande af 
rtittegangar haiwa underskrei. ne Obbola Byamtin iorenad! stg 
om att uppraua och till faststti/lelse beiotdra fo/jande bya- 
ordntng. 

§ I. Alderman, iemte 'twenne Btstuare ti/lsi:lrtes for ett el/er 
flera ar, alt som grannlaget sig darom lorena - dock blifwer 
a/dermansbestyret al/tid en skyldighet, som kommer alt utgo- 
ras a Tour efter wanlig ordntng. Bisittarna, den Jorre iirets al- 
derman, och den andre dtirpa /6ljande arets. Alderman vare 
sky/dig, nat han det nodigt finner el/er darom pamint warder 
sammankalla grannlaget till Byastamma, som ska/I size genom 
budhsedl el/er Budkafwel hwarvid tillsages dag och timma till 
sammantradet, for att gemensamt med hwarandra ofwerliigga 
om det arbete de da wilja foretaga, el/er hwad det ha/st wara 
ma, denna Budkafle fortskaffas fran gard till gard, den siste 
som denna Budlwfle undfar ware sl{yldig wid sammanttiidei, 
honom Aldermannen aterstiil/a. Forsummar Aldermannen ka/- 
le/sen utftirda bate Sexton skilling. 

Utdrag ur dombokcn fran lagtima haradsrarts varrrng med 
urnea sockens ti11gslag den 28 aprl! 1828: 

•• ~EN DET GAMLA sarnhaller hade behov av lagar 
och regler som styrdc tillvaron. Byordningen fran 
I 838 speglar pll sitt sarr den tidcns behov av att 

styra den gernensamma vcrksamhetcn. Man marker ocksa 
skillnader mellan [ordagandc bonder och ovriga boende 
i byn. rorparc, inhyscshjon, (organgsman och soldater. 
lntrcssant ar ocksa art siudcra § 18 som reglerar kraven 
pa de fortroendevalda. Om den fortroendevatde brot mot 
lagarna simile st raff et vara dubbeltl 

Om kortspe! och annan Iidertighet 
- Ur obbola byaordning {ran 1838 



§ 22. Hafwer nagon okynnes fa bor han det i forvar taga niir 
han af Aldermannen diirom blifwer ti/lsagt: forsummar nagon 

§ 21. Hwar och en bar ha/la och bortroja sfwg {ran sin i1ker 
niir han af Aldermannen di:irom blifwer tiflsagt: forsummar han 
det bote Atta Skillingar forsta gangen och sedan dubbe/t: Alder- 
mannen /Meda avrodja skogen pa den forsumliges bekostnad. 

§ 20. Den som hafwer nagon hund /os emellan den I Bde Maji 
om Waren och den 24de October om Hosten vare forfallen till 
plikt En Riksda/er forsta gangen och sedan dubbe/t utom /aga 
ans var. 

§ 19. Om nagon forsiiljer el/er bortarrenderar nagon wed af 
war bys skog utan Byamiinnens samfii/dta til/st/md i:ir forfallen 
till Twa Ril?sdalers plikt for hwarje lass utom laga ansvar. 

§ 17. Alla bater som aro efter denna Byaordning utsatte iiga 
Besittama efter Aldermannens gottfinnande magt att af dem 
brotts/ige uttaga och der den som till bater forfal/en ar skul/e 
viigra dem genast beta/a hawa de magt att af den brottslige 
taga i pant i hwad de hii/st instunda och liigga den genstriivige 
wiss tid fora inom hwilken han densamma igen/osa ma. For- 
summar han det warde Panien till den mi:istbjudande forsa/d, 
grannarna eme/lan och ofwerstiger Pantens wiirde mera an 
boterna iir aterstal/es resten iigaren til/handa. Sfwlle nagon 
wara sa obetiinla att under en sadan fbrri:it!.ning med oan- 
stiindige ord el/er hugg och slag overfalla den som denna ut- 
miitning forriitta, bate han Sex Ril?sdaler utom laga ansvar. 

§ 18. Aldermannen och Besittningsmiinnen i:iro sky/dig bota 
dubbe/t emot wad de borde utpanta di:irest de icke fullgora sin 
skyfdighet: samt iirsitrta granarna all slmda som intri:iffar gran- 
nama genom deras lama atgjiird och eftersynt: men i det sti:ifle 
iiger Alderman och Bisittarna av Byalaget full myndighet och 
wbrdnad att sasom Byamiinnens far wara: och forbryter sig 
nagon emot den afaning de iir en sadan sl?yldig bote fran En 
till Fem Riksdaler efter Aldermannens och Bisittarenas godt- 
finnancfe. 

§ 16. tngen ma wara til/aten tiudra hast pa annars i:igor i 
Byaakern pa hwilket stale som heist vid En Riksdalers p/ikt. 
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§ 15. lngen ma pa Son el/er Helgedagar hysa annans Barn 
el/er Tji:instehjon som ofwar kortspei och andom liderligheter, 
den datmed beiinnes bate forsta gangen tjugufyra Skillingar 
och sedan dubbelt. 

§ 14. Ingen Torpare el/er tnhyseshion, mii fa nytua bete for 
Boskapen hwathen a aker e/fer ang, det dette oiwertrader bate 
forsta gangen En Riksdaler och sedan dubbdt. 

§ 13. ingen ma tnhyseshjon elier annat Faff< pa sina agor 
intaga, annat an grannarna gemensamt gifwit bifa/1 darttit, gar 
nagon detta han bate Tre Riksda/er och vare iinda forbunden 
att slika personer bortskaffa om Byamannen sadant begara och 
pasta. 

§ 12. Om waren och hasten lnslappes inga kreatur pa akren 
forren Aldermannen och Blsiitarna di:irtill gifwit ttitstand, den 
daremot bryter bote En Riksda/er fbrsta gangen och sedan dub- 
belt. 

§ I I. lnlafwar el/er insiapper nagon annans kreatur a Byens 
samfii/te i:igor utan grannarnas bifa/f bate for hwatie kreatut 
Twa Riksda/er och skadan ater. 

§ 10. Den som eftersi:itter sin sky/dighet enar hans Tour kom- 
mer wid akerns efler tinges vvackning eller darom ej fran sig 
bud utiardar till den som sig i Tour kommer bate tolf sl?ilfingar 
forsta gangen och sedan dubbelt. 

§ 9. Alla Broat som iiro p,1 al/manna Bysens viigar och arc 
delte grannarna emelian, samt Broama, ofwer grovarna utt 
Akern ska/I war och en riktigt och i gott stand ha/la, den som 
det icke gar sedan dee af Aldermannen blifwit til/sagt bote for- 
sta gangen Atta skillingar och sedan dubbe/t och Aldermannen 
siitte da alt hwad felakl'igt iir pa den forsumliges bekostnad. 

§ 8. Kjorande el/er giumde ower andtas aker el/er angesteg 
warder forbjuden warest det heist wara ma, el/er om nagon 
kjorer elier gar ofwer andras hobredder for an han hoer undan 
sig riifsar om nodvandigheten det fordrar, hwilken som dare- 
mot bryter som forbemii/t ar bate Sexton skilfingar forsta gangen 
och sedan dubbe/t. 
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Anrn: ( X ) = bornarke 
Kalla: Avskrift ur byaskinet. 

Carl Erik Nilsson 

• 
D.J. Holmberg 

Wittna 
F.G. Moreus 

Pehr Johansson Anders Berggren Jon Brandstroms Enka 
Anders Stadig ( X) Pehr Jonsson ( X) 

hwarfore till storre siikerhet, wi med wara namns undersiittande 
bekriiftas. 

Undertecknade forbinder sig med uppfyllande av forestaende 
Byaordning: 

Salunda hafwa wi underskrewne Obbola Byamiin ofwer- 
enskommit och i delta amnet uti samfiildt Byasti:imma i dag 
beslutat med anhal/an hos Wii/lofl. HiiradsRatten om stads- 
fiistelse hara, till siikerhet for framtida efterlefnad. 

§ JI. Alla utgaende bater iiro riiknade att utga i Banko och 
inliimnas uti Bya Cassa, da hwarje ar de med owriga Byspen- 
ningar grannarna emellan forde/as. 

§ 30. fngen av grannarna ware tillaten att mellan den I sde 
mat om varen och den 24 October om hasten a Byns samiaita 
iigor uppsatta flakar och slagji:irn samt utsiitta snaror, bryter 
nagon daremot bore Thia Riksda/er och gi:ilde all den skada 
som darigenom fororsakats. 

§ 29. Ingen hemmansagare i byn ager sig till bitriide med- 
hafwa nagon Torpare Inhyseshjon Forgangsman el/er Soldat 
wid fiskefangsten inom skjiirgril for wart land och strand med 
enar driikt och skjiilniit bryter nagon daremot bore forsta gangen 
1re Riksdaler och sedan dubbelt. 

giltiga personer. Brister nagon hatuti bate forsta gangen Tiu- 
gufem Skillingar och sedan dubbe/t och ager Aldermannen att 
warkstalla arbetet pa den forsumliges bekostnad. 

§ 28. Avloppsdiken genom samfiilt skatteaker som tager sin 
borjan wid hafssjon och slutat gentemot nyakern bota Bya- 
mannen efter samfaldt skatt uptaga och vidmagt haf/a sa ofta 
grannarna finner det nodigt wara, warwid bor instiifla sig fullt 

§ 27. Ej ma Torpare tnhyseshjon Forgangsman el/er Soldat 
aga nagon ratt till nafwerfliixning, bryter nagon daremot bote 
forsta gangen Tva Riksdaler och sedan dubbeit. 

§ 26. Alla hemmaninnehatware a/saga sig att nyttja Iovhass- 
jor i skogen utan det low de biirga skall i ladot iniaggas, ej 
heller nedhugga nagot fowtriid forriin til/stand iamnas av skatte- 
agarena, den som bryter daremot han bote £11 Riksdaier iorsta 
gangen och sedan dubbelt. 

§ 25. Ingen Torpare el/er lnhysesman far a Byaskogen hugga 
nagon annan wed el/er wirke aw hwad sort som heist utan att 
dartil! aw Hemmansagarena gemensamt anhidla om tiilstiutd: 
owerttiides detta bate den brottslige [orsta gangen En Riksda- 
ler och sedan dubbelt, 

§ 24. Pa fyra ars lid forbjudes att ingen av hemmansagarna 
Torparna och inhysesman fa till wedbrand begagna annal an 
vindfi:il/en och tetra trad: den som befinnes hugga ett friskt 
trad till brans le bate Atta Skillingar for hwarie lass: under denna 
tid tiger hwar hemmansagare rattigheter att till Bastuved hugga 
Tio lass ra bjorkwed: hugges mera bate den Tolv ski/lingar for 
hwarie lass som ofwertriides: och Torpare far till samma anda- 
mal hugga Fem lass: hugga de mera bate de likaledes Tolv 
Skillingar fbr hwarie lass det betri:iffas. 

§ 23. Ingen alls hwatuen hemmansagare Torpare el/er tnhyses- 
man ma iiga ratughe: att tusiappa Getkreatur sedan barmark 
blifwer om wiuen. Och till dess hooch akersiide blifwit inbiirgadt 
om hasten utan att wallhjo11 dem medfoljer, den som detta owet- 
trader bate forsta gangcn Arlerto11 Skillingar och sedan dub- 
belt: sker darav suada gal/de och den eftersom grannarna den 
skiiligt warderat. 

att taga sadana kreatur i forvaring efter tillsiigelsen bate Atta 
Skillingar forsta gangen och sedan dubbelt, giilda ock den skada 
som dartgenom fororsakas efter Atdermannens och Bisittarenas 
vardettng och gollfinnandc. 



Familjen Widding agde vld den har tiden ctt hus som 
lag dar nuvarande Obbolavagen 55 ar, dvs strax ovanfor 

Det ar det har somrnarboendet med sina minnen och 
upplevelser som umesonen och fortattaren Lars Widding 
sedan, med f6rfattarens ratt att fabulera, anvander sig 
av, framf6r allt i boken Sista sommarlovet, och i roman- 
sviten om Urnea. Pigan och hiirligheten, Herrskapet och 
evigheten, Lange sen forbi och Da tystnar sangen. 

I den forsta boken ar han forsiktig med att prata klar- 
text. Han sager sjalv i ett brev till forlager att han "tagit 
milj6n direkt fran verkligheten, men manniskorna sorn 
uppfor sitt spel i sommarljuset darute vid haver ar sa for- 
kladda att ingen langre kan identifieras eller kannas igen", 
Obbola kallas redan da Vasterfjard men ovrtga namn har 
andrats. 

Om barnen och ungdomarna umgicks utan storre pro- 
blem sa gallde knappast det forhallander mellan de vuxna. 
Sommargastema umgicks med varandra och hade sina 
egna fester. Ofta kandc man ju varandra fran staden och 
man fortsatte bara samvaron har ute. 

transporterades ut med nagon av angbatarna Dunker, 
Svanen eller Uman som lade till vid angbatsbryggan i 
Byviken. Nar sedan bron vld Bergan blev klar 1923 blev 
det lastbilstransport. For barnen borjadc nu en paradisisk 
tillvaro. Man var manga, man lekte med byns egna barn 
och ungdornar, spelade fotboll, idrottade och badade nere 
i Bredviken. Dessf6rinnan hade man k6pt brod pa Fahlcrs 
bageri mitt emot Obbolavagen 43, for att ha som tilltugg 
till saften. De storre barnen tick ofta folja med vardfolket 
ut pa slattern. rafsa, hassja, trampa ho i ladorna. De lite 
aldre ungdornarna deltog i danserna ute pa dansbanan i 
Bredviken, dar Kjell-Rune Sjostrom spelade och flickorna 
fran verket och byn motte stadsungdomen. 
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Familjernas vistelse varade i princip hcla somrnarlo- 
vet. Sangklader, ibland t.o.m. sangar, forrad, klader, osv 

Oet har sattet att Iarnna staden hade b6rjat redan fore 
1920. Pa den tiden hyrde exempelvis familjen Ohman. Lars 
Widdings morforaldrar, uppe pa Vantberget. Hustrun, 
tjanstefolk och barn vistades dar hela sommaren och pa 
lordagkvallen kom mannen ut med angbat och da blev 
det fest med vanner pa Grcgghallan som Vantberget kal- 
lades sornmargasterna emellan. Fabrik6ren unander- 
Scharin som vid 20-talets borjan - bodde hos Bobergs pa 
Byvagen satte upp en sommarveranda med tak dar fa 
miljen tog cmot sina gaster medan byborna nyfiket be- 
traktade spektaklct. 

Haradsskrlvarc Gustaf Bostrom tlllhorde ocksa denna 
skara men han skulle ganska snart komma att bygga ett 
eget sornmarstalle borta i Granskarsviken. Aven tandla 
kare Edvin Porad byggde eget sornrnarstalle langre norrut 
i samma vik. 

AR SKOLAN HADE SLUTAT var det slut pa lug- 
net. Da var det sommar och da kom de, urne- 
amiljerna som skulle bo i Obbola under sorn- 

maren. Da hyrde de in sig i gardarna rnedan obbolaborna 
sjalva manga ganger flyttade ut till bagarstugorna. Det 
var socteteren med sitt tjanstefolk som kom. Fran lasa- 
rettet lakarna Brynolf Fromm, Evert Schildt och regernents- 
lakaren PG Lundgren, fran skolans varld rektor Helge 
Granfeldt vid hogre allmanna laroverket, gymnastlklara- 
ren, kaptenen och sederrnera majoren Axel Wastteldt, ad- 
junkten sedermera lektorn Wilhelm Fischer, bada fran 
samma larosate. Dar fanns konsul Carl-Axel Widding, mi- 
lltarerna Birger Roos och Birger Tillberg, fabnkoren Arne 
Unander-Scharin, [agmastaren Wikstrom, apotekaren 
Hugo Linder, polisen Karl Lilja och manga fler. 

Ni:ir stadsborna flyttade ut till Obbola 
- dokumenterat av Lars Widding 



31 ,._......._ . .,._ __ ..._..._________________ _ 

Kopplingen till Tyskland och nazismen ar tydlig. "Man 
ham, ocksa /eka Tysldand mot Polen, varvid polackerna ut- 
gjordes av den flock kor, som frampa eftermiddagarna brukade 
samlas efter skogsbetet nere vid s/randangarna bortom sjoboda- 
rna. Under fiiltropet "l-lajl Hitler'' jagade de tappra, oforviigna 
tyskarna de fega po/ackema framfor sig till dess de svartbrokiga 
skurkarna hafs over huvud stortade in i Lillskogen, diir de for- 
modligen dulwcle under for den riittvisa saken. 

For bviigt var Adolf Hitler - pa forslag av den pahittige Ville 
- sjiilv niirvarande under hela den Viisterfjiirdska Olympia- 
den, precis som i Berlin. Den hiindige hantverkaren Ville hade 
gjort en tva meter hog halmdocka, som man kniippt en fang 
liiderrock p,1 (laderrocken hade en gang ti//hort hans farfar, 
mannen med fal"iker i Baku, och anvi:ints av denne pa den 
tiden da han akt i dppen bi/ i Alperna). Sji:ilva ansiktet var av 
papp,ritat av storebror Fronde1: SpecieUt bra hade Storebror 
lyckats med den svarta mustaschen ocl, den sneda luggen i 
pannan. Pa huvudet hade man satt sa/ig major Sul/ivans ur- 
gamla KSSS-mossa med skiirm och alft. Tack vare ett sinnrikt 
arrangemang med en kapp och ett snore kunde man fa den 
mtiktige rikskans/ern att hoja den hbgra armen ti// den nord- 
iska rasens halsning': 

I Herrskapet o~h evigheten berattar han han bl a om 
den stora olympi,1den som skulle hallas i Obbola jamsi- 
des med den mer omskrivna i Berlin. Viar alltsa framme 
vid 1936. Ledare for det mesta i verksamheten ar Ville 
Sandin. hansom nio ar senare skulle komma att doda sin 
mor med en kottyxa. 

I rornansvlten om Umea har Lars wlddmg blivit sak- 
rare, vagare skriva mer i klartext, de geografiska narnnen 
kornmer i klartext och han forandrar inte mer i miljo- 
beskrivningen an att en gammal obbolabo inte har nagra 
svarigheter att kanna igen sig. 

alldeies infill. Den var nu omandrad till /iiskedrycksstand och 
var det enda arrangemanget [orutcm sjiilva dansbanan, di:ir ett 
band. som f<allade sig "Broderna Brothers" och som bested av 
en gnatt; en fto/, ett dragspe! och en trumpet, satt och spelade 
de senaste schtagema': 

Den har sommarcn upplcver Alf den forsta karlekcn 
med Kally, pasterns dotter. "Kally och Alf gick ner till dans- 
banan vid attatiden. Den lag vid ett sandtag pa vi:ig till de fina 
sandstranderna, diir sondagsturistetna brukode bada. En back 
rann forbi och en gamma/ overgtven uvarn med vattenhjui lag 

Fru Rosenberg, mor till Alf, som ar bokens huvudper- 
son ar pa vag till Konsum, passerar fyra roda bondgardar 
och "halvviigs framme cyklar en man om henne. Han lyfte pa 
hatten, gtinade upp sig och stannade. Det var folkskolli:iraren i 
byn. Magister Forsberg. Kring de [emtio, bar stora goggles och 
satt i byaradet. skrev "Brev {ran Vi:isterfjiirden" ti// Norr/ands- 
kurlren och hade en snabbgaende motoroiu': Folkskollararen 
malar ocksa tavlor. Och bakom Konsum haller expediten 
Lennart Gran upp bensin i lotsarnas damejeanner, 

Han bcrattar pa ett annat sralle vldare om ornradet kring 
sjobodarna. "! bachen upp mot byn hangde strommingsnaten 
pa tori: pa hoga stolpar. Fisl?fjiillen sat/ anu kvar i maskorna 
och giimradc i so/en i en gulgron [arg. Ett stycke fran naten Mg 
de stora siilbatarna uppdragna och iuktadc tiara, som a/drig 
toreade. De fag uppochnedvtinda och kolarna stri:ickte sig i 
haisbtytande bagar. Solen lyste pa dem och de kastade dovt 
bla-skuggor i grongraset, motkare och blaare an skuggotna pa 
de skrovliga eienhaliarna, som hiir och var ttttade upp med 
naket ansikte". 

Han skrlver vidare om "verket" och dcss hoga skor 
sten, sorn man t.0.111. kunde se fran stan i klart vader 
"Lukta sig till den kunde man pa annu langre avstand. Del var 
en sulfitfabrik och roken doftade dynga och torr: 

Byvikens fiskehamn, alldeles ovanfor havet. "Det boriade 
egent/igen [emtio meter nedanfor deras egen stuga. Forst en 
lit en sluttande backe ned mot en smal byvag, sa de gra siobodar- 
na och bryggorna och havet. Ett par hundra meter ut i byvtsen 
lag ett gammalt vrak - det kunde han inte se hi:irifn1n, husta- 
ken skymde - och sedan kom Hil/etskiir och langt borta i hon- 
sonten fyren med dess riidvita torn. Nagon sktirgard [anns har 
inte ... Dar bona vid [yren dok annars aitttd tramassebiitama 
upp, forsvann bakom Hillctski:ir och angade sedan in mot den 
breda atvsmynmngen", 



Det var forresten mycket nara att dessa sommarlov ute 
i Obbola skulle ha slutat med en katastrof for Lars Widding. 
En sommardag, Lars ar inte gamma! och kan inte simma, 
sitter han tillsamman med en kamrat, Ivan Eriksson, pa 
angbatsbryggan i Brcdviken. Man metar. Medi sallskapet 
ar ocksa Lars lillebror Hans, strangt for bjuden att ga ner 
till bryggan utan sallskap av vuxna. I ivern att se lutar sig 
Lars for langt tram och faller ner i det djupa vattnet. Kam- 
raten ar dock radig, stracker ner sitt metspo till den vilt 

Han gar in pa Kooperativa, som nu ar nerlagt. Nar han 
kopt sig en Porn mac gar han ut och sater sig i dikeskanten 
mitt emot handelsbodcn och tanker tillbaka 

''. .. att I den har byn hade herrsskapen bott pa sommarnoje 
alltsedan sekelskiftets dagar och kanske tldigare anda. Hi:ir hade 
en gang hans morfar och mormor kryssat sig {ram me/fan 
kopliittarna pa bygatan och deras foriildrar fore elem. Och hi:ir 
hade han ltirt sig livets viisentligheter, ofta under /ednlng av 
kovaktaren Johan Ba/debar, som varit den forste att beri:itta for 
honom varfor man gick med kvigan till tjuren''. 

dikesrenen med smultronen i blom, bron over clet smala sundet 
dar man kunde se fabriksskorstenarna i Sandvik, Holmsund 
och Obbolaverket sttcea upp med bolmande rok bortom den 
taggiga skogshorisonten. 

Och dar lag men ens den hukande Iii/a byn med sina syren- 
bersaer och timrade bondgardar, med sina spetstga siaket och 
grona giirdsgardar och hagar och fi:ihusbackar och taden av 
uraldriga siobodnr, som trangdes /tings he/a viken och som 
tycktes ta stod av varandra. 

Solen slog gnistor i havet, langt bortom fyren hagrade nagra 
oar, masarna skrek och korna ramade. 
Men var fanns al/a manntskort 

Han cykiade he/a bygatan {ram till angbatsbryggan utan au 
seen levande sjiil. 

Men sd dok de langsamt upp en efter en; gamle bonden 
Brandstrom pd f/akvagn, med tommarna I handen och den bruna 
nordsvenska hasten Une tryggt lunkande me/fan skaklarna, 
fiskargumman Eriksson osancle en eka vid sin brygga, nagra 
stojande herrskapsungar ute pa en timmerftotte och en sommar- 
nojesmamma, som stod i fonstret i Amanska bondgarden och 
ropade att de fick inte ge sig ut pa djupt vatten''. 
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"Han cyklade ut till Viisterfjiird, fiskebyn i yttetsta kustban- 
det, dar han ti/lbringat de fiesta somrarna sa Iangt til/baka han 
kunde minnas. Det var siutton kilometer dit /tings en smal 
ringlande grusvag med motesplatser for var [emhundrade me- 
ter. Och a/ft var sig likt: granskogen med sina mossiga stenar, 

I sista delen Da tystnar sangen, finns en sommarbe- 
skrtvnlng av Obbola, fortfarande kallat Vasterfjard: 

I Lange sen forbi, den tredje delcn i smastadskronlkan 
gor Eva Ryden och Valtcr Lewin en vintcrutflykt tlllsam- 
mans. 

" ... Tldlgt pa morgonen tog de buss en de knappa tva mi/en 
till Vttsterfjtlrd, den l/1/a fiskebyn ute vid havet, diir patron hade 
sltt sommarstalle": For att det inte skulle vara utkylt "hade 
Eva Karin dagen lnnan ringt till fiskaren och smkbonden 
Manuelsson - grannen som aitttd ho/I ett vakande oga pd 
patrons gamla vasterbottensgsrd - och bett denne elda upp I 
kakelugnarna pd nedre botten .... 1 Itmlen stod blek och klar och 
skot kvastar av ljus over Fjiirdgrundens {yr langt bona vtd ho- 
risonten. Och he/a havet lyste i bliindande vitt ... De akte forbi 
bussgaraget, forbi den ovetgivna skvaltkvarnen och fo/jde ett 
spar som ringlade sig ut mot badviken och de tva oarna som 
kallades for Klubbatna ... Hi:ir ute hade fiskarna gillrat sina 
standkrokar och sparen ledde fran ishal till ishal''. 

Allt gtck val inte helt friktionsfritt under olympiadcn. 
Obbola var Intc den basta mlljon for dessa naztpahlrt. 
"En ung arbetate fran Verket rakade komma cyklande forbi pa 
byvagen just som diskusfinalen avglotdes i hasthagen. Han 
stannade cykeln och visade alls ingen vordnad for rikskanslern 
utan spottade pa honom i sttil/et och vriikte iku/1 honom med 
en rak viinster. Sedan cyklade han diirl{ran under ropet "Jiivla 
herrskapssklt, jtiv/a nazistloss". 

De fiesta tavlingarna agde rum nere pa strandangen 
men lopningarna skedde pa Obbolavagen, dar nytt varlds- 
rekord sattes "pa strachan Brandstroms giirdsgardssttitta - 
bussgaragets dass, tid 22 sekunder blankt, knappt av Lil/ebror 
Fronder i manga vtttnens narvaro. Det var rent otroligt och 
Hitler striickte upp armen stup i ett': 
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Lars Wldding: Sista sommatlovet. Forsta upplagan 1952 
under titeln Oroa lcke karleken. 
Plgan och htirligheten. 
Herrskapet och evtgheten. 
Lange sen forbl. 
Dd tystnar sangen. (1978 - 1981). 

Kall or: 

Carl Erik Nilsson 

Med det ar en annan hlstoria. 

sprattlande Lars, som tar tag i harnstrat, Pojkarnas for- 
tvlvlade skrik hors av David Brandstrom, som befinner 
sig i en bat och kommcr till undsartnlng. Allt slutar Iyck- 
ligt. Lars har fatt en mangd kallsupar, Ivan far Carnegie- 
medal] for radigt lngrlpandc och Hans far ett kok stryk 
for olydnad. 



Bysamfallighctcn i Obbola. Natet, Bergners Bil AB, Bygg & Miljo. BYMED t\B, Ebbi's Krog, Fama Maskin, Konsurn Obbola, 
LBG:s Akeri, Mats Bygg, Rosenius Bygg AB. SCA Packaging Obbola AB. 

Obbola Hembygdsforcning tackar foljande torerag och organisationer for deras stod till utgivningen av detta nurnrner av 
OBBOl..a knoruka. 
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