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Tårna-förvandlad bygd. 

Tärna i Västerbottens fjällvärld är den senast bebyggda socknen i vårt 
land. Då botanikprofessorn och ledamoten av Kongl. Vetenskapsaka
demien J. W. Zetterstedt år 1832 företog en resa i Linnes fotspår ge
nom Umeå lappmark, hade Tärna just fått sina första bofasta inne
vånare. 

"Att bygga sig fasta boningar invid fjellen på ställen, där ingen säd 
och barrskog växer, synes verkligen vara ett vågat försök", konstate
rar Zetterstedt, som också framhåller att fisket är så dåligt att "man 
ännu mera måste förundra sig att människor här vilja välja sig hem
vist". 

Men bygden hade andra fördelar, och utsikter finns "att årligen få 
en herrlig skörd af de bördiga naturliga gräsängar, som deromkring 
skola finnas". Det är därför, summerar Zetterstedt, "möjligt att i en 
framtid ännu mera odling kan komma att samla sig omkring det nu 
ödsliga Tärna". 

Zetterstedt är den förste av 1700-talets och 1800-talets många lapp
marksresenärer som ägnar Tärnabygden någon större uppmärksam
het. Linne nådde aldrig så långt på sin färd jämnt hundra år tidigare. 
Några mil från Lycksele på väg mot Sorsele hade han fått nog: "Jag 
önskade då att aldrig hava påtagit mig denna resan ... Hela denna 
lappens land var mest myra. Aldrig kan prästen beskriva helvetet, som 
detta ej är värre. Aldrig har poeterna kunnat avmåla styx så fult, att 
detta ej är fulare." 

Då de första nybyggarna slog sig ned i Tärna, hade andra lapp
marksbygder sedan länge haft fast bosättning. Redan före 1600-talets 
mitt koloniserades delar av Norrbottens fjällvärd, sedan järnmalm på
träffats i Torne och silver i Lule och Pite lappmarker. 

Det skulle dröja betydligt längre till dess Västerbottensfjällen fick 
sina första bofasta invånare. I skogsbygderna i lappmarken togs där
emot flera nybyggen upp under 1600-talets slut, tidigast 1674 i Gafsele 
i Åsele nära gränsen till Ångermanland. 

Fyra år senare fick Ume lappmark sin förste nybyggare, Johan 
Phi/ipsson Hilduinen. Han slog sig ned strax ovanför lappmarksgrän
sen i örträsk, nuvarande Lycksele sockens sydligaste del. Han var 
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finne som så många av de pionjärer som alltsedan 1500-talet brutit 
bygd i Värmlands, Dalarnas och Norrlands ödemarker. 

örträsk blev en bas för den fortsatta kolonisationen av södra lapp
marken. 1730 tog en dotterson till Hilduinen upp det första nybygget 
längs Umeälven vid Kattisavan tre mil norr om Lycksele. Andra ätt
lingar fortsatte Hilduinens kolonisationsgärning och trängde allt läng
re in i landet mot Umeälvens källsjöar. 

1741 nådde sonsonen Erik Johansson upp till södra delen av sjön 
Storuman. Här var dock stränderna steniga och levnadsbetingelserna 
dåliga. Kanske är detta orsaken till att expansionen mot fjällvärlden 
nu stannade upp i sjuttio år. Vid början av 1800-talet tog kolonisatio
nen emellertid åter fart längs älvdalen. 1821 anlades ett nybygge i 
Forsmark nära gränsen till Tärna. Drygt tio år senare (1824) lät en 
annan lappmarkspionjär, Abraham Pehrsson, insyna de första nybyg
gena i Tärna, Rönnbäck och Angesdal i Björkvattsdalen. 

Vid denna tid levde ättlingar till Hilduinen i mer än 150 lappmarks
byar. De kom också att få betydelse för Tärnabygdens kultivering 
som nybyggare i Ängesdal, Rönäs och Joesjö. Då Joesjö insynades 
(1837), hade bebyggelsen nått ända fram till norska gränsen. Inte 
långt därefter (1861) avslutades Tärnas kortvariga kolonisationsepok 
genom utsyning av mark för bostad och odling i Vallen/is på västra 
sidan av övre Björkvattnet. Då hade större delen av den jord som 
ansågs vara lämplig för permanent bosättning tagits i anspråk av de 
fyrtiofem nybyggen som dittills hade anlagts. Befolkningen uppgick 
till femhundra personer; bland de trehundrafemtio bofasta fanns drygt 
hundra samer och ett tiotal norrmän. 

Striden om lappmarken. 
Det första officiella initiativet till lappmarkens bebyggande togs redan 
1340 genom en stadga som utfärdades av Magnus.Erikssons förmyn
darregering. Alla som bekände sig till den kristna tron erhöll rätt att 
uppta och bruka mark med personlig äganderätt. Någon effekt fick 
dock inte denna förordning. 

Då Gustav Vasa 1552 i ett brev uppmuntrade till kolonisation av 
ödemarkerna i rikets östligaste gränstrakter, var det främst av strate
giska skäl. Det gällde att säkra de svenska intressena genom nybyg-
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gen "på det att ryssar måtte hava av den hop mostånd". Den som tog 
upp ett nybygge utlovades skattefrihet under tre år. 

Lappland var viktigt ur ekonomisk synpunkt genom rikedomen på 
fisk och vilt och de skatteinkomster man fick av lapparna. Detta led
de tidigt till konflikter mellan Sverige och Danmark/Norge om rätt 
till handel och skatteuppbörd. 

Allt fastland ända fram till Atlanten och Norra Ishavet betrakta
des som svensk egendom. De osäkra gränsförhållandena medförde att 
många samer tvingades betala skatt både till de bondeköpmän, sk 
birkarlar, som till mitten av 1500-talet hade kungligt svenskt privile
gium att uppta skatt och idka lappmarkshandel, och de indrivare som 
den danske kungen sände ut. 

Ett tidigt vittnesbörd om handel och skatteuppbörd i lappmarken 
finns i Egil Skallagrimssons saga. Där berättas om den norske stor
bonden Torolf Kvällulfsson, som vintern 876 med ett följe på nittio 
man drog över fjällen till den nuvarande svenska sidan. Där handlade 
man, plundrade och uppbar skatt. Skatten gives, fortsätter berättaren, 
"i djurskinn, fjäder, valben och skeppståg, gjorda av val och sälhud. 
Var och en betalar efter sin förmåga: de rikaste måste giva 15 mård
skinn, 5 renskinn, I björnskinn" och en hel del andra varor. 

I Tärna finns arkeologiska belägg för den norska ]appmarkshan
deln. I samband med sjöregleringar och kraftverksbyggen undersökte 
riksantikvarieämbetet 1967 vid sjön Abe/vattnet bl a två gravar, som 
redan tidigare ansetts vara nordiska. 

Gravarna ligger vid en dalgång som fungerat som en viktig led till 
de norska marknadsplatserna R0svatn, Mosj0n och Vefsen. Det var 
f ö från Vefsen som Torolf Kvällulfsson startade sina färder över fjäl
len och mot Finnmarken. Gravarnas konstruktion och de fynd som 
gjorts i dem visar att de måste ha kommit till under folkvandringstid 
eller vendeltid (300-600 e Kr). De döda har bränts och fått med sig 
några få föremål som man kunde avvara, bl a en eldslagningssten av 
kvartsit (den enda som påträffats i en grav i övre Norrland), en kam 
och en sk holkyxa av järn. 

Det är troligt att det är norska handelsmän eller skatteindrivare 
som begravts vid Abelvattnet. Gravarna är unika i den norrfändska 
fjällvärlden, som under årtusendens lopp varit förbehållen samer och 
andra kringströvande jägar- och fiskarfolk. 

De sista årtiondena har vår kunskap om Lapplands första invånare 
fördjupats väsentligt tack vare de arkeologiska och kulturhistoriska 
undersökningar som utbyggnaden av vattenkraften tvingat fram. Ar
betena har utförts främst av riksantikvarieämbetet. De har varit sär-
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skilt omfattande i Tärna, som mer än andra bygder påverkats av sjö
regleringarna. I Statens historiska museum förvaras nu större delen 
av de föremål som påträffats. 

Konkurrensen mellan Danmark och Sverige om skatteuppbörd och 
lappmarkshandel samt strävan att knyta samerna närmare till den 
svenska kronan ledde till att flera initiativ togs av Karl IX, "de lap
pars i Nordlanden och kajaners konung", som han lät kalla sig vid 
kröningen. I en instruktion till sina fogdar 1603 uppmuntrade han till 
bosättning i Lappland samt mission bland lapparna. Han befallde att 
kyrkor skulle byggas i Enontekis, Jukkasjärvi, Arvidsjaur och Lyck
sele och planerade även nybyggen vid Tana och Alta älvar i Nord
norge. Några är senare förordnade kungen att marknader skulle för
läggas till kyrkplatserna. 

De åtgärder som vidtogs av Karl IX bidrog till att krig utbröt med 
Danmark. Vid freden i Knäred tvingades svenskarna erkänna den 
danska överhögheten till allt land väster och norr om fjällen. Grän
sen var dock oklar, och bl a Tärna kom i praktiken att tillhöra Norge 
till 1751, då en slutlig reglering av besittningsrätten gjordes. Frän 
denna tid är Tärna svenskt. Men ännu omkring första världskriget 
hade bygden intimare kontakter med angränsande norska områden 
än med moderförsamlingen i Stensele; där hade den första kyrkan 
byggts 1824, två år efter det att socknen avskilts från Lycksele. 

Lappmarken bebyggs. 
Liksom Gustav Vasa och Karl IX försökte också drottning Kristina 
få till stånd en fast bosättning i Lappland. Var och en som ville slå 
sig ned där utlovades befrielse från krigstjänst och kraftig reducering 
av skattepålagorna. 

Försöken misslyckades och en omsvängning av Kronans politik 
sker. I en förordning från 1671 kallas Lappland "lapparnas rätta fä
dernesland" som av "ingen annan än lappar bekvämligen brukas och 
kultiveras kan". Men strax härefter ändras på nytt den officiella in
ställningen och man börjar propagera för kolonisation av Lappland. 

En av inspiratörerna härtill var landshövdingen i Umeå Johan 
Graan. I en skrivelse till regeringen 1670 uttrycker han sin överty
gelse om att också Lappland kan bebyggas: 
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"Det är fuller sant, att åkermark, där säd kan sås, finnes icke uti 
lappmarkerna för den starka kölden och eljest själva ortens obekväm
lighets skull." Men det finns gott om bygder "som hava gräsmark och 
stora lövskogar, varmed andra kreatur än renar födas kunna, och vid 
sådana orter kan svenskt folk sätta sig neder". 

År 1673 utfärdades ett plakat som till stor del stödde sig på Graans 
förslag. Det gav femton års skattefrihet åt de svenska och finska åbor 
i Västerbotten, österbotten, Jämtland och Ångermanland som ville 
ta upp nybyggen i lappmarken. Nybyggarna skulle vidare erhålla fri
het frän knektutskrivning för all framtid och vissa skattelättnader ef
ter de första femton åren. 

Det ålåg nybyggarna att till bete och slåtter nyttja den mark som 
lapparna inte använde samt i övrigt skaffa sig försörjning genom jakt 
och fiske. Åkerbruk nämns inte i sammanhanget. 

1695 utfärdades en ny förordning. Dess tillkomst kan till en del för
klaras av de klagomål som lapparna anförde mot att invandrade fin
nar brände skogen för svedjebruk - klagomål som ofta återkom un
der 1800-talets kolonisationsskede i Tärnabygden. 

Det nya plakatet förbjöd överflödigt svedjande "varigenom både 
skogen utödes och skogseld lät tel igen kan förorsakas". För att fä fort
satt besittningsrätt skulle nybyggaren uppföra ett visst antal byggna
der och bryta mark för både äng och åker, krav som var orealistiska i 
de flesta lappmarksbygder. Inte heller detta initiativ kom - naturligt 
nog - att leda till att kolonisationen av Ume lappmark intensifierades. 

Under 1700-talet pågår en intensiv ekonomisk debatt i Sverige och 
försök görs att höja jordbrukets och boskapsskötselns produktivitet. 
Åtskilliga av tidens reformatörer ställer frågan hur lappmarken bäst 
skall utnyttjas för fast bosättning. 

Debatten är stundom livlig mellan den officiella synens talesmän, 
som sätter åkerbruket i centrum och de mer realistiska bedömare som 
hävdar att endast boskapsskötseln kan utgöra grunden i nybyggarnas 
hushållning. 

Till skeptikerna hörde bl a generalmajoren L. C. Stobee som i en 
relation till 1746-1747 års riksdag hävdade att "intet hopp är om 
åkerbruket och ringa bevänt med ängsmarken". Därför borde myn
digheterna i stället uppmuntra lapparnas renskötsel och skydda deras 
besittningsrätt till lappmarken. 

En ivrig förespråkare för anläggande av nybyggen i lappmarken 
var däremot kyrkoherden i Gällivare Pehr Högström, som också an
såg sädesodling vara möjlig, om man tog vara på de vilda råg- och 
vetearter som skulle växa i Lappland. Högström uppmanade också 
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Den yttersta gården i Rönäsby, på griinscn mot Norge 
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samerna att ta upp nybyggen och bli bofasta. En meningsfrände till 
honom, västerbottningen Carl P. Fjel/ström, framlade 1760 en avhand
ling med titeln "Tankar om upodlingsmöjelighet i Lappmarkerna". 

1749 utfärdades ett lappmarksreg/emente som ville verka för eta
blering av nybyggen i Lappland. Också denna förordning som gällde 
till slutet av 1800-talet, lade tonvikten på uppodling av mark för åker 
och äng: 

"Ej må någon räkna sig hava uppodlat och nedlagt arbete å sådana 
ställen, varest han upprest en eller annan höstack, hässja eller lada, 
till inrymmande av det hö och foder, som själva Naturen, utan dik
ning och rothuggning, giver. Men för uppodlad må den trakt och lä
genhet anses, som igenom kärrs och mossars utdikande samt träns 
barkande, gjorts nyttig till åker och äng." 

Det är naturligt att en förordning som i så ringa grad anpassade 
sig till Lapplands natur och klimat inte fick önskad effekt. Ändå mås
te flera av villkoren i reglementet ha varit lockande för de många 
bondsöner och obesuttna som tvingades lämna kustlandet, då jorden 
inte längre kunde föda dem. 

Nybyggaren kunde räkna med att de stadgade femton frihetsåren 
vanligen förlängdes till trettio, och han var som lappmarksbonde be
friad från bevärings- och skjutsningsskyldighet. Han behövde inte 
heller erlägga mantalspenning eller annan bevillning och kronotionde. 
Till gengäld skulle han nyodla samt uppföra de byggnader förord
ningen krävde: 

"Laga hus på ett nybygge skola bes.tå av en stuga och en kammare 
tillhopa, om åtminstone 12 alnars längd och tio alnars bredd, med 
tak, golv, spis, bakugn och nödiga fönster, kornlada med ·loge, bred 
11 alnar inom knutarna, och så lång att otröskad säd, efter 4 it 5 tun
nors utsäde, där rymmas och bärgas kan, så ock stolpbod, fä- och får
hus samt stall." 

I en bygd som Tärna där barrskog endast växer i socknens nedre 
delar och där de flesta hus därför måste timras av björk, var det ofta 
svårt att uppfylla de krav som ställdes. De nybyggen som togs upp 
under 1800-talet hade därför byggnader som inte alltid svarade mot 
förordningen. 

Vid mitten av 1700-talet gjordes försök att locka nybyggare spe
ciellt till Tärna. Ett kapell uppfördes 1762 vid Giiutajaure som ersät
tare till det tidigare norska kapellet vid Vilasundet, som var i mycket 
dåligt skick. 

Nio år härefter presenterade landshövdingen en plan "för att få 
denne nye Capell tract, eller detta Capellag uppodlat och befolkat". 
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Kungl Maj:t erbjöd nu särskilda privilegier till nybyggare som ville 
slå sig ned i Tiirna. 

De utlovades bl a trettio frihetsär, tre till sex tunnor korn i under
stöd under de första sex åren samt skulle dessutom "undfå den van
liga medaillen af silfver som plägar idoge jordbrukare tilldelas, om 
synnerlig flit till jordens upptagande användes". 

Trots detta lockades ingen nybyggare till Tärna. Lika resultatlösa 
blev de försök att etablera fast bosättning som gjordes 1780, då ad
junkten Petrus Gavelin från Arvidsjaur erhöll förordnande som ka
pellpredikant i Tärna. Redan den första vinterns isolering (sedan sa
merna sökt upp vinterbeteslandet i skogsbygden) tvingade myndighe
terna till reträtt. Följande fyra år besökte Gavelin Tärna endast un
der sommarmånaderna. Det skulle dröja ända till 1853 innan kyrkan 
fast etablerade sig i Tärna, sedan H. G. Westerlund utnämnts till ka
pellpredikant. 

Också denna gång hade alltså kolonisationsförsöket misslyckats. 
De förmåner som utlovades var inte tillräckliga för att motivera bo
sättning så långt upp i fjällvärlden. Än så länge fanns det också gott 
om outnyttjad mark i inlandet med tillgång på bete, äng och skog. 
Det är först den kraftiga befolkningstillväxten nnder 1800-talet som 
leder till att också Tärna - sist bland Sveriges socknar - blir attraktiv 
för bosättning. 

Ännu vid 1800-talets början pågår ett meningsutbyte av samma 
slag som under frihetstiden mellan dem som hävdar att åkerbruket 
måste sättas i centrum också för lappmarkens bebyggare och dem 
som vill lägga tonvikten på bodskapsskötsel i kombination med fiske 
och jakt. Till de senare hörde bl a landshövdingen i Västerbotten G. 
A. Montgomery, som i riksdagen kraftigt kritiserade den officiella 
politiken för att den uppmuntrat sädesodling och blundat för lapp
markens begränsade odlingsmöjligheter. År 1824 utgav Lars Levi 
La:stadius skriften "Om möjligheten och fördelen af allmänna upp
odlingar", där han bl a propagerade för uppodling av inlandets väl
diga myrmarker: "Men kunna icke dessa myror bortskaffas? Kunna 
de icke förvandlas till åkrar, ängar och frugtbärande fält." 

På 1840-talet började statsbidrag utgå för utdikning och nyodling 
av myrmarker. Tron på myren som odlingslandskap kulminerade i 
kolonatrörelsen, som tillkom på statligt initiativ. Under 1920- och 
1930-talen ledde den till att en rad kronobyggen togs upp i Väster
bottens och Norrbottens skogsbygder. 

Men då hade lappmarken redan avskilts från fortsatt uppodling, 
sedan den sk odlingsgränsen fastställts år 1867. Norr om denna gräns 

15 



• 

fick inga nybyggen anläggas. Den mark som inte redan var i enskild 
ägo skulle reserveras för samerna som renbetesland. Det visade sig 
svårt att få dispens från denna regel. Genom hemmansklyvningar och 
försäljning av mark kom dock åtskilliga nya fastigheter att anläggas 
även i Tärna, som 1904 avsöndrades från Stensele och blev självstän
digt fram till år 1970, då socknarna åter slogs samman och bildade 
Storumans kommun. 

F)ällbonden. 
Förutsättningarna för att anlägga nybyggen var egentligen bra i Tär
na. Umeälven och den kedja av sjöar som sträcker sig upp till norska 
gränsen erbjöd goda kommunikationer både sommar och vinter. Sko
garna var rika på vilt och fisket gott, trots J W Zetterstedts nedslå
ende rapporter från sitt besök i bygden 1832. 

Här fanns framför allt, vilket ju också Zetterstedt uppmärksamma
de, ovanligt goda betesmarker och naturliga slåtterängar längs de 
många sjöarna och vattendragen. Dessa tillgångar - och inte fisket -
var anledningen till att nybyggena anlades nära stränderna. Ofta slog 
man sig ned på ställen, där redan forntida fångstfolk hållit till och 
livnärt sig på fiske och jakt. 

Under stora ansträngningar röjde nybyggarna skogen. Med hacka 
och spade bröt de mark och kultiverade bygden. 

Den rika gräsväxten längs stränderna var en frukt av de natur
liga vårflödena. När vattnet rinner över marken rensar den jorden 
frän döda växtdelar och mossor och "liksom göder stranden och gräs
växten förmerar" (relation om jordbruket i Västerbotten 1671). 

Sådana översilnings- och flöclesängar kallas i Västerbotten "raning
ar". De skulle hållas öppna av slåttern, fria från buskar och sly. Så 
småningom lärde sig nybyggarna att själva göda ängarna. Dammar 
byggdes, kanaler grävdes och vid lämplig tidpunkt fick vattnet flöda 
ut över markerna. Nu när det gamla ängsbruket inte längre tillämpas 
växer ängen igen och landskapet förvandlas. 

Också myrslåttern har för länge sedan upphört. På 1920-talet drogs 
alla ströängar in till kronan mot ersättning, eftersom bruket av dem 
ansågs hindra elen mindre krävande och mer lönande vallodlingen på 
hemmamarkerna. 
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Men förr var slåttern på myrar och andra avsides belägna ängar 
livsviktig för de flesta fjällbönder. Många med knapp tillgång på 
strandängar fick nästan helt lita till slåttern på utägorna. Bärgningen 
pågick tills den första frosten kom. Ägde man häst satte man "try
gor" (snöskor) på hästen och körde hem höet i skrinda på vinterföret. 
I annat fall var man tvungen att bära eller släpa höet långa vägar i 

en ofta besvärlig terräng. 
Antalet höhässjor på ängar och myrar gav besked om hur många 

djur man kunde hålla över vintern. Då slåttern slog fel tvingades man 
slakta en del kreatur redan på hösten. Om våren dröjde och snön låg 
kvar ännu i juni eller tom juli måste nödfoder användas för att und
vika nödslakt. Man skavde bark av rönn och drygade på så sätt ut det 
magra fodret. Året om fick korna löv, och lövtäkten var jämte slåt
tern sommarens viktigaste arbete. För jakt och fiske fanns då föga tid. 

De naturliga ängarna och dalgångarnas bördighet förvandlade på 
några decennier Tärna till ett jordbrukslandskap utan motsvarighet i 
andra fjällbygder. Bördigheten beror på den rikliga förekomsten av 
kalkhaltiga issjösediment. Dessa avsattes under slutfasen av inlands
isens avsmältning i de sjöar som bildades. 

På många gårdar höll man upp till åtta eller tio kor, även om två 
eller tre var vanligare. Den största gården i Björkvattsdalen hade en 
tid nitton mjölkdjur. Sådana besättningar var ovanliga även på stor
bondegårdar i Västerbottens kustland. "De kor som gå på betet i kust
landet få leva ganska torftigt, i jämförelse med fjällkorna i Tärna, 
som vada i gräs och blommor", konstaterar sedermera landshövding
en Gustav Rosen, som 1919 gjorde en reportageresa genom Tärna. 
Han noterar också att mjölkens fetthalt höll sig mellan 3,5 och 5 pro• 
cent, medan de skånska godsägarna var stolta om de kom upp till 4. 

Många nybyggen låg ovanför barrskogsgränsen. Men inte heller de 
nybyggare som bosatt sig i dalgångarna i Tärnas södra delar hade 
äganderätt till skog eller annan utmark. 

När myndigheterna gav tillstånd till nybygge bestämdes de provi
soriska gränserna för odling och gårdsplats samt den utmark där ny
byggaren fick bärga hö, ta näver, hugga skog, jaga och fiska. Först 
när han uppfyllt de villkor som angavs då lägenheten utsynades, upp
fört hus och brutit ängsmark kunde han bli ägare till nybygget. Till 
utmarken hade han fortfarande endast nyttjanderätt. 

I slutet av 1800-talet började avvittringen i Tärna och den pågick 
till 1915. Genom denna förrättning avskildes skog för enskild ägo 
från kronomarken. Varje bonde tilldelades en viss areal som stod i 
proportion till den odlade ängens storlek på hans hemman. Samtidigt 
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reglerades ägandeförhållandena på nybyggena, som genom klyv,ning
ar ofta delats i flera lägenheter. Ur varje nybygge växte det därigenom 
fram flera självständiga gårdar. En by hade bildats. 

Byar i skoglösa trakter fick skiften i socknens södra del, samfällda 
för byns alla gårdar. Det bestämdes att dessa skiften inte fick av
styckas. Tillstånd har däremot ibland lämnats till utarrendering för 
fritidsändamål. Dessutom avsattes stora allmänningsskogar som var 
gemensamma för samtliga hemman i Tärna och norra delen av Sten
sele socken, där allmänningarna främst låg. Av dessa skogar får de 
större fastigheterna i Tärna numera en årlig utdelning på drygt tusen 
kronor var. 

Den första tiden efter kolonisationen var det glest mellan gårdarna, 
men längre än femtio kilometer från varandra borde nybyggena inte 
ligga. Stora arealer krävdes för att täcka behovet av vinterfoder till 
kreaturen och mat till människorna. Gården var endast basen i ny
byggarens förvärvsliv. 

Även om marken var bördig och växtligheten frodig var vegeta
tionsperioden för kort (130 dagar) och vintern för lång för att tillåta 
sädesodling i någon större utsträckning. I Björkva11sdalen gick det 
dock ofta bra att odla både korn och havre och här trivdes också po
tatis. På de flesta andra håll var man tvungen att köpa brödsäd, i 
äldre tider vanligen från Norge. Året om måste nybyggaren söka sig 
till utmarkerna och långt upp i fjällen för slåtter, fiske och jakt. 

Först 1926 klargjordes genom en särskild lag hur rätten till vattnen 
skulle regleras. Varje hemman eller by tillerkändes de vatten som låg 
närmast deras stränder och därigenom också de öar som fanns inom 
de angivna gränserna. I byarna var allt fiskevatten gemensamt för 
samtliga åbor. 

Fisket var rikt innan regleringar och sportfiske minskat fångsterna. 
Helst tog man röding, laxöring och sik. Fisken konserverades på olika 
sätt. Den röktes, gravades, torkades eller fick surna i gropar i marken, 
en metod som man lärt sig av lapparna. Få var de hushåll i Tärna där 
man inte åt fisk en gäng om dagen året om. Fjällfisk fördes också 
över till Norge i utbyte mot spannmål och andra förnödenheter. 

Ännu vanligare var det att man levererade smör och ost samt vilt 
(hare, räv, ripa, skogsfågel, ibland också varg och björn) till de nor
ska handelsmännen. Den viktigaste jakten var ripfångsten. Fåglarna 
fångades i snaror som sattes ut i lågfjällen. Varje fjällbonde hade sina 
egna jaktstigar, där ingen annan fick göra intrång. Tjäder och orre 
togs i fällor av trä {flakar), räv i !anor (bild under avsnitt Jägare) och 
storvilt i gropar och giller. 
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Avvittringslantmätare i västerbottenfjällen, foto Lars Dah!stedt 1897 

I ett domstolsprotokoll från 1848 berättas om hur en lappflicka 
dödades i ett järvgiller sedan hon av nyfikenhet krupit in i det. Där 
finns också en beskrivning av redskapet: "detta giller var på så sätt 
inrättad! att utåt marken lagts som golf fem stycken grofva fem alns 
långa timmer: att derpå upgilrats i sned rigtning såsom ett vanligt 
fogelgiller, fyra stycken 8 tums grofva timmer, hvilkas ena ändar 
hvilat på golfvet hvaremot andra ändan varit upgilrad ungefär en aln 
högt ifrån golf vet: att på ena sidan om gi!lret var uptimrad en vägg så 
att om Jerfven ingick på sidan af gilret han icke skulle kunna arbeta 
sig ut på den andra då gilret föll: att till bete eller agn varit nytjad en 
hjerpe" (efter Egerbladh). 

Bristen på barrskog gjorde att åtskilliga nybyggare måste timra sina 
hus av björk. Stammarna var knotiga och vridna och ger byggna
derna ett primitivt, ofta torftigt utseende. 

Men också i mer gynnade bygder var de första husen enkla. Många 
av dem var i bruk långt in på 1900-talet. Nybyggesförordningen stad
gade att fjällbondens bostad skulle bestå av ett stort kök, kammare 
och förstu. De var ofta torvtäckta eller hade tak av näver och takved. 
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Skiffer var ett bra byggnadsmaterial och användes vid murning av 
skorstenar och spishällar men också för husbygge. I Mjö!kbäcken står 
ännu en ladugård som är murad av skiffer. Också gråsten kom ibland 
till användning. 

Vid syn av ett nybygge i Joesjö 1850 konstaterades att bonden upp
fört ett fähus med bottenvåning i gråsten och höloft i björk: "Denna 
vackra och nyttiga byggnad har kostat König Olofsson mycken möda, 
och det oaktat har man att hoppas att någre Nybyggare härå trakten 
följa hans exempel med uppförande af Stenhus i stället för att bygga 
sådane af Björk, hvilket ock faller sig ganska dyrt och besvärligt" (ef
ter Egerbladh). 

En ännu ovanligare byggnad var den som samen Jon Jonsson unge
fär samtidigt uppförde i Ska!moda! vid Vapstälven på gränsen mot 
Norge. Den timrades i två våningar med plats för getter och kor i 
bottenvåningen och för gårdsfolket däröver. På så sätt kunde män
niskorna tillgodogöra sig den värme som djuren alstrade. 

Sådana byggnader har också funnits i Norge och Island, där de på 
sina håll användes ännu på I 940-talet. 

Sedan nybyggaren timrat upp sin första bostad och sitt fähus fort
satte han med de övriga byggnader som behövdes. Flera gårdar hade 
sommarladugårdar och några bönder i socknens södra delar hade fä
bodar som de flyttade till under sommaren för slåtter och bete. 

För bakning och smide byggde de som så kunde särskilda hus. 
Smedjan förlades gärna för brandfarans skull en bit bort från gårds
platsen och här låg också bastun. I den torkades kornet - i de bygder 
där säd kunde odlas. Slagtröskningen skedde i lador, men det före
kom också att man tröskade utomhus, tom på isen. l 899 togs det 
första stifttröskverket i bruk i Björkvattsdalen. Nere vid sjön låg ofta 
ett båthus och på flera gårdar fanns härbren och andra förrådsbygg
nader. 

Nära hälften av de nybyggare som slog sig ned i Tärna under de 
första tjugo åren var samer. Giftermål mellan samer och svenskar var 
också vanliga. Då och då uppstod ändå konflikter mellan de bofasta 
och nomaderna, som ibland kunde hävda att nybyggarna med flit 
brände skogen för att försämra renbetet. Nybyggarna klagade över 
att renarna trampade ned ägorna och förstörde gräsväxten. 

I stort sett tycks dock förhållandena ha varit bra mellan nybyggar
na och nomaderna, som ofta hade behov av varandras hjälp. Det var 
inte ovanligt att åldringar, sjuka och småbarn som inte kunde följa 
med då lapparna drog ned till beteslandet i skogsbygderna fick stanna 
hos nybyggarna över vintern. 
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Då blev det trångt i de små stugorna. Familjerna var ofta barnrika. 
Många av de vuxna sönerna sökte sig vidare in i fjällbygderna och 
tog upp egna nybyggen. Andra unga män vandrade in från Väster
bottens kustland och inland eller från Norge. Snart var all tillgänglig 
odlingsbar mark tagen i anspråk och antalet invånare flerdubbla! på 
några årtionden. 

I början av 1860-talet hade Tärna femhundra invånare, bland dem 
etthundrafemtio nomader. Trettio år senare var antalet drygt tusen 
och steg 1931 för första gången till tvåtusen personer. 

Ännu i början av 1920-talet levde många människor i Tärna under 
liknande förhållanden som pionjärerna hundra år tidigare. Boskaps
skötseln var också nu förutsättningen för existensen, fisket var vik
tigt och jakten gav välbehövligt tillskott. Bilväg saknades till Stensele, 
som var närmaste större ort drygt tio mil längre ned efter Umeälven. 
För inköp och försäljning av det som gårdarna producerade var man 
hänvisad till Mo i Rana och andra norska orter. Den sociala servicen 
var svagt utbyggd och bostäderna ofta dåliga. 

Under flera år var Tärna kommun den mest skattetyngda i hela lan
det. Trots detta uppfyllde de fattiga fjällbönderna och nybyggarna 
sina skyldigheter bättre än befolkningen i landets övriga socknar och 
betalade till 99,5 procent sina hårda pålagor. 

Under 20-talet började emellertid den snabba förvandling av ny
byggartidens Tärna som kulminerade med 1950- och 1960-talens sjö
regleringar och kraftverksbyggen. 1927 fick Tärna vägförbindelse med 
övriga Västerbotten, en sjukstuga anlades och samma år öppnade 
Svenska Turistföreningen en turiststation i Tärnaby. 

De ökade skogspriserna under andra världskriget gav välstånd. För 
första gången fick nu befolkningen kontanter i någon större utsträck
ning. De gamla timmerhusen ersattes på de flesta håll med moderna 
bostäder. Jordbruket började mekaniseras, den odlade arealen för
dubblades och antalet invånare steg till 2 200. 

Efterkrigstiden medförde försämrade villkor här som i andra gles
bygder. Jordbrukets successiva tillbakagång och svårigheterna att 
skapa nya näringar påverkade också Tärna. Det mejeri som togs i 
bruk 1937 under stor optimism (efter ett första initiativ från Hushåll
ningssällskapet redan 1895 i Björkfors) lades ned. Många fick söka sig 
ny utkomst i Tärnaby eller flytta från hembygden. 

Åren 1950-1960 minskade antalet sysselsatta inom jordbruk och 
skogsbruk med hälften. Nedgången fortsatte under 60-talet och har 
under 70-talet varit så kraftig att det i dag bara återstår några få går
dar, där jordbruket fortfarande är basen för försörjningen. 
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Utbyggnaden av vattenkraften gav nya, men tillfälliga arbetsmöj
ligheter. 1963 hade Tärna 2 2!0 invånare. Sedan dess har befolknings
talet successivt gått ned - om än ej lika kraftigt som i andra fjällbyg
der. Den I januari 1975 bodde I 842 personer i Tärna, en minskning 
sedan föregående år med 29. Antalet inflyttade var 35 och de ut
flyttade 54. Under året hade 20 barn fötts och 30 personer avlidit. 

Många anser att endast turistnärningens expansion skall kunna vän
da befolkningskurvan uppåt igen. I dag sysselsätter turistindustrin ett
hundrafemtio av Tärnas invånare och många andra har betydande bi
inkomster av den. 

Turismen har påskyndat den förändring som det forna nybyggar
samhället genomgått de sista årtiondena. Man kan vänta att den för
vandlingen kommer att fortsätta och bli ännu mer genomgripande 
för bygden och dess befolkning än den som sjöregleringarna åstad
kom. 

Landskapet. 
Landskapet i Tärna är unikt. Trakten domineras av väldiga fjäll
massiv, där toppar på drygt tusen meter är vanliga och även glaciärer 
förekommer. Mellan fjiillen slingrar sig bördiga dalgångar med sjöar 
och vattendrag, vägar och bebyggelse. På ingen annan plats i landet 
kan man lika lätt som här tränga djupt in i själva högfjället och sam
tidigt behålla kontakten med odlad bygd. 

På bergens sydsluttningar är vegetationen särskilt rik och där finns 
också de bästa potatisodlingarna. Floran är rik på arter ovanliga för 
så nordliga breddgrader. Från de norska dalgångarna i väster har bl a 
vitsippa trängt in och vid byn Klippen norr om Hemavan finns en lo
kal förekomst av vårlök. Åtskilliga av den nordliga fjällflorans raraste 
växter har sina sydligaste växtplatser i Tärnafjällen . 

På försommaren sätter fjällviol, midsommarblomster och framför 
allt trollius (smörboll) sin prägel på markerna, där det också växer 
tibast, rödblära och förgätmigej. Under högsommaren blommar lin
nean och flera av de orkideer som trivs så bra i den kalkrika jorden. 
Högre upp i fjällen finns fjällviol, fjällsippa, isranunkel och på vissa 
håll även fjällbrud. 

Större delen av Tärna ligger ovanför barrskogsgränsen. I socknens 
västra delar går granen upp till en höjd av 450 meter, längre österut 
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kan den klättra ytterligare femtio meter upp på fjällsluttningarna. På 
andra håll, ulom Jii11gs Vapstiilven där gran trängt in från Norge, är 
björk det enda trädet. Ovanför 650-melersnivån är landskapet träd
löst men rikt på dvärgbjörk och sly. Högre upp breder kalfjällen ut 
sig. 

Med sina 380 kvadratkilometer är Tärna något större än Gotland. 
60 procent av ytan består av kalfjäll, tio av sjöar, femton av björk
och tio av barrskog samt fem av övrig mark. 

Diagonalt från socknens nordvästra spets till dess sydöstra hörn 
skär Umeälven genom landskapet och delar fjällen i två huvudområ
den. Öster om älven dominerar Norra Stor/ jäl/et med Västerbottens 
högsta punkt, Sytertoppen ( l 792 m) och ett tiotal glaciärer. Detta är 
Tärnas bästa turistfjäll med vandringsleder och raststugor, slalom
backar och hotell. Längre mot söder ligger det drygt I 400 meter höga 
Ryfjället, vars karaktäristiska lopp behärskar älven och sjöarna ända 
upp till Tärnaby. 

Väster om älven på gränsen mot Norge finns flera högfjäll skilda 
från varandra av sjöar och dalgångar. Söder om Överuman, där älven 
rinner upp, breder det mäktiga Artfjäl/et ut sig. Här finns Sveriges 
kanske största och märkligaste grottor, bl a den mer än kilometer
långa, ännu ej helt utforskade Sotbäcksgrottan. Den tränger djupt ned 
i den kalkhaltiga skiffern, som är den geologiska förutsättningen för 
uppkomsten av så stora grottor. Här finns brusande vattenfall, vind
lande trånga gångar men också stora grottsalar. Fjället är rikt på bo
taniska rariteter och där har Umbyns lappby sina bästa sommarbeten. 
Den högsta toppen ligger drygt femtonhundra meter över havet. 

I söder begränsas Artfjället av sjöarna Maisor och Tängvattnet, 

vid vilken bl a Rönäsby ligger, känd för sin fina rotslöjd. Mellan da
len och Jovattnets dalgång finns fina fiskevatten, bra vandringsleder 
och idealisk skidterräng i Jofjäl/ets lågfjäll. 

Längs Jovattnet går en av Tärnas tre vägar till Norge, och söder 
om denna reser sig Södra Storfjället till en största höjd av l 363 me
ter. Också här ligger fascinerande grottor, en av dem med rika dropp
stensbildningar. Numera leder en väg fram till Tjårrogrottorna; i när
heten finns ett högt vattenfall. 

Under sommaren betar renar från Vapstens lappby på Södra Stor
fjället samt på Arefjäl/et (I 236 m) längre mot söder mellan samer
nas heliga sjö Abelvattnet och Vapstälven. Längs dess dalgång går 
den sk Sagavägen till Norge. 

I den djupa dalgången ligger Skalmoda/ på en höjd av endast 416 
meter. Fram till 1967 då vägen öppnades var byn en av de mest iso-
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lerade i Sverige. Den förste nybyggaren kom dit i augusti 1839 med 
familj och sex kor. Men den tid som återstod tills vintern kom var för 
kort och han hann inte bärga tillräckligt med hö. På vintern dog alla 
djur av hunger och platsen övergavs. Tio år senare slog sig ett par 
samer ned på den branta, bördiga sluttningen av Amerfjället. Växt
ligheten är frodig här och granskogen rik. Av den har man byggt hus 
men också fått inkomster genom försäljning av timmer. 

Umeälven är bygdens livsnerv. En gång ett forsande vattendrag, 
idag en av de hårdast exploaterade norrlandsälvarna med femton 
kraftverk från Aiaure i Tärna till Stornorrforsen ett par mil från ut
loppet i Bottenviken. Till älven rinner otaliga bäckar och småälvar 
från de omgivande fjällen. 

Älvens källsjöar ligger alla inom Tärna. Sjöar och vattendrag sät
ter sin prägel på landskapet och dominerar bygden lika starkt som de 
omgivande mäktiga fjällen. Vid stränderna bosatte sig både de fångst
män som för mer än tusen år sedan befolkade Norrlands inland och 
fjällbygder och de nybyggare som för etthundrafemtio år sedan foga
de in också Tärna i den svenska bebyggelsehistorien. 

Älven rinner upp i Överurnans nedre del. Tillsammans med Stora 
U mevatten och Gausiosiön fungerar sjön som ett väldigt magasin för 
kraftverken längre ned i dalen. Dämningarna har dock varit skon
samma här, och vattenståndet har bara stigit ett par meter, vilket 
dock var tillräckligt för att omöjliggöra fortsatt bosättning i Högstaby 
på södra sidan av sjön. 

Förr var sjön en viktig kommunikationsled. På vintern drog fo
rorna fram över isen på väg till Meyer i Mo. Vid Strimasund låg se
dan 1880-talet en statlig fjällstuga, där norgefararna kunde övernatta. 
Innan riktiga vägar anlades, var man sommartid hänvisad till att ta 
sig fram med båt. Aren 1923-1939 trafikerade frakt- och passagerar
båten "Övre Uman" sjöarna. 

Också idag går en viktig led längs sjön, den sk Blå vägen. Den föl
jer Umeälven från kusten och går genom inlandets skogsland och Tär
nas fjällvärd ned till de norska Atlantfjordarna. Få vägar är så vackra 
och omväxlande som denna. 

Vid Vi/asundet tränger sjöarna ihop sig, och här vid Gausjosjöns 
stränder låg bygdens första kyrkobyggnad, Vila kapell, anlagt på 
1720-talet, då Tärna ännu var en del av Norge. De arkeologiska un
dersökningarna på samekyrkogården visade att de flesta begravts i 
ackjor och fått med sig järnknivar, flinta, eldstål och en del andra 
föremål. 

Kring sjöarna påträffades lämningar av inte mindre än 37 sten-

24 



åldersboplatser. De flesta låg vid Gausjosjön samt i överurnans in
nersta del. flera av boplatserna förstördes av dämningarna, som höj
de sjöarnas yta med omkring fyra meter, och några utgrävdes. Fyn
den var många och intressanta: slipade skifferknivar, pil- och spjut
spetsar, skrapor av kvarts och kvartsit, stenhackor, keramikskärvor 
och mängder av avslag från redskapstillverkning samt några föremål 
av järn. 

Vid byn Umasjö vid överurnan hittade några arbetare vid vägbyg
gen en depå med ett trettiotal pil- och spjutspetsar. Flera av dessa var 
huggna av en nästan genomskinlig ljus kvarts. 

Från överurnan flyter älven åt sydost och bildar mellan Umfors 
och Klippen den vackra M ärkesforsen och något längre ned Klipp

forsen och Kvarnforsen, som förr var svåra hinder för den som fär
dades på älven. 

Vid Hemavan skapar älven med de tillflöden som kommer från 
Tängvattnet, Maisor och Ahasjön ett märkligt deltaland med yppiga 
ängar längs stränderna och på de många holmarna. Man har försökt 
bevara detta kulturlandskap i samband med regleringarna av Ume
älvens källsjöar. Men eftersom ängarna inte längre slås och nyttjas 
på ursprungligt sätt, löper de risk att växa igen. 

Till märkvärdigheterna i denna trakt hör några formationer från 
istidens sista skede. I Umeälvens dalgång fanns en nittio kilometer 
lång issjö, som sträckte sig från gränsen mot Norge i nordväst till Ry
f jället i Tärnas sydöstra del. På flera håll kan man på fjällens sidor 
se något som liknar en terrass. Det är issjöns gamla strandvall. Vid 
Hemavan är den särskilt tydlig, och här står Högfjällshotellet på val
len, cirka hundra meter över den nuvarande vattennivån. Vid Ajaure 
är skillnaden mellan vattenståndet i issjön och den nuvarande sjön 
ännu större, nära hundrafemtio meter, trots den höjning av nivån 
med tjugo meter som sjöregleringarna medfört. Vid Hemavan finns 
också i botten på en gammal_ isälv, som ändrade lopp under 1700-
talet, en djup gryta insvarvad i berggrunden, det s k Trollhå/et. 

Det första nybygget i trakten, Björkfors, anlades 1842. De rika na
turliga ängarna drog till sig flera bosättningar, och byn växte snart ut 
till en av de största i Tärna. Idag är Hemavan centrum för Tärnas 
viktigaste näring, turistindustrin. 

Efter Hemavan tränger dalen äter ihop sig och rinner efter Krok
forsen ut i Västansjön, där ett nytt deltaland bildas. Också här var den 
förhistoriska bygden koncentrerad till sjöns smalaste ställe, där fisket 
var särskilt bra och förutsättningarna även i övrigt gynnsamma. 

Västansjön är en del av Laisan, kanske den vackraste av Tärnas 
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många sjöar. Den är nästan orörd av sjöregleringarna. Från dess södra 
strand reser sig brant det 824 meter höga Laxfjället, Tärnabys eget 
fjäll med fina slalombackar och en hänförande utsikt över vatten och 
fjäll. Av de fem boplatser som konstaterats vid inventeringar kring 
sjön är den på Gammställnäset vid byn Laisholm särskilt märklig. Vid 
arkeologiska undersökningar 1956 och 1963 påträffades etthnndra
femtio föremål av sten och järn. 

I Laisans östra ända rinner Tärnaån ned i Umeälven. Den kommer 
från Tärnasjön i grannsocknen Sorsele. Ån är det enda större vatten
drag i Tärna som ännu är opåverkat av utbyggnad för vattenkraft, 
och den har därför stor betydelse för sportfisket. Det finns ingen fast 
bosättning längs ån. Men arkeologiska undersökningar vid Forsavan 
i Tärnasjöns nedre del, på den plats där Gustaf VI Adolf hade en 
sportstuga, visar att jägare och fiskare bodde här under förhistorisk 
tid. Man har bl a påträffat hundratals skrapor och pilspetsar samt 
stora mängder avslag från redskapstillverkning. En kanske 3 000 år 
gammal grund till en hydda av liknande konstruktion som de torv
kåtor som var vanliga långt in på 1900-talet hör till de märkligaste 
fynd som gjorts i Tärnabygden. 

Ovanför Laxnäs bildar Umeälven den kilometerlånga Tärnaforsen. 
Där älven rinner ut i sjön Gäutajaure ligger ett par stenåldersboplat
ser, där några enkla fynd gjorts. Också i sjöns nedre del, just där 
Jokkån mynnar i älven, uppehöll sig stenålderns fångstfolk, liksom 
vid det nu överdämda Yttervik. Jokkån får sitt vatten från Jokks
jaure, Bleriken och övre Boksjön, där de östligaste nybyggena i Tärna 
anlades 1832. 

Söder härom har ett helt nytt landskap formats genom dämningar. 
De tidigare sjöarna Blallnikse/et och Ajaure har nu en sammanhäng
ande, mer än fördubblad vattenyta på nära femtio kvadratkilometer. 
Den gamla landsvägen har satts under vatten och en ny har dragits 
högre upp på Stalofjällets sluttningar. De sex gårdarna i Rödings/ars 
by har alla försvunnit, och det har också de fem stenåldersboplatser 
som påträffats vid sjöstränderna. 

Vid den nya sjöns nedre ända ligger Ajaure kraftverk. På strand
brinken ser man lämningar efter det samhälle med ett par hundra in
vånare som fanns här under den mest intensiva byggperioden i mitten 
på 60-talet. Nu finns bara några få bostäder kvar för den personal 
som sköter kraftverket, och en tennisbana som minner om den rusch 
som en gång var. 

Här möter Umeälven den vattenled som tidigast lockade till sig ny
byggare och som mer än någon annan påverkats av dämningar och 
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byggen. Det är B iörkvat tsdalen med förbindelse ända bort till Are
vattnet vid norska gränsen, Ropen och Abelvattnet. 

Nedanför Björkvattnet har nya storsjöar skapats, vägar har för
svunnit och nya kommit till, gårdar har flyttats, byar har för alltid 
upphört att existera och deras befolkning tvingats iväg. 

Här, vid det som en gång var Rönnbäcksiön, lät Abraham Pehrs
son 1824 utsyna det första nybygget i Tärna. Samma år fick han ock
så rätt att uppta mark och bygga hus i Angesdal vid Björkvattnet. 
I denna trakt började Per August Sedholm år 1904 bryta mark och 
bygga hus vid Stenträsket, en av de sista etapperna i Tärnas kort
variga kolonisationshistoria. Idag ligger en stor del av den ängsmark 
som Sedholm bröt under vatten. 

Genom dämningar, konstgjorda översilningar och storslagna röj
ningar omvandlade och kultiverade de första nybyggarna landskapet, 
vars fortlöpande förändringar under årtusendenas lopp tidigare främst 
varit naturens eget verk. Det kulturlandskap de skapade ägde i stort 
sett bestånd till dess Vattenfall på 1950- och 1960-talen dämde upp 
sjöarna, strypte forsarna och skapade ett nytt landskap. Det gamla 
samhället grundat på en kombination av boskapsskötsel, fiske och 
jakt var dödsdömt. 

Nu efteråt vet vi att denna utveckling varit oundviklig, även om 
inte Umeälvens källsjöar och angränsande vatten förvandlats till 
kraftverksmagasin. I angränsande bygder, vars vatten skonats från 
utbyggnad, har man också tvingats lämna det gamla, på självhushåll 
grundade livsmönstret och söka sig - om möjlighet funnits - andra 
näringar inom bygden. Men de flesta har fått skaffa sig en ny utkomst 
långt bort från hemorten. 

Till skillnad från många andra fjällkommuner har Tärna i stort 
sett lyckats behålla sin befolkning. Det märkliga, natursköna fjäll
landskapet drar varje år, både sommar och vinter, allt fler turister 
till sig. Detta ger arbetstillfällen och bättre ekonomi. Nya hotell upp
förs, slalombackar anläggs och uthyrningsstugorna blir för varje sä
song allt fler. 

Det finns de som menar att denna expansion inte varit möjlig utan 
de stora ersättningar som utgick till Tärnabygden och dess befolkning 
för skador och förluster i samband med sjöregleringarna. 

Det finns andra som hävdar att förlorad natur aldrig kan kompen
seras och att bygden hade varit ännu mera attraktiv, om utbyggnaden 
aldrig skett. 
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Abelvattnet. 
Vid Abelvattnet, som fungerar som en reser
voar för Gcjmfrns kraftverk vid sjön Blcrikens 
östra del, h'\g några av Tärnabygdcns märk
ligaste minnen från äldre tider. 

Stcnflldcrsboplatscr saknades visserligen vid 
sjön, men vid Blcriken fanns det två. Man har 
bl a funnit en pilspets och avslag från den rcd
skapstillvcrkning som för länge sedan tigt rum 
pft platsen. Runt sjön ligger flera systern med 
fångstgropar för älg och vildren, en ff111gst som 
under årtusenden var avgörande för försörj
ningen. Det största systemet bestflr av tjugo
fem gropar. 

Lämningar av lapsk bosättning finns ocks{1 
vid sjön: kåta tomter, kfillargropar och husgrun
dcr. Ett ungt fornminne är grunden av en koja 
och ett stall vid elen handelsled som via sjöar 
och dalgångar gick ned till rnarknadsplatserna 
på den norska sidan. Den användes redan före 
vikingatiden men också då nybyggarna färda
des till Norge för att byta lappmarksproduktcr 
mot mjöl och annat som behövdes. 

Forntida handel är också förklaringen till 
det gravröse med en rest sten i centrum som 
bilden visar. Dess konstruktion är nordisk (icke 
lapsk) och det innehåller föremål som måste 
ha använts av nordbor. Graven är fr{w tiden 
300-600 e. Kr. och samtida med en annnn nor
disk grnv i närheten. De båda anläggningarna 
är nästan unika i övre Norrlands fjäl!vär!d, 
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där de arkeologiska Himningarna eljest härrör 
frön lappar och för oss ännu okända jägarfolk. 
De gravlagda är, kan man förmoda, två norr
män som var ute för att handla med lapparna 
eller för att utkräva skatt av dem. 

Men det finns också lapska gravar vid /\bcl
vattnet. I ett par grottor har man påträffat ske
lettdelar (bilden) och fyra kranier, två med så
vfö lapska som germanska drag. De föremål 
som de döda fått med sig är lapska. Klippgra
varna är troligen från tiden 1500- eller 1600-
talct e. Kr. 

Mer svårdaterad är en lapsk grav i närheten 
byggd av stora stenhällar. Den är inte fullstän
digt undersökt, eftersom den inte skulle sättas 
under vatten genom sjöregleringarna. Men de 
övriga märkliga minnena vid Abel vattnet är för 
alltid borta. 

På flera ställen i Tärna har man påträffat 
lapska offergudar (seitar) och andra minnen 
av samernas religion. Traditionerna om offer
platser är rika. De två träseitarna (bilden), sorn 
nu finns i Etnografiska museet i Oslo, har stått 
vid en offerplats i Melkfjcll norr om över
urnan på gränsen mellan Norge och Sverige. 
Den v~instra, hela scitcn är knappt en och en 
halv meter lång. 

Fögclbilden, kanske en ripa fast den är 43 
cm lång, kommer från en offerplats vid Lais
ho!m och ingår sedan 1926 i de lapska sam
lingarna vid Länsmuscet i Umeå. En stenfågel 
fanns också på offerplatsen på Rivovardo (Rip
fjällct), som nästa uppslag berättar om. 



I Heligt Oäll. 
Mellan sjöarna Gäutajaurc och Övre Boksjön 
ligger det drygt I 400 meter höga Ryfjällct. 
Med sin pyramidformade topp Rivovardo do
minerar fjället trakten ända bort till Tärna. 
Nu ligger en TV-sändare på berget. Förr var 
det ett av lapparnas heliga fjäll. Om det beriit
tar 0. P. Pettersson i en uppteckning frt1n 
1900-ta!cts början: 

"fnom Sjut Svenssons lappskattcland i R.yfj~i!let 
fanns en urgammal helig plats, diir lapparna fr{1n 
un"tldrig tid hude framburit sina offcrg."1vor till en 
helig sten. Denna sten var av natu·rcn danad s."1, 
att den till formen hade mycket stor likhet med 
en f{igc!. Den kallades diirför av lappurna gerkie
fauie, vilket nnrnn betyder stenf;.'lgcln. Till denna 
sten hade man under tidernas !opp offrat, men de 
ofrcrg,lvor man hade givit, hade huvudsakligcn 
besttttt av mycket nötta bössfli1llor och mässing
ringnr. 

För stcnfi\gcln och offerstii!let vid den Jrnde Uld
re !appa·r iinnu und<.!r Sju! Svenssons ungdomstid 
den mest stora vördnad och tillika den mest inll.'.n
siva riidsla och de voro fullt fasta i den tron, att 
om någon rörde vid stenen eller nögot av det, som 
fanns p<l offerplatsen, ocl1 ofredade stenen och 
offren, så skulle han och hans renhjord drablms 
av svcir olycka. De gamla undvcko helst att ens 
närma sig detta offorstiillc. 

Under 1880-talets först<.1 år infann sig hos Sju] 
Svensson en ung lnppman vid namn Amkrs Au
gust Nilsson friin byn Storsjö i Sorsele socken. 
1-Lrn sade sig hava tagit sig före att insamla alle
handa gamla lapska :-;aker, pil det alt dessa icke 
skulle fa förstöras, och han hude ratt höra, att i 
Ryfjii!kt fanns en gnmmal offerplats och en egen
domlig avgudabild, och han hade erh{lllit under
riittelse om, att Sjul Svensson skulle hava binne
dorn om, vnrest denna offerplats var bchigen. Nu 
anhöll han, att Sjul Svensson skulle ledsaga honom 
till offerplatsen, ty han ville så giirnn se denna. 
Sju! Svensson var ovillig att göra detta. ~,Jen yng
lingen erhjöd honom hederlig vedergiil!ning i pen
ningar för besväret, och dä följde Sju! Svensson 
med honom. 

När Nilsson korn till offcrstiillct, tog !rnn utan 
vidare stenfiigeln och stoppade ned den i sin siick, 
och diirjiimtc plockade han i siil:kcn en hel miingd 
,1v de saker, som voro framlmrna säsom ofrergil
vor åt stent'ägeln och tog alltsamman med sig, dö 
han gick t'riin .'::1tiilh:t. 

Ryktet 0111, att Sju! Svensson hade ledsagat en 
friim!ing till stcnfägcln, och att denne hade tagit 
fageln, spred sig inom kort till lapparna i trakten, 
och dit de iildre lapparna träffade honom, utforo 
:k ..... ,)'. 11·1•·,,,.,,, : ~,·.,·.J:r:( 1:i;f1i):'9 fi)n:l;r[t1.+.,r:r f;)r 

hans fa·rliga tilltag och sade honom att han med 
all siikerhct skulle räka ut för niigon mycket ~vi\r 
olycka. 

Under påföljande vinter fiirdndes Sju! Svensson 
rncd sin rl!nhjord, vilken numera ej \·,ir siirdc!es 
stor, till b,1rrskogarna nere i bndct. l\kn nu in
triiffade diir det underlig.i, alt renarna i !wns hjord 
nlistan al!miint angrcpos av en svör sjukdom: de 
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b!evo svårt ofiirdiga i fotlederna. kunde med mö
da Id.Ila sig p{1 fötter och kunde ej griiva undan 
snön, sft alt de kommo {1t den föda de behövde. 
Djur efter djur blev liggande p{1 snön hjiilplöst och 
s_ililvdog. Renarna dogo ut i s{1 stort antal, att Sjul 
Svensson hade kvar blott en helt liten skock av 
djur, di.°t han viindc f1tcr med sina renar till fjii!
len." 

Den Iarp som rövade bort seitcn blev si1 smf1-
ningom folksko!Hirare och tog sig namnet Nord
fjäll. År 1897 sålde han, enligt Ernst Mankcr, 
drygt hundra föremål till Nordiska rnusccL 
Bland dessa fanns dock inte stcnfågcln fr{111 
Rivovardo. 
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Fångsbnän. 
Utbyggnaden av vattenkraften i de norrländska 
hlvarna under de sista trettio åren har gett riks
antikvarieämbetet möjlighet att inventera de 
bygder som påverkats. Man har påträffat mer 
hn tretusen boplatser och andra minnen av de 
människor som för länge sedan levde i Norr
lands skogsomrödcn och fj~\\lvtirld. Reglering
arna har ofta höjt vattenståndet i sjöarna åt
skilliga meter och för alltid gömt fornminnena. 
Men innan detta fått ske har en del av dem un
dersökts av arkeologerna. 

Tidigare visste vi mycket litet orn Norrlands 
ältb;ta historia. Fynden var sparsamma och 
spridda över stora omrf1dcn. Nu har vi fått en 
helt ny kunskap om m~lnniskorna i dessa byg
der. 

Vi vet nu, att även övre Norrland var gan
ska rikt bcfolknt under stenåldern. Men män
niskorna var inte bofasta. De levde som fiskare 
och jägare och strövade över stora områden 

I ' .; ..._ 

Pilspets av ljus kvartsit, Spikersnäsct, över
urnan 
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för att skaffa föda. På försommaren kom de 
till sina lägerplatser vid fjällsjöarna, där fisket 
var givande. N~ir vintern närmade sig vandra
de de ned mot skogsbygdcrna och Bottenviken 
eller västerut till Atlantkusten för att fiska och 
jaga val. Om fångstmännens vinterboplatser 
är vi dock dåligt underrättade. 

Sina sommarvisten valde människorna vid 
sjöar och älvar, de naturliga kommunikations
lederna. De slog sig ned nära stranden på ett 
torrt och vindskyddat ställe. Ibland har boplat
serna legat så nära vattnet att höststormarna 
nästan utplånat lämningarna. Då vattenstån
det är särskilt lågt finner man redskap och 
andra föremål en bit ut i vattnet. 

Ofta slog fångstfolket läger där en fjälldal 
mötte en vattenled eller vid sjöns smalaste stäl
le, vid forsar och åmynningar. Särskilt lockan
de var de vattendrag dfir det fanns gott om öar 
och uddar, eftersom fisket var särskilt rikt dhr. 

Man grävde också djupa fttngstgropar, på 
ställen <lär vildren och ä\g hade sina naturliga 
vandringsleder. Också på annat sött p{tverkade 
människan naturen. Hon började den förvand
ling av naturlandskapet till ett kulturlandskap, 
som pågått i varje bygd allt sedan den först 
tagits i besittning. 

Många boplatser användes under lång tid. 
Andra övergavs redan efter en kort tid därför 
att fisket var dåligt eller förhållandena sämre 
~\n väntat. På dessa är det ont om föremål och 
andra ting som människorna lämnat efter sig. 

Andra är mycket rika på fynd. Förcmft! av 
sten dominerar men det finns ocksf1 ,Hskilliga 
av metall, ibland i samma kulturlager som 
stenföremålen. Det visar att jägarfolket an
vänt vapen och verktyg av sten ända in i järn
åldern. Metallen var en dyrbar och svftråtkom
lig vara som först sent slog ut traktens egna 
material. 

Två bergarter var särskilt lämpliga för red
skapstillverkning. Av skiffer gjorde man fram
för allt knivar, som ibland pryddes med skulp
terade djurhuvuden. Stenen var ofta vackert 
rödflammig och den var lätt att forma. Av 
kvarts och kvartsit högg man pil- och spjut
spetsar. De har ofta en funktionell skönhet och 
rnr en särpr~iglad lyster genom den ntistan ge
nomskinliga stenen. På spetsarna sitter nflgon 
gfrng kvar små klumpar av harts som användes 
rör att fästa spetsen i träskaftet. 

Redskapen tillverkades där människorna up
pehöll sig. Lämningarna efter hantverk utgör 
ocks[t huvuddelen av de gjorda fynden. På en 
enda boplats i Tärna (Rcnsemnäset i Umfors) 



registrerade arkeologerna inte mindre än 
52 000 skärvor eller avslag som lämnats kvar 
på verkstadsplatsen. 

Stora mängder skrapor som använls vid 
skinnberedning berättar om hur viktig jakten 
måste ha varit och nätsänken av täljsten om 
fiskets betydelse. Täljsten finns inom Tärna 
men kan också ha kommit dit längs de urgam
la handelslederna från Norge. Om kontakter 
norrut och österut och med den bondebefolk
ning som levde i landets mcllcrs(a och södra 
delar vittnar fynd av bl a sydskandinavisk flin
ta. 

Det är gott om keramikskärvor på de yngre 
boplatserna. Kärlen har ibland prytts med enk
la geometriska mönster. För att öka hållbar
heten blandade man in asbest i leran. 

Maten kokades genom att vattnet hettades 
upp med glödande stenar. Genom avkylningen 
sprack de. Stenen brändes också sönder i här
dar och kokgropar. Stora mängder skörbräncl 
sten är därför kännetecknen på en boplats som 
använts under lång tid. 

Genom C-14 dateringar har man kunnat be
visa att flera boplatser i övre Norrland använts 
under nästan tretusen år från tiden omkring 
4000 f Kr. Området har alltså en mycket gam
mal historia. Många problem återstår dock 
fortfarande att lösa och omfattande vetenskap
liga undersökningar pågår vid Historiska mu
seet och Riksantikvarieämbetet genom forsk
ningsprojektet Norrlands tidiga bebyggelse 
(NTB). 

Ännu kan man inte med säkerhet fastställa 
vilka de människor var som levde på boplat
serna i fjäl!världcn .. Men det är mycket som 
tyder på att det var samernas förfäder, men 
förmodligen också andra kringströvande jägar
och fiskarfolk, som i olika större och mindre 
grupper vandrat in österifrån under en I.ång 
tidsrymd. Ännu har inga gravar med skeletl 
påträffats som skulle kunna antyda fångst
folkets etniska tillhörighet. 

Under de omfattande inventeringarna i Tär
na påträffades 91 stcnåldersboplatser. Sjutton 
av dessa har utgrävts. Vidare fann man 62 
andra fornminnen och många lämningar av 
äldre lapsk bosättning, tex kåta.tomter, gravar 
och k~illargropar. 

Några av de undersökta boplatserna presen
teras här. 
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Vid Vi!asundct mellan övcruman t h och Gau
sjosjön tv registrerades 1958 inför regleringen 
av sjöarna två stenåldersboplatser på den hitre 
uddens stränder. På samma udde uppfördes på 
I 720-talct Vila kapell, som enligt en beskriv
ning från 1759 var "byggt utav småbjörk, 7 al
nar i fyrkant, med ett litet tillbyggt rum om 5 
alnar i fyrkant, hade torvtak och små fönster". 

över sundet har samerna sedan gammalt 
haft sin färdväg och renflyttningsled. Vid mit
ten av 1960-talet uppfördes en skillningshage 
på udden. Efter regkringarna har en kåta.tomt 
med ett myntfynd från 1677 eroderat fram på 
den större av de tre holmar'na i bildens övre 
kant. 

Arkeologiska undersökningar företogs av bo
platserna och begravningsplatsen 1963. På den 
fyndrika boplatsen hade man under bronsöl
dcrn tillverkat en mängd pi!- och spjutspetsar 
av kvartsit. På kyrkogilrdcn fann man järn
knivar, eldstöl och flinta som de döda samerna 
rntt med sig. Flera av dem var begravda i ack
jor. 

På bilden: en klubba av sten, ett av de förc
rniil som pöträffats p{1 boplatserna vid Vi!asun
dct. 







Laisandeltat med Gammställnäsct mellan Väs
tansjön t h och Laisan tv i bilden. Ytterst på 
udden ligger en stcnåldcrsboplats, som har ut
grävts 1956 och 1963. På udden finns husgrun
der till boningshus och fähus från Karl Jakob 
Westerlunds nybyggen från 1800-talets mitt 
och fram till Haugans första hus från 1908. 
Dessutom finns ut mot uddens yttre del sa
miska källargropar och en kåtatomt. En rund 
stensättning med 2,3 m diameter mitt på udden 
är förmodligen en lappgrav. 

Boplatsen är en av de rikaste i Tärna med 
omkring 150 fynd av föremål. Vid undersök
ningarna påträffades bl a skärvor till ett asbest
kärl (bilden), ett stort antal avslag av ljus 
kvartsit, pilspetsar av röd skiffer, nätsänken av 
täljsten, en eldslagningssten från 300-400-talet 
c Kr samt föremål av järn som också de visade 
att platsen varit bebodd långt in i järnåldern. 



Arevattnet heter den översta sjön i Gejmån, 
som genom Arevattsbleriken, Abelvattnet och 
Abelvattsbleriken rinner ned till Björ\wattnet. 
Vid inventering av Abelvattnets dämningsom
råde 1962 påträffades vid Arevattnet en sten
åldersboplats. Den låg på sandstranden intill 
den lilla gölen vid utloppet, som syns på nästa 
bilduppslag. Ett fångstgropssystem med åtta 
gropar sträcker sig längs moränryggen från 
båthuset port mot ån. Vid Abelvattnet fanns 
också flera andra fornlämningar, se sid 67. l 
en av de där omnämnda lapska gravarna på
träffades bl a den skälsticka av renhorn (ett 
textilred~kap) som är infälld i bilden. 




