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FÖRORD
Denna publikation är ämnad som en kort beskrivning på hur ett 
jordbruk som Gudmundstjäm kom till, om odlingsförhållanden och 
redskap samt något om hur byggnaderna utnyttjades. Intresset har 
koncentrerats till tiden kring sekelskiftet, eftersem Gudmunds
tjäm då var som störst och mest aktivt.

Vidare har jag något försökt få fram hur livet tedde sig på en 
gård som Gudmundstjäm, relativt isolerad från nära grannar, 
kyrka och andra sociala funktioner. Härvid har Thea Lindström, 
född 1906 på Gudmundstjäm, varit mig till oerhört stor hjälp 
genom sitt skarpa minne och sina nedteckningar. Tack tant Thea, 
för trevliga och givande samtal 1 Med Gudmundstjäm som utgångs
punkt har jag också försökt beskriva hur liv och arbete gick 
till på sekelskiftets landsbygd i allmänhet.

Häftet riktar sig i första hand till de ungdomar sem är intres
serade av hur en gård från självhushållets dagar fungerade, men 
också av hur jorden brukades och hur man levde i den omgivande 
bygden.

Ingemar Bäfvenberg



INLEDNING
Nybygget Gudmundstjärn ligger i ett vidsträckt skogscmråde en 
mil norr cm Indals kyrka. Under ett par sekel har brukarna här 
lyckats bryta tio hektar öppen jord. Sedan 1944 ligger gården 
öde. Bilder från Gudmundstjärns förfall har använts som exempel 
på struktur- och kulturcxnvandlingen inom länets jordbruk.

Den nuvarande ägaren, Sundsvalls kommun, har beslutat att rädda 
Gudmundstjärn. I samarbete med länsarbetsnämnden och länsstyrel
sen repareras byggnaderna och den igenväxta odlingsmarken öppnas 
åter. Den ovanligt kompletta gårdsbildningen från självhushål
lets tid skall skyddas som byggnadsminne och odlingsmarken med 
närmast omgivande skogsmark och sjö skall vårdas som naturreser
vat.

För att sprida kännedom on Gudmundstjäm och de livsvillkor som 
gällde innan rationalisering och mekanisering präglat jord- och 
skogsbruk även i dessa bygder, har länsstyrelsen låtit fram
ställa denna skrift. Ingemar Bäfvenberg, Liden, har svarat för 
huvuddelen av texten och Lars-Ola Norén, Viksjö, har tecknat och 
sammanställt materialet.

Skildringarna av arbetsmetoder, redskap, folkliv etc gör inte 
anspråk på att vara fullständiga eller vetenskapligt exakta. Om 
skriften kan bidra till att öka förståelsen, intresset och 
respekten för våra förfäders uppoffrande odlargäming har den 
fyllt sin uppgift.

Länsstyrelsen
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Av ris och rot
Nordväst om Indals kyrka, ligger ett gammalt skogshemman, som 
heter Mosjöholm. I mitten av 1700-talet bodde där en bonde vid 
namn Pehr Nilsson, som hade två söner, Nils och Olof. Efter 
seden på den tiden, var det den äldste sonen Nils, som i sinom 
tid skulle överta henmanet. Olof fick söka sig sin egen väg i 
livet bäst han kunde.

Då henmanet blev för trångt för dem båda, började Olof således 
se sig cm efter egen mark att odla. Så värst långt behövde hans 
blickar inte sträcka sig. I närheten låg tjärnen, som tidigare 
fått namnet Gudmundstjäm efter en tragedi år 1694. Då hade där 
en man, Gudmund Pärsson, drunknat tillsanmans med sin piga, när 
de på en flotte försökt ta sig över till ett svedjeland.
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Här fanns det myrmarker och gläntor bevuxna med gräs och örter 
och denna mark valde Olov till sitt nya herrman. Marken tillhörde 
Lonings Allmänna Kronofastighet och efter ansökan, förrättning 
och många besvär, blev Olof år 1778 ägare till cmrådet. Olof var 
då drygt 20 år gammal.

Odlarmödan, skaparkraften och uppfinningsrikedomen vid Gudrnunds- 
tjäm kunde ta sin början.

För att slippa vandra mellan sitt gamla hem och sitt blivande 
hertman den första tiden, byggde Olof en liten stuga med ett enda 
rum. Denna enkla bostad låg ungefär mellan bagarstugan och den 
äldre mangårdsbyggnaden.

Sedan vidtog slitet med marken.

I svett och sot
Såväl den stenbundna skogsmarken som den vattensjuka ntyrmarken 
vid Gudmundstjäm, fordrade mycket arbete för att förvandlas till 
användbar jordbruksmark. Hur denna uppodling egentligen gick 
till, kan vi inte säkert veta. På goda grunder kan vi emellertid 
föreställa oss att Olof i början av sin odlargäming åtminstone 
delvis använde sig av någon form av svedjebruk, och att de på så 
vis öppnade ytorna successivt förvandlades till åkermark i gängse 
mening.
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Först några ord on det egentliga svedjebruket:

Svedjebruket har använts i vårt land sedan långt tillbaka. 
Svedjelandet var också här en metod att röja nytt land, men 
bruket sköt fart kanske främst gencxn invandrande finnar. Bland 
andra områden i vårt land koloniserades nämligen Ångermanland 
och Medelpads "utskogar" av finnar under 1600-talet. Svedjandet 
runt cm i skogarna fick stor omfattning - så stor att de svenska 
bönderna och även järnbruken kem att reagera. Svedjandet kom 
sedermera under myndigheternas kontroll, men användes i enstaka 
trakter tom under 1800-talet. Svedjebruket användes först som 
enda brukningssätt, dvs man svedjade, sådde, skördade och 
svedjade så nya ytor. Så småningom kan dock svedj oma att röjas 
till mer permanent jordbruksmark.

Nyodling 
Nyodlingen tillgick ofta så att man under senare delen av 
vintem, eller tidigt på våren, fällde träden incm det cmråde 
sam i första hand skulle odlas. Under en stor del av sormaren 
fick sedan träden ligga och torka. När regn gjort "fallet" och 
den kringliggande marken svårantändlig, samlades man för att 
svedja.
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Detta var ett smutsigt, svettigt och hårt arbete. Samtidigt som 
man ju ville att elden skulle förtära så mycket som nöj ligt av 
bråtet på marken, gällde det också att hålla lågorna under 
kontroll. Ibland inträffade även katastrofen att elden tog sin 
egen väg utan att man kunde hejda den ... För detta utdömäes de 
högsta böter av myndigheterna.
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Svedjerova och rågsvedja
Olof hade nu huggit, bränt och röjt sitt första åkerland fritt 
från stubbar och stenar. Med ett räfseliknande redskap eller med 
en enkel "plog", en s k klo-al eller rist, bearbetades markytan 
något. Därefter såddes rovfrö, råg eller kom i den askblandade 
mullen. För att klara det allra tyngsta arbetet och upplöjningen 
av jorden kunde det också hända att han fick låna hästen av sin 
bror "hentma" på Mosjöholm.

Uttrycken svedjerova och rågsvedja, san vi kan hitta i gamla 
skrifter, härstanmar alltså från tiden när svedjeröken steg not 
skyn i våra bygder.

Svedjerågen och även komet hade styv halm med långa ax och små 
kom, - alltså lågavkastande jämförd med dagens sorter. Den 
växande säden var dessutom känslig för frost. Det var därför 
ofta nödvändigt att gå "rågvakt" eller "komvakt" under nätter 
med frostrisk. Genom att med ett utspänt rep nollan sig stryka 
över tegen och på så sätt hålla axen i rörelse, undvek man den 
stillastående kalluftens ödesdigra inverkan på brödsäden. Man 
kunde även genom rök söka mildra frostens härjning.
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Inom hank och stör
Svedj oma och de uppodlade åkerplättama kringgärdades alltid 
noggrant med rishagar till skydd irot de kringströvande kreaturen. 
Men den mognande säden var också begärlig för älg och björn. För 
att hindra dessa att omintetgöra skörden, fanns ofta ingen annan 
råd än att sitta vakt vid svedjan. Utsädet var också begärligt 
för t ex skogsduvorna, soti ofta fanns i stort antal. På grund av 
djurens dragning till svedjoma, fick de även betydelse son 
fångstplatser.

Behovet att inhägna all odling kvarstod ända tills vallen kan in 
i växtföljden. Gärdesgårdamas antal och längd vid ett hemman var 
ofta av förvånande mått. Utanför hagarna fick kräken ströva 
omkring praktiskt taget son de ville. Med dagens husdjur är det 
ju precis tvärt cm. Istället så inhägnar man dem.

3n
.
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Jorden utarmades
Den säd som Olof så småningom skördade, maldes på en liten 
vattenkvarn ca en halvmil från Gudmundstjäm. Kvarnen scm låg i 
den lilla bäcken mellan Mosjön och Bredsjön, hade byggts tidiga
re av de andra bönderna i grannskapet.

Som regel odlade man saitma åkerlapp år efter år, allt under det 
man arbetade med att röja jorden. Man slet hårt med att få upp 
stubbar och rötter efter de uppbrända träden. Stenar scm var 
möjliga att rubba med de enkla redskapen, forslades bort och 
lades i rösen.

På de först upptagna tegarna minskade emellertid skördarna snart 
nog. Jorden blev utarmad av den ensidiga odlingen. Alternativet 
var ny uppodling, med allt vad det innebar av slitsamt arbete.

Trädan
Det dröjde emellertid inte länge förrän man här i landet kom 
underfund med att en åker eller teg, scm fått ligga obesådd en 
längre tid och sedan plöjdes, gav en bättre skörd när den på 
nytt besåddes med stråsäd.
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På så vis uppkom trädan och man hade utvecklat den enklaste 
forman av en växtföljd, det s k skiftesbruket. Sedermera inde
lades detta i tvåskiftesbruk och flerskiftesbruk. Tvåskiftes- 
bruket innebar att ett års skörd efterföljdes av ett års träda. I 
det andra fallet hade man stråsäd i två, tre eller fyra år i 
följd mellan varje träda.

Under 1700-talets början infördes de s k koppelbruken. Här bar 
åkern säd i tre - fyra år, varefter den användes till vall i fyra 
- tio år.

Till en början var de självsådda 
vallama vanligast, dvs växtligheten
bestod av vanliga, vilda växter och 
gräs. När klövern på 1800-talet slog 
igenom scm vallväxt, började man dock 
konsekvent använda den scm ett viktigt 
inslag bland vallväxterna.

ron
När man under 1800-talet även började använda baljväxter, grön
foder, rotfrukter och potatis i odlingarna, bröts den ensidiga 
stråsädesodlingen. Vi fick ett växelbruk. Det kunde t ex se ut på 
följande sätt:

o Höstsäd (sås på hösten och övervintrar under snön) 
o rotfrukter, 
o vårsäd (sås på våren) 
o och sedan vall.
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Själva använder vi nu oss av fri växtföljd, bl a beroende på den 
ökade användningen av oljeväxter och de kreaturslösa jordbruken. 
En fri växtföljd innebär att man utnyttjar kunskapen cm grödor
nas inbördes släktskap, krav på växtnäring, temperaturförhållan- 
den och fuktighet, men även deras motståndskraft mot sjukdomar, 
skadedjur och ogräs.

Ett exempel på en växtföljd, som skulle ha passat en av Gudmund- 
tjärns tegar under sekelskiftet, borde se ut så här:

o l:a året: Helträda eller rotfrukter eller ärtblandsäd

o 2:a året: Påg och kom

o 3:e - 5:te året: Vall

o 6:e året: Havre eller kom

Efter det 6:e året började man sedan cm igen och bröt därmed 
ensidigheten och utsugningen av jordens näringsämnen på ett 
naturligt sätt.

Emellertid använde man den här växtföljdstekniken på Gudmunds- 
tjärn:

1-2 år: Åker

3-5 år: Lägdor för hö

Därefter åker igen.

Så brukades jorden ända tills gården övergavs på 1940-talet.
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Myrslåtter
I den här korta beskrivningen om hur odlingsmetoderna utveck
lades, vore det fel att inte här med några ord nämna en av 
"hörnstenarna" i skogsbygdernas småjordbruk, nämligen myrslåt- 
tem. Den var i bruk ända fram till konstgödningens och vall
odlingens intåg i jordbruket.

Myrslåttem ägde rum för att fylla behovet av foder för djuren 
under vinterhalvåret. Myrar med rik tillgång på starr i närheten 
av gården var alltså mycket värdefulla, då fodertillgången nästan 
alltid var under knapphetens stjärna. Inte sällan låg dock 
slåttermyrama en dryg väg från gården, varför såväl slåttem scm 
hemtransporten var ett helt företag. .

Slåttem ägde rum när starren nått maximal växt, d v s i allmän
het i början av augusti, eller när man var klar med inägoslåttem 
runt gärden. Starrhöet hässjades på enkla hässjor och fick torka 
innan det bärgades in i ladan. Ibland bars höet redan nu hem till 
gården, men för det mesta hämtades det på vinterföre med häst och 
släde.

Ett sätt att höja tillväxten på våtmarkerna, var bruket att 
anlägga s k dammängar och silängar. Den metoden kon i början av 
1800-talet och innebar att man under försomnaren och ibland även 
vintem höjde vattenståndet på våtmarken. Gencm den ökade till
gången på näringsrikt vatten växte myrvegetationen bättre och gav 
ökad skörd. Bruket av dairm- och silängar förekcm knappast allmänt 
i våra trakter, men användes på sina håll där tillgången på 
användbara slåttermyrar var liten.
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Mjöldrygan
Rågen utsattes lätt för angrepp av 
mjöldryga, som är en ovanligt giftig s k 
säcksvamp. Dess latinska namn är Clavi- 
ceps purpurea. Förr i tiden kunde 
mjöldrygan vara ett verkligt plågoris på 
grund av sin giftighet. Söndermald i 
mjölet kunde den i sämsta fall förorsaka 
dödsfall bland både människor och djur. 
Svalt och fuktigt försorrtnarväder gynnar 
spridningen och utvecklingen av svampen.

Giftet i svampen ger upphov till olika 
sjukdomstillstånd. En effekt är att 
blodkärlen dras saitman med försämrad 
blodcirkulation scm följd, vilket kan 
leda till kallbrand. I andra och van
ligare fall, påverkas nervsystemet, 
vilket yppar sig i kramper. Mjöldrygan 
kan även orsaka missfall.

Mellan åren 1770-80 dog hela 8 000 
människor i Tyskland och Frankrike av 
mjöldryge"epidemier". Sista gången ett 
större utbrott förekan i Sverige var år 
1853. Det var först vid mitten av 
1800-talet san man visste att mjöldrygan 
bildades av en svamp och dess livscykel. 
Svampen förekommer sporadiskt även i vår 
tids rågfält, men finns också på kom 
och vete och andra gräs.

Mjöldryga på kom
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Kartan på föregående sida visar hur lantmätaren J Stagnell 
uppfattade nybygget Gudmundstjäm år 1792. Kartan ingår i en 
beskrivning över Mosjöholm, varifrån Olov Pärsson utflyttade för 
att bryta upp Gudmundstjäm.

Så här lyder kartbeskrivningen:

N:o 59

CHARTA BESKRIFNING 
öfver

MOSIÖ HOLMS NYBYGE 
uti

Indahls Sochn och Medelpad Fögderi belägit 4 mil från Sundsvall 
Stad 3 mil från Lastage Platsen Berge 2 mil från närmaste Jem 
Bruk Lagfors uti Ljus torp Sochn, 1 1/2 mil från Indahls Kyrka 
samt 11/2 mil fran Indahls Eflven. Bebos nufötiden av 2 ne 
Åboer Nils och Olof Pärsöner, som likmätigt konungens Höga 
Befallningshafvandes Resolution af den 13 de September 1764 fått 
tillstånd att under 24 frihets ahr et nytt hemman af 12 mål 
uparbeta, upå en holme uti stora Mosiö myra, varefter i ansende 
till bristande utryrne har Olof Pärsson efter tillstånd af den 26 
aug 1779 utflyttadt 1/8 mil längre bort till den sä kallade 
Gudmunds tjemen. Efter högvederbörligt Förordnande av den 26 
Januari äro desse ägor Geometric affattade och befundne af 
följande — (?) och godhet nemligen.

(Så följer en beskrivning av åker och äng vid Mosjöholm samt 
därefter nagot cm Gudmundstjärns ägor, varifran följande åter
ges:)

B Olof Pär ssons åker vid Gudmundstjäm

1 1/2 är upparbetat på dels stenig och myrländig består af
hvit och Rod mjuma jord med grof sand till botten

2 1/2 Uppodlings land som är till åker tjänligt och består
af samma botten innehåller
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Äng och Höbord

4 består af myrländt och stenbunden jordmån gifver hård vall 
bladfoder ocg starr kan förbättras.

(Sedan övergår beskrivningen till att gälla Mosjöholm igen. 
Eftersom uppgifterna är intressanta återges de här:)

Skogen under namn af Indahls eller Lonings Allmänning, är ej ännu 
för detta nybygge uppbruten, har blifvit år 1776 affattad, och 
befunnen myket uthugen samt af onyttige Berg och Wattudrag till 
en stor del bestå. Hela Allmänningens vidd är oviss så iansende 
till Nilsbohle gorde Pretension vid förr omnämnde Affattning, scm 
äfven åtskillige Jordeägares, uti Sjöns Sochen Pretenderade 
Nyttje Rättighet. Emedlertid kan med säkerhet antagas, att ringa 
afsalu af Bräder och Bjälkar blifva for thesse Nybyggare.

Muhlbetet är vid detta Nybygge ganska magert, ej heller på längre 
håll förmånligare i ansende till trängseli från alla sidor. Desse 
Nybyggare maste årligen kjöpa halm ifrån särskilte byar neder i 
sochen; samt desutom med Löf Laf och Skaf underhåller sin boskap. 
Föda nuförtiden tillsammans 2:ne hästar 7 kor 2:ne ungnöt, 19 får 
och getter.

Fiske är ganska ringa uti Mo och Kroksiön samt Gudrriunstjäm så 
att det ej löner mödan.

Säg är anlagd uti Mosiöån.

Sqvalte Qam finnes äfven i Mosiö åhn som går höst och vår.

Näringsfång Ehuru desse idoge och trägne jordbrukare med myken 
möda uparbetat af stenbunden och myrländig mark ofvan anförde 
Åker, så är den dock otillräkelig till bröfödan, utan måste 
årligen kjöpa Säd; Slåttem är mästedelen myrländig men kan med
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tiden förbättras, genan dikning; dock är ganska liten utsigt 
till mera slätts uprensande. Boskaps afvelen kan således ej 
gifva desse Nybyggare någon serdeles penninge inkomst. En 
tillräkelig skog bract till Kohlning ehuru 2:ne mil till Bruket 
lärer blifva säkraste tillgången til utskyldemas betalning. 
Salusågning borde ej heller nekas, dock bör den skje sparsamt i 
ansende till skogens sena återväxt på detta magra och sterila 
landet.

Fogel och Djur fänge varken lönar eller medhines.

Mineralier äro eij ännu fundne ej heller 

Maste eller Spirträn.

Flere lägenheter vore eij att iackttaga.

Mosiöholm d. 22 September 1792 

Johan Stagnell per Jon magnus Nordin

den 24. blef desse nybyggen skattlagde till 8 mål tillsamnans 
var af Nils Pärsson undfik 5 mål och Olof Pärsson vid Gudmunds-
tjäm erhöll 3 mål.

Mål = Ett mått på hemnanets 
förmåga att betala skatt 
(skattekraften). Hade inget 
direkt samband med areal etc. 
Mål kallades i Ångermanland för 
seland.
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Från den lite anständiga texten i skattläggningshandlingen, kan 
man mellan raderna utläsa den fattiga och grå verkligheten för 
Nils och Olof Pärsson på Mosjöholm respektive Gudmundstjäm:

- Åkrarna var ännu inte fria från sten och stubbar och till 
viss del också myrländiga.

Ängs- och slåttermarken var myrlänt och stenbunden.

Någon egentlig skogsmark hörde vid denna tid ännu inte 
till nybyggena.

- Betesmarken var ganska mager. Halm till vinterfoder måste 
köpas utifrån, likson man också måste ge djuren löv, lav 
och barkskav.

Fisket var inte lönt mödan, likson ej heller jakt.

Lantmäteriets slutsats var att marken inte livnärde brukarna ....

Utan större fantasi kan man alltså föreställa sig det oerhörda 
slit, son kännetecknade de första generationernas åbor på Gud
mundstjäm. Trots att all deras tid var fylld av arbete, var det 
svårt att hålla hunger och nöd borta från såväl människor son 
husdjur. En grym konsekvens av den hårda vardagen var den höga 
bamadödligheten. Man kan föreställa sig den sorg och vanmakt 
över situationens elände son föräldrarna måste ha känt, när 
nyfödda barn i många fall inte klarade tidens umbäranden:

Olof och hans hustru Gunilla Pärssons förstfödda, dottern 
Kerstin, dog knappt fyra månader ganinal. År 1789 föddes sonen 
Jon, son överlevde. År 1791 föddes sonen Pär, son även han 
klarade sig. Modem Gunilla dog medan Per ännu var spädbarn.

Sara kon att bli Olofs andra hustru. Sara födde sin förstfödda 
1794. Flickan, son fick namnet Britta, blev knappt tre månader. 
Även det andra barnet, Stina, född 1798, dog som liten. Lika illa 
gick det för Gunilla, son föddes 1799. Glädjen måste dock ha 
varit stor när dottern Sara föddes 1801, efterson barnet visade 
sig tillräckligt starkt för att överleva.
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BYGGNADERNA

På fädrens grund
Vad sam kanske gör det största intrycket vid ett besök på Gud- 
mundstjäm, är de manga byggnaderna. San allra mest fanns det 
32 byggnader på Gudmundstjärn. Detta inkluderar alla lador, torp 
och fäbodvall. Idag återstår 22 byggnader inan fastigheten. 
Lämningar och grunder finns från ytterligare några byggnader.

Man kan fråga sig varför inte fler funktioner samlades under 
sairma tak? En av de mera dramatiska förklaringarna bland flera 
orsaker var att man inte ville bygga till någon befintlig 
byggnad på grund av brandrisken. Man hade ju absolut inga 
möjligheter att få hjälp från grannar on "den röde hanen" kon 
lös. Genan att sprida ut byggnaderna minskade man brandriskerna. 
En nackdel med detta var dock att man vintertid hade ett väldigt 
besvär med att skotta sig fram mellan husen i den ofta djupa 
snön. Besväret med att bygga var man inte rädd för. Inte heller 
spelade virkesatgången någon större roll på den tiden.
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JORDKÄLLARE. SMEDJAN

SNICKARBOD Hade en viktig funktion vid 
tillverkning och reparation av

Uppförd omkring 1880-83. verktyg och redskap. Uppförd ca
år 1800.

VEDBOD

MANGELBOD

MANGÄRDSBYGGNADEN 1 Här stod även en träsvarv.

Uppfördes mellan 1800-1815. 
Ursprungligen bestod den av två 
rum och farstu och har sedan 
påbyggts i etapper. På baksidan 
har även varit en tillbyggnad 
scm dock är riven.

HÄRBRE

Flyttat från sin ursprungliga 
plats på Allbergstorpet. 
Användes för förvaring av 
nedsaltade produkter samt mjöl 
och bröd.

NYA BONINGSHUSET 2
BASTA

Uppfört mellan 1902 och 1903.
Tillkom 1836. Användes för

BAGARSTUGAN torkning av säd. Ej för badi

Kan till 1830. Användes även 
som sommarbostad.

SAG- OCH KVARNHUSET

Byggdes på 1860-talet. Klar 1870.
STALLET

SPÅNHYVEL
Uppfördes 1902.

Användes för tillverkning av 
takspan. Tillkom 1928.

NYA LADUGARDEN

Byggdes 1929.
TVÄTTBOD

RISBOD

Här hackades ris till strö för 
djuren i ladugården. Användes 
tidvis även san fårhus.

KAJSASTORPET HUGGARKOJAN (ca 900 m SO

Är ej ett dagsverkstorp. 
Avsöndrades 1834 men återköptes 
1928. Bestod av torpstuga, 
fähus, lada och källare.

gården)

Kem till i slutet av 1800- 
talet. Delvis nedgrävd i
backen.

ALLBERGSTORPET FÄBODVALLEN GUDMUNDSBODARNA

Kem till i mitten av 1800- 
talet. Var ett dagsverkstorp. 
Beboddes av Johan Petter 
Allberg under femtio år mot att 
han gjorde dagsverken på 
Gudmundstjäm. Till torpet 
hörde torparstuga, fähus, 
härbre, lada och jordkällare.

Byggdes 1884. Avsöndrad från 
fastigheten och ägs av barn
barnen till den siste brukaren. 
Vallen består av fyra byggnader 
och jordkällare. Belägen ca
5 km N Gudmundstjäm.

ETT ANTAL LADOR
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Själv är bäste dräng
När man skulle sätta igång och bygga, fick man först ta ställ
ning till cm man skulle använda tall eller gran. Furan är mer 
motståndskraftig mot väder och vind, medan granvirket är lättare 
och isolerar värmen bättre. Barrträdens ved är mjukare än övriga 
träslag och detta är en egenskap som man utnyttjade. Om husen 
var rätt timrade, sjönk de ihop med ca 3 cm per höjdmeter på 
grund av att virket torkade ihop. Sättningen gjorde med tiden 
väggarna täta.

Virket höggs i allmänhet efter den 
första ordentliga kylan, eftersem 
vinterawerkade träd torkar jämnare 
och innehåller mindre fukt än under 
sarmarhalvåret. H Vreim skriver i 
sin bok "Laftehus": "De högg timret 
under hösten, täljde det på två 
sidor frampa våren, lät det ligga 
och torka bra strölagt hela somma
ren till frampå hösten, timrade sä 
huset och lade på tak. Så står 
huset och snöbelastas under vintern 
till andra sommaren. Då satte man 
in dörrar och fönster och gjorde 
annars huset färdigt att flytta in
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Verktygen som användes vid själva timringen var huvudsakligen 
sågen, handvxan, bilyxan (skrädyxan) för skrädning (när man 
täljde, skrädde, stockarna på sidorna) samt bilyxan för knuttim
ringen (när man passade in stockarna i varandra i hushömen. 
Navaren (en handborr på 35-45 imi diameter) användes för att 
borra hål i timret. I hålen sattes träpinnar, s k dymlingar 
eller narar, och på så sätt hölls stockarna på plats. Mellan 
stockarna lades strängar av väggmossa eller drev för att mot
verka drag gencm eventuella springor.

KNUTTIMRINGENS KONST

Under upptinringen av en byggnad, var det bra can man kunde 
arbeta vid varje knut. Ingen spik användes i knutarna, som 
alltså måste göras så att stockarna fastlåste varandra. Detta 
skedde gencm s k korsknutar (även kallad dubbelknut).

Den enklaste korsknuten var den 
s k "lappskyran". Denna knuttim
ring användes dock endast på 
hölador, eftersan väggarna blev 
dragiga. Tomrummen mellan stock
arna fylldes dock ibland med 
mindre stammar så att väggarna 
blev tätare.

Denna timringsmetod var enkel, 
föga tidsödande och man sparade 
även på virket genan att tullar 
och mindre stairmar kunde använ
das som mellanlägg.

(T-r— "v-n
I skyran lades en ny stock 
och på dess översida höggs 
återigen en skyra.
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När man timrade upp boningshus eller liknande byggnader, var 
kraven på väggarnas täthet, knutarnas låsning och dylikt natur
ligtvis större. De korsknutar som då kem till användning förekom 
i ett par olika utföranden, nämligen helbett och halvbett.

m

HELBETT

En mera modem knut var LAXKNUTEN

Helbett med "mossa- 
skyra". Mossaskyran 
packades med mossa 
och motverkade drag 
gencm knuten.

W
v. <

=3 HALVBETT

f Dymling el

Timmerstockarnas längd har till stor del legat till grund för de 
hustyper, sem är vanliga bland bebyggelsen på landsbygden. 
Enkelstugan och parstugan - ibland tillbyggda eller med modifie
ringar - är de två hustyper som förekommer i den äldre bebyggel
sen.

Parstuga
Enkelstuga

ii
11
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Och man byggde
Eftersem det egentligen är byggnaderna som står i centrum på 
Gudmundstjäm, bör kanske något nämnas om de olika "byggherr
arna" .

OI£)F PäRSSON var ju, sem tidigare nämnts, den som bokstavligen 
lade grunden till skogshemmanet. När han dog år 1839 vid 84 års 
ålder, kunde han sannerligen sluta sina dagar i förvissning cm 
att vår Herre i honcm måste ha sett en synnerligen flitig och 
idog karl. Under sina år hade han hunnit med att bygga bonings
hus, fähus, bagarstuga, lador, vedbod, härbren samt dessutom 
flera hus som nu är rivna. Till detta får läggas all mark som han 
odlade upp och inhägnade. Från år 1792 finns det en uppgift i en 
lantmäteribeskrivning som säger att Gudmundstjäm då omfattade 1 
tunnland åker och 5 tunnland äng. Djuren bestod av 1 häst, 2 kor, 
1 kviga, 5 getter. Det skördades 7 skylar kom, vilket motsvarar 
84 buntar eller kärvar.

Givetvis skulle han inte klarat allt detta, om han inte haft ett 
par duktiga hustrur till sin hjälp. - Först GUNILLA och sedan 
SARA, varav den senare dog samma år som Olof själv.

i

W//'"
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Det blev hans son i andra giftet, NILS, som tillsammans med 
hustrun INGRID fortsatte byggargämingen. Under deras tid 
tillkom bl a Allbergstorpet, Kajsastorpet, basta, vattenledning 
m m.

Nils och Ingrid fick endast ett barn, dottern SARA LENA, scm 
levde från 1833 till 1928. Sara Lena var nog den san satte den 
största prägeln på gården, da hon v&r ner intresserad av bygg
ande ån av vävnad och sömnad. Under hennes tid uppfördes sågen- 
kvarnhuset, stall, smedja, basta, vadmalsstamp m fl byggnader. 
Även mangardsbyggnaden byggdes till i den omfattning den nu har. 
Gudmunastjämsbodama kem till omkring 1884. Sara Lena blev 95 
år gammal. Tillsammans med sin make ERIK JONSSON, överlämnade de 
gården till sin dä 20-årige son, NILS OLOF ERIKSSON och hans 
syster INGRID år 1883. Lagfart fick man år 1886.

Nils Olof och hustrun MÄRTA blev de som krönte förfädernas 
gärningar ned att lägga ytterligare mark under plogen. De byggde 
även den nuvarande ladugarden, snickarboden (1883, men av en del 
ansedd scm ännu äldre) samt det sista boningshuset, i vilket 
tre döttrar föddes, nämligen SARA (TIIDA), ANNA och FRIDA:

När Nils Olof dog 1943 och ingen av hans döttar ville eller hade 
möjlighet att överta gården, sattes det därmed punkt iör en 
märklig cdlargäming.

Medelåldern för de fyra ägarna blev anmärkningsvärt hög. - Nära 
80 årl Om någon skulle vilja pusta att man gencm ett slitsamt 
liv uppnår en sädan hog ålder, så vill j|ag i varje fall inte 
säga emot detta, även om man kan fundera över cm detta kan vara 
den ratta orsaken.
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Några av byggnaderna

SÅGEN-KVARNHUSET

Sågen och kvarnhuset är kanske den byggnad som mest fångar 
intresset vid ett besök på Gudmundstjäm. Kvarnen kem till 1865 
och byggdes några år senare på med ett såghus. En urmakare från 
Liden, Nils Isaksson, som var mångsysslare, hjälpte till med att 
sätta ihop vattenhjul, sågbänk och ramsåg. Längre fram i tiden 
kompletterades kvarnen. En byggmästare som hette Höglin från 
östanskär, kom upp till Gudmundstjäm för att hjälpa till med 
detta bygge. Bland annat gällde det då att få tröskverk, skak och 
kvarn att fungera med hjälp av en vattenturbin. Sågen blev nog en 
besvikelse för Sara-Lena och Erik, då det visade sig att vattnet 
i bäcken inte räckte för en effektiv sågning.

På övre våningen, i logen, fanns tröskverket och i anslutning 
till detta stod skaken. Sedan kärnorna slagits ur halmen i 
tröskverket, föll det samlade materialet ut på skaken. Där 
skildes halm och kärnor åt och kärnorna åkte i en ränna ner till 
ett rum under tröskverket. Halmen föll genom en öppning i golvet 
ner till halmboden. Färdigtröskad hissades säden återigen upp 
till logen, där den rensades på en handdriven harpa. Harpan 
skilde agnar och boss från säden gencm det framvevade luftdraget.
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a

Ovan till höger:
Ramsågen i sågen-kvarnhuset

Ovan till vänster: 
Fästanordningen för såg
bladets nedre ända.

Teckn till höger:
Axel till spanhyveln.
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STALLET OCH SNICKARBODEN

I bakgrunden syns stallet

I förgrunden snickarboden med nävertak.

___-w.
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TVÄTTBODEN
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Den lilla tvätt boden i bäcken strax nedom sågen-kvarnen, är en 
av de äldsta bevarade byggnaderna. Troligen utgjorde nämligen 
timret i väggarna stcnmen till den lilla skvaltkvam, son ronder 
en tid fanns i bäcken intill gården. Boden är dock flyttad ett 
antal gånger innan den fick sin nuvarande funktion.

Boden hade inte funktionen son 
tvättstuga utan användes som 
förvaringsställe för tvätt
bunkar o dyl.
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BASTAN OCH HÄRBRET

Om inte säden var tillräckligt torr för att lagras direkt efter 
tröskningen, lades den i bastan (eller bastun , rian, som den 
ocksä kallades). I bastan, byggd 1836, stod en stor järnkamin, 
som eldades sä att den var glödhet. I denna värme östes sedan 
säden fram och tillbaka för hand, tills den uppnått en sådan 
torrhet att den utan risk kunde lagras. Mögel och mältning (att 
säden grodde) var objudet otyg, som kunde förstöra säden. När 
säden var tillräckligt torr, togs den tillbaka till logen och 
kvarnen, där den maldes. Mjölet samlades i säckar och förvarades 
på en magasinsbotten i logen eller i något av härbrena tillsam
mans med bröd och nersaltat kött och fisk.

Det härbre san finns på Gudmundstjäm, har tidigare stått på 
Allberg storpet. Det flyttades till sin nuvarande plats när 
gubben Allberg dog.

•« Härbret

▼ Bastan

-T'-it''*. '/(■sä
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LADUGÅRDEN

Ladugården byggdes så sent son 1929 . Den ladugård san tidigare 
fanns, hade då blivit för trång och var dessutan i ett så dåligt 
skick att den måste rivas. Den nya ladugården rymde sex kor, tre 
ungdjur och en häst samt tidvis någon gris.

Värt att notera i samband med redan den första ladugården, var 
lösningen av vattenfrågan. Uppskattningsvis borde det ha gått åt 
ett tjugutal spänner med vatten åt djuren varje dag. - Att vakna 
på morgonen och tänka på all denna vattenbäming, kunde troligen 
avhålla en från att gnola en glad trudelutt. Men man löste även 
detta problem. Ar 1863 drogs en vattenledning från en källa 
till ladugården och köket.

Vattenledningen utgjordes av borrade trästockar. Stockarna, som 
rraste vara rakväxta, genatiborrades med borrar san var mellan fyra 
och sex meter långa. - Det gällde alltså att hålla tungan mitt i 
mun och sikta rätt vid detta arbete. Man kan fortfarande finna 
rester av ledningen, så vad gällde hållbarheten, var trärören 
inte så mycket sämre än de järnrör som senare kom till använd
ning. Dessutom var trärören inte så känsliga för kylan, där de 
låg nedgrävda i backen.
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Eftersom man inte kunde leverera mjölken vidare, separerades den 
i en separator. - Kanske en av tidens klurigaste uppfinningar. 
Genom att veva och utnyttja centrifugalkraften, skilde man 
fettpartiklarna från mjölken. Ur separatorn rann dels skummjölk 
och dels grädde. Av grädden gjorde man smör. Skummjölken 
användes till drickmjölk i hushållet. Det som blev över gavs 
till de minsta kalvarna, skummjölkskalvama.

Smöret förvarades i kaggar. Osten ystades med hjälp av löpet, 
scm man fick från löpmagen på spädkalven.

Osten och speciellt smöret användes scm vanliga bytesvaror i 
handelsboden och ersatte i många fall kontanta pengar. Helt utan 
kontanter kunde man dock av praktiska skäl inte ställa sig. Det 
behövde man vid sekelskiftet inte heller vara på Gudmundstjäm. 
Man betraktades faktiskt scm ganska välbeställda. De första 
generationernas nöd var nu långt borta.

BAGARSTUGAN

Bagarstugan kom till sedan man påbörjat den gamla mangårdsbygg- 
naden. Att det bör ha bakats åtskilligt med brödkakor och bullar 
i denna stuga behöver ju knappast nämnas. Utöver att vara 
bagarstuga, användes den som sorrmarviste eller sommarstuga. 
Under sommaren storstädades nämligen mangårdsbyggnaden, men det 
ansågs även lättare att hålla soirmarhushåll i bagarstugan.

jer *
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HUGGARKOJAN

Några ord bör också nämnas cm huggarkojan som ligger ca 900 m 
sydost om Kajsastorpet.

Hela kojan låg nedgrävd sa att endast ryggåstaket syntes ovanför 
backen. För art karma in i den, steg man ner genom en lucka i 
taket. Under de ibland verkligt bistra vintrarna var den troligen 
vida överlägsen andra timmerkojor scm låg timrade ovanpå marken. 
Det behövdes troligen inte eldas många vedpinnar för att man 
skulle få en verkligt god värme i kojan. Orsaken till detta var 
att kojan utnyttjade jordvärmen samt att den vintertid isolerades 
av ett tjockt snötäcke. Scm bekant håller utnyttjandet av jord
värmen på att återkomma i dagens bostadsbyggande. Idag återstår 
endast rester av kojan, men meningen är att den skall restaure
ras.

-ia-vrtt*

H.

yy, rf.'
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HUSDJUREN

Kon
Som itest födde Gudmundstjäm sex kor, tre kalvar, en häst, fem 
till sex får och ibland någon gris.

Runt sekelskiftet gav en ko av fjällras inte mer an ca 1 000 
liter mjölk under ett ar. Åttio år senare avkastar den allra 
bästa mjölkkon i vårt lan omkring 10 000 liter mjölk ärligen i 
Detta kanske - inom parentes sagt -- även ger en liten förklaring 
till de som "oroar" sig över de tornna ladugardama pa dagens 
landsbygd. Skulle nu alla dessa tomma ladugårdar vara fyllda ned 
högavkastande kor, så skulle landet översvämmas av mjölk. 
Skillnaden i mjölkavkastningen avspeglar också betydelsen av ett 
avancerat avelsarbete, semin (konstgjord befruktning) och noga 
uträknade kraftfodergivor både vad gäller blandning och mängd.

Naturligtvis var det främst det dåliga fodret som var orsak till 
att koma gav sä litet mjölk. Istället för att beta frodiga 
betesvallar, slapptes koma ut i skogarna där de kunde fä gå 
länga sträckor mellan grässtråna. För det mesta var det nog 
spätt löv sor. utgjorde det huvudsakliga fodret.
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Vintertid stod djuren praktiskt taget på svältkost. Höet från 
rryrslåttem var näringsfattigt och ofta knappt tilltaget. Många 
gånger drygades det därför ut med vass och löv. Under "oår", då 
skörden slagit helt fel, var man tvungen att ge koma nästan vad 
son helst för att de inte skulle ge upp livsandan. Koma kunde 
vara i sa dalig kondition vid vårens betessläppning att de fick 
släpas ut på trasmattor eller liknande, efterson de inte ens 
orkade stå pa benen.

Hästen
Trots att kon var en mycket stor kapitalinvestering på den tiden, 
sa var det ändå hästen som fick gä i första rummet. För det mesta 
var hästen bondens stolthet, hans "ansikte utåt" och även hans 
arbetskamrat. Han vårdade den lika omsorgsfullt som nutidens 
ungdomar sköter sina "raggarak". Efter söndagspredikan kunde 
bönderna stå i "timtal" och prata häst. Utanför kyrkstallama 
klämdes det på hästarnas ben, gapen på hästarna öppnades och 
tänderna synades. - Allt lika ivrigt sam när man idag står och 
sparkar på bildäcken och sedan kommenterar bilens egenskaper. Med 
lite överdrift kan man nog misstänka att många bondgummor drog på 
sig "soten" på kyrkbacken i otålig väntan på att gubbarna skulle 
bli färdiga med sina "viktiga" överläggningar ...



49

Su länge 3ordbruk i vanlig mening bedrivits i landet, har 
1 lastens tjänster tagits i anspräk. I mellersta och södra Sverige 
anvande nan företrädesvis oxar i den tyngre delen av aroetena.

Den ursprungliga arbetshästen 1 vart land, var troligtvis mest 
lik islandshästen, men har genom avel förändrats i olika rikt
ningar .

Under medeltiden tog jordbruksnäringen ert stort kliv £ ramat, 
främst genan att cisteriensermunkama 1 Sverige lade ner ett 
otroligt arbete pa växtförädling och avel. Munkarna ägde sexton 
klostergårdar, san låg utspridda i landet. Gardama var "mons- 
tergardar" fran j ordbrukssjnpunkt. Blana annat tog tvä- och 
treskiftesbruket här sin norjan. Nya sädesslag kom till använd
ning, humle odlades och trädgårdar, örtagårdar likson fiskdammar 
anlades. Vid dessa klostergårdar bedrevs också hastavel, genom 
att inan höll en eller flera s k stogängar (en stogäng = ett 
visst antal ston, som tillsammans med en hingst strövade fritt i 
betesmarken).

även Gustav Vasa var en jordbrukare av stora mätt , även om han 
naturligtvis mte sjaiv höll i tömmarna eller slagan. Genan sina 
direktiv tili allmogen och resultaten pa hans kungsgärder, 
paverkade tian scarkt metoderna i bi a husdjur aaveln. Under 
Gustav Väsas tid importerades t ex holländska kor, tyska cch 
engelska far samt iriesiska testar.
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Norrlänningen i allmänhet var emellertid inte intresserad av 
tyngre tiastar. Den glesa bebyggelsen och de stora avstånden 
krävde en snabb häst. Inte heller de sma åkerarealernas ofta 
lätta 3ordar krävde en tyngre häst. Snarare var det väl så, att 
den tungä hästen kon till korta i skogsarbetet och brukningen av 
de ibland branta jordplättarna. Det fordrades istället en häst, 
san var lättrörlig, seg och energisk. (Man kan här göra en 
jämförelse med dagens köp av överdimensionerade traktorer, som 
"släpar med sig" ett överflöd av hästkrafter, vilka sällan eller 
aldrig utnyttjas helt.)

Det var den nordsvenska hästen, som i slutet av 1800-talet kon 
att bli den häst san användes mest i Norrland. Den är livlig, 
oöm, håra och energisk. Som kombinerad arbets- och ridhäst, är 
"nordsvensken" bättre lämpad än andra hästar. Den scm älskar och 
föredrar en sådan häst, ser med saknad hur travsporten och dess 
medvetna avel, utvecklar den nordsvenska hästen i en riktning, 
san ger stort avkall pa de grundläggande rasegenskapema.
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Fåret
Fåren betydde mycket för självhushållningen på Gudmundstjam, 
liksom för de flesta andra småbrukare på den tiden. Praktiskt 
taget varje klädesplagg gjordes av ullen.

Fåret ar ett gaitmalt husdjur hos människan. Redan under sten
åldern förekan far. Om vi så tar ett stort hopp fram till sista 
sekelskiftet, minskade antalet får drastiskt under denna tid. 
Detta berodde på att nan mer och mer övergick från naturahus
hållning till penninghushållning, men också på att skogen blev 
skyddad från bete genom den s k betesfredslagen. Från 1960-talet 
har fåret rönt förnyad uppskattning san landskapsvårdare och 
köttdjur. Fårantalet ökar nu stadigt.

Faren år utpräglade betesdjur och nöjer sxg med ganska magert 
bete. Marker som koma har svårt att utnyttja, betas darfor med 
fördel av fåren. Fuktiga och låglänta marker undviks dock som 
icirbeten, eftersom de ofelbart ger uppkomst till inalvsparasiter 
hos djuren.

Geten
Geten ar sedan urminnes tid förankrad i folksägen. Den drog 
asaguden Tor ned hissnande fart over himlapällen och skotte sig 
tydligen sä bra, att Tomten senare beslöt sig för att spänna 
getabocken framför sin kälke. Pa så satt hann har med att dela 
ut alla julklappar i tid.
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Skämt åsido, kallades geten även "fattig mans ko" och hölls mest 
för mjölkens skull. Getmjölken är mycket hälsosam son dryck, men 
används mest för osttillverkning. Den speciella, litet fräna 
smak, sexa följer med mjölken, betraktas i mänga sydligare länder 
son en förnäm krydda i de dyrbarare ostsortema man framställer.

Geten kan visa mycket stor tillgivenhet ror människan och de små 
killingama kan också vara utmärkta "lekkamrater" åt barnen.

Eftersem man pä Gudmundstjäm hade kor och brist pä vinterfoder, 
kom geten inte att spela någon roll på den gården.

Svin och hons var inte sä vanliga ute i skogsbygderna. Anled
ningen till detta var att allt för stor del av rotfrukter, 
spannmal och skurmjölk gick at i deras foder.
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SKOGEN

Före den verkliga industrialiseringen i slutet av 1800-talet, 
hade skogen inte saitnia ekonomiska betydelse för en fastighet som 
den liar idag. Från skogen tog man virke till byggnationer, ved 
till värme och hushall. Har ianns också villebrådet som nian 
jagade samt betesmarkerna för djuren. - Allt detta betraktades 
som självklarheter eftersom virket oftast fanns i överflöd.

För Gudmundstjärns del kunde man, liksom pä andra håll, utnyttja 
skogen för kolning och på så sätt göra en liten extraförtjänst. 
Man sålde kolet till närmaste järnbruk, som var Lagfors. Vidare 
kunde nian fä in några Ören genom att anlägga tjärdalar och salja 
tjära. Men den lilla kvantitet trätjära som framställdes gick 
för det mest åt för eget behov.

Willlll
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Det var först under den siste ägaren som man vid Gudmundstjäm 
tog ut smärre kvantiteter timmer. Det kördes vintertid ned till 
Loning och älven, för att när våren kom flottas till någon såg.

|fj|\

Vida utbredd är uppfattningen att skogsbolagen skojade till sig 
skog var de än besökte gårdarna. Att sa skedde hörde nog mera 
till undantagen. Att tro att varenda bonde som sålde sin skog 
eller avverkningsrätt blev lurad är knappast riktigt. Att det var 
lätt att köpa skog till fördelaktiga priser, berodde mest på att 
skogen förr i tiden inte hade något större värde för bonden. 
Skogsaffärema ägde också rum i en tid när kontanter i börsen 
blev allt viktigare vid affärsuppgörelser och i hande1sboden. För 
böndernas del kem därför bolagens erbjudanden många ganger 
lägligt och tankarna pä skogens framtida värde var ganska långt 
borta. - Därmed inte sagt att skogsuppköpama underlät att gripa 
de chanser som förhandlingarna över köksbordet yppade.
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I anslutning till dessa rader om den dåtida användningen av 
skogen, kan det vara passande att något erinra om ett par nu 
utdöende skogsarbeten.

Tjärbränning
Framställningen av trätjära kunde ge viktiga biinkomster för 
jordbruksbefolkningen. Speciellt pa 1600- och 1700-talet var 
trätjäran en av landets viktigaste exportartiklar. Tjäran 
användes mest för impregnering av trä, t ex fartyg och jord
bruksredskap .

RÅMATERIAL

Som råmaterial för tjärbränningen 
användes gamla kådrika tallstubbar, 
som bröts upp och grovklövs. Sedan 
finhöggs veden i ca 1/2 m längder. 
All ytved, murkna delar och jord 
rensades bort.

TJÄRDALEN

För utvinningen av tjäran från veden anlades en s k tjärdal. Den 
placerades oftast i en urgrävd slänt och gavs en trattformad 
botten, där tjäran så småningom rann fram i en träränna. Se 
figuren scm visar en tjärdal i genomskärning.

Jord
Näver

Kluvet 
rundvir
ke

Stöttor

^ Tj ärutta-

Ränna

span
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Tandningen av tjärdalen skedde i en kantrand san lämnats bar vid 
täckningen av dalen. Sedan elden tagit sig började veden snart 
att "svettas" tjära och efter 5-6 timmar kon tjäran rinnande i 
rännan. Tjäran tappades på trätunnor (25 liter).

En tjärdal med ca 7 m diameter, 
beräknades under några dygns 
bränning avge ungefär 10 tunnor 
tjära.

Flottning i bäckar och åar
Ute i skogsbygderna låg awerkningsplatsema ofta mycket av
lägset. För framtagningen av timret, utnyttjades därför så gott 
sam alla bäckar och åar som flottningsleder till huvudvatten
dragen och den vidare vattentransporten till industrierna.

Bäckflottningen gav också många 
en mycket viktig biinkomst mellan 
vinterns skogsarbete och vårbru
ket på hemmanen. Arbetsmässigt 
var dock flottningen sällan så 
romantisk son den ibland fram
ställs. Det gällde att utnyttja 
vårflodens högvatten och dubbel 
arbetsdag var därför inte ovan
lig. Flottningen skulle vara 
avslutad i början av juni.
Arbetet skedde oftast på ackord 
och efter de villkor som flott- 
ningsbasama bestämde.
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Fran uet att varje by skotte flottnmgen i sin egen flottnings- 
bäck, utvecklades arbetet till att särskilda flottningslag tog 
hand om flottningen. Denna ordning berodde till stor del på att 
skogsbolagen stod san uppköpare av det privatägda timret, men 
givetvis också p^. att bolagen själva var beroende av sa välord
nade tiirr,ertransporter som nöj ligt.

Bäckilottilingen var inte sällan besvärlig i de smala, steniga 
och slingrande vattendragen. I början av 1900-talet lädes därför 
omfattande arbeten ned pä att underlätta flottningen. Bäckar och 
åar rensades, ledarmar av timmer och sten byggdes och ibland 
behövdes också långa rännor forbi särskilt svara bäcksträckor. 
Vid kallsjöarna och även i övrigt byggdes dainnar dar vattnet 
kunde samlas, för att sedan släppas vid behov. Dammve.ttnen 
tjänade ofta aven som timmermagasin strax före vårens flottnxnc.

r.yy.v
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Flottningsarbetet framstår efter dagens arbetarskyddsnormer san 
ofattbart riskfyllt. Forsande iskallt vatten, brötbildningar som 
skulle redas ut, lite sömn och dessutom dålig simkunnighet var de 
vanligaste riskfaktorerna. I arbetslagen utvecklades en mycket 
hög yrkesskicklighet, varför det trots allt sällan förekan 
allvarligare olyckor. Gencan det ständiga arbetet i kallt vatten, 
drabbades dock många flottare av reumatism och värk på sin ålders 
höst.

Det timmer som avverkades vid Gudmundstjäm, forslades som nämnts 
pa vinterföre ned till älven och Loning, för att sedan flottas 
vidare. Denna tirrmerköming var troligen mycket mer tidskrävande 
än backflottning, men transporten kunde inte ordnas på annat 
sätt, eftersom inga lämpliga vattendrag här fanns att tillgå.

Gencm tillkomsten av skogsbilvägama tillhör idag bäckflottningen 
en förgången tid. Den förekom dock i vissa vattendrag ända fram 
till 1960-talet, men detta kan nog betecknas som rena undantag. 
De gamla flottar stigarna utmed bäckarna och åarna växer nu igen, 
tinmerrännor och dairmar ruttnar och faller sönder. Snart återstår 
knappt nagot från en epok, sa helt skild från dagens skogsbruk.
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JORDBRUKSREDSKAP

if

Alöre tiders jordbruksredskap var relativt likartade för land
skapet, men kunde anda skilja sig genom olika utformning bero
ende pa tillverkarens skicklighet och funderingar kring hur 
redskapet bast passade hans egna förhållanden och jordar. Pa 
sätt och vis kan man därför säga att dåtidens redskap var bättre 
anpassade till de olika jordarterna och förhallandena jämfört 
med dagens standardproduktion av redskap.

För att ge fröna eller plantorna de allra basta grobetingelser, 
är det väldigt viktigt att jorden brukas och arbetas väl och pä 
ett riktigt sätt.

Pä jordar med mycket fukt dikade man tidigare ut dessa med öppna 
diken. Numera täckdikar man istället genan att lägga
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täckdikesrör på sådant avstånd från varandra att de anpassas 
efter jordarten. Därmed vinner man också större ytor som det är 
både lättare och snabbare att låta maskinerna arbeta över. En väl 
genomförd täckdikning är ofta en grundförutsättning för att ett 
lönande jordbruk skall kunna bedrivas.

Vidare arbetade man jordarna för att plantorna inte skulle 
konkurreras ut av ogräs, son annars gärna vill ta överhanden på 
de odlade jordarna.

« jv

Förr i tiden var det relativt enkelt att hålla ogräset stången 
genan mekanisk bekämpning (användande av redskap och trädning). 
När säden tröskades på logen passade man dessutom på att samla 
ihop ogräsfröna för att sedan omsorgsfullt bränna dem. När sedan 
skördetröskan kan in i bilden, sa har denna tröska inte förmågan 
att kunna skilja ogräsfröna från säden, utan ogräset går "rakt 
igenom" tröskan och sprids ut på skiftena där de gror i riklig 
förekomst. Av detta skäl kom de kemiska besprutningarna till. 
Alternativet till kemisk bekämpning var ju att träda jorden och 
mekaniskt, dvs för hand, ta bort ogräsen. I dagens läge finns det 
nästan ingen bonde som har råd att låta större delar av sin jord 
ligga outnyttjad under så lång tid son det är fråga om för att få 
åkrarna relativt ogräsfria.
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Gödselspridning
I de allra flesta fall kördes kreatursgödseln ut på vintrarna 
med släde och lades upp i små högar på lägdoma och åkrarna. 
Tidigt på våren "sprätte" man ut gödseln för hand, för att 
senare harva eller plöja ner den. Genom att man på detta satt 
placerade den dyrbara gödseln i småhogar, gick oftast jorden 
miste om större delen av gödselns näringsämnen. Snösmältning och 
nederbörd lakade ur näringen och det var inte mycket som kom 
jorden på åkern till godo. För det mesta hamnade också gödseln 
på de skiften och åkrar som låg närmast gården, varför den jord 
som lag längst bort från ladugarden många ganger blev utan 
näringstillskottet och följaktligen också näringsfattig.

GödseIspridaren gjorde hante
ringen av gödseln lattare och 
mer effektiv för jorden.

Plöjning
Plogens uppgift är att i tiltor (breda strimlor) vända matjords- 
lagret sä att markytans växtrester täcks och att det uppvända 
jordlagret senare skall kunna beredas till en ny såbädd. Av 
sarrma anledning spadvänder man trädgårdslandet på hösten.
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En god och väl utförd plöjning är mycket viktig för ett lyckat 
resultat av de ansträngningar man lägger ner på sin jord. Om inte 
tiltan vänder sig tätt mot det sist plöjda, så uppstår så kallade 
"hargömmor". "Hargörrmoma" ger uppkomst till mängder av ogräs och 
gör också' att frost och tjäle inte "fryser sönder" jorden så att 
den karmande harvningen underlättas.

Från början bestod plogen enbart av en rist med ett handtag och 
drogs av människa eller oxe. I detta utförande kallas redskapet 
för årder. I naturprogram från de underutvecklade länderna kan 
man i IV få se detta slag av plöjning - cm man nu kan kalla det 
för plöjning. I vilket fall som helst rörde man cm i jorden så 
pass att grobetingelser uppstod för de frön man sådde. Att det 
blev ett klent skördeutbyte kan var och en förstå.

Allt eftersom århundradena passerade förbättrades plogen. Man 
fick en plog där man kunde byta ut förslitna delar mot nya. 
Förslitningen var nämligen ganska avsevärd med tanke pä att 
plogen användes i ofta tunga och ibland stenbundna jordar.

Enskärig hästplog :

Ski
risi

Stödhjul

landsida
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För att fä ett bra plöjningsresultat var vändskivan den vik
tigaste delen av plogen. De var utformade på olika sätt med 
tanke på jordarnas styvhet. Vandskivan är den del av plogen som 
fär tiltan att tippa över och vända upp jorden. Genom att göra 
vandskivan svagt brytande fick man bättre bukt med de styva 
lerjordarna. Gjorde man den starkt brytande fick man en bättre 
genomarbetning av de lattare jordarna. Att kunna välja mellan 
olika vändskivor är idag nästan omöjligt, varför man kan säga 
att plogarna i första hälften av 1900-talet var bättre lämpade 
för sin uppgift än dagens fabriksplogar.

1. Plog med svagt brytande 
skruvformad vändskiva

2. Plog med starkt brytande 
vändskiva

\ t»
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Plöjningskapaciteten för en vanlig en-skärig hästplog r uppgår 
till 0,3 - 0,6 hektar per tim. beroende pä jordartens beskaffen
het och plojningsdjup.

Harvning
Harvens uppgift är att jämna och finfördela jorden, att blanda 
ner gödseln, att bryta skorpbildningar samt att förstöra upp
kammande ogräs.

Av harvar finns det ett otal typer att välja bland. Man kan i 
första hand särskilja mellan tre grupper: harvar med stela 
pinnar, harvar med fjådrande pinnar och de med roterande arbets
organ.
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Kloharv med krumslåar 
av trä

Den vanligaste harven före och under sekelskiftet var krokpinne- 
harven eller kloharven. Någon enstaka gång kunde man även finna 
spadrullharven i Indal. Den sistnämnda harvtypen var kanske bäst 
lämpad för torvjordar och nyodlingar.

Vält ning 
Valten använder man for att krossa mindre lerkokor efter en 
harvning, men också för att pressa till jorden kring utsäde och 
rötter. Detta gör att växterna bättre kan tillgodogöra sig 
markfuktigheten.

Trävälten var under sekelskiftet 
den vanligaste välten. Ofta 
belastade man den rätt tungt med 
stenar för att den skulle arbeta 
effektivt.

I sammanhanget kan nämnas att 
välten kan göra stor nytta där 
man har slarvat med plöjningen. 
Välten pressar ner de tiltor som 
råkat ställa sig på högkant och 
på så sätt kan man "fuska bort" 
de värsta "hargörnmoma" och 
motverka uttorkningen av jorden. Stockvält
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Sådd
Sådden var för många jordbrukare det roligaste arbetsmomentet. 
Tillfredsställelsen över att skapa nytt liv har beskrivits i 
många bonderomaner och korrmit till uttryck i åtskilliga lyriska 
epos.

Att utföra sadden för hand, bära en säskäppa pä magen, eller gä 
efter en radsåningsmaskin, kan synas vara ett ganska tråkigt 
arbete. Denna "skapelseakt" ger dock bonden ofta känslan att 
vara ett med naturen.

Sädd för hand kallas bredsädd. 
Konsten att gå i takt med de 
svepande handrörelserna, att undan 
för undan öppna händerna för att 
utsädet skall flyta ut i ratt 
mängd, är en snart bortglömd konst. 
En skickligt utförd sädd märktes 
genom jämn och välfördelad gröda pa 
åkrarna. Tidsåtgangen var 0,6 - 0,9 
hektar per man och timma.

Såskäppor
Den i mitten av 
senare utförande
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Slåtter
Slåttem pågick praktiskt taget hela sommaren. Vid sekelskiftet 
fanns det nästan inga anlagda vallar, utan lien gick över allt 
vad man kunde finna utanför den uppodlade marken. Slåttem 
utanför vallarna benämndes vanligen "hackslåtter". Som namnet 
antyder var det att "hacka sig fram" med lien runt stenar och 
över tuvor, för att ta tillvara all växtlighet son foder till 
djuren. Av stor betydelse var också myrslåttem son kunde äga rum 
langt från gårdarna, vilket innebar att man ofta fick övernatta 
ute i någon speciellt uppförd koja, tills starrhöet var slaget 
och uppstackat.

Oftast var man nägra stycket i sällskap, när man gav sig ut i 
skogsgläntoma for att ta tillvara växtligheten. Männen var de 
som för det mesta förde lien medan kvinnorna och barnen räfsade 
ihop det slagna. Höet vändes och torkades så mycket san möjligt 
på marken, för att sedan läggas till volmar, krakar eller hass- 
jor. När höet var torrt bars det ofta pä ryggen eller drogs med 
släpa till en lada. När sedan vintern kom, var det dags att med 
höskrindan på nedar och med hästens hjälp forsla hem höet.

W f ''X
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Hålorv

43F=T------
Pikorv med krag

ir~
Kvistorv el. stjärtorv

Skörd

Att slå med lie kan vara ett fruktans
värt tungt arbete om man gör fel! Man 
skall skära med lien! För att arbetet 
skall gå lätt, är det också viktigt att 
lien ar välslipad och brynad, att den 
har ett orv som passar kroppsbyggnaden, 
att man låter liebladet löpa utmed 
marken, att bladet är rätt jordställt 
och att man använder armarna på ett 
riktigt sätt. - När allt detta stämmer, 
då känns det scni lien arbetar själv. - 
Då är det roligt att slå!

liven skörden av stråsäd utfördes med lie. På några ställen hade 
visserligen den hästdragna slåttermaskinen gjort sitt intåg i 
Indalen, men det var långt ifran pa alla gårdar.

Slåttermaskinen, som anvandes på Gudmundstjäm efter 1900, var 
densamma som man dock mer och mer allmänt begagnade sig av vid 
skörden på vallarna. För stråsädesskörden var maskinen försedd 
med axlyftare och straskiljare. Efter derna maskin utvecklades 
den hästdragna självbindaren och det var en apparat som prak
tiskt taget revolutionerade skördearbetet.

När man slog för hand, kunde man med teknik få tvä till tre väl 
samlade högar bredvid varandra. Detta kallades för att "slå på 
lock". Högarna lades sedan ihop och bands av kvinnorna ihop till 
en kärve med snodda halmstrån. En normal arbetsmängd för en som 
slog och en san band, var 0,05 - 0,06 hektar per timme, eller 
ungefär dryga tunnlandet på en arbetsdag.
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Sätten att därefter torka kärvarna varierade från landskap till 
landskap. Kärvarna kunde samlas till långskylar, små krakar, 
stora krakar eller i storhässjor. Av dessa tillvägagångssätt 
fanns det även variationer.

På Gudmundstjäm använde man sig av en hög storhässja. Den stod i 
anslutning till trösklogen. Detta förfaringssätt innebar ett 
enormt och ibland ganska riskfyllt arbete, särskilt när man 
började nå upp till de översta stängerna i hässjan. Men å andra 
sidan hade man skörden väl samlad till tröskplatsen och det var 
därmed också lätt att få den under tak.

Hässiria (på Indalsmål) med block

Mm
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Tröskning och rensning
Att stä ute på logen och handslaga säden hörde till en förgången 
tid. Ute i skogsbygderna hade nämligen vid sekelskiftet det 
lilla stifttröskverket redan letat sig ut. För att få 
tröskverket att snurra använde man sig av vattenkraft eller 
hästvandring.

I sitt enklaste utförande bestod tröskverket av en cylinder och 
en s k sko. Mellan cylindern och skon matade man in axen på sina 
strån, varvid cylindern med de fastsittande stiften slog ur 
axen. Halm, agnar och kärnor frånskildes sedan för hand ned 
särskilda redskap efter tröskningen.

'‘ggande

r~ i i 7

Cylinder
med
stift

Stifttröskverk

För att skilja boss och agnar från säden, använde man sig av en 
harpa. Den bestod av fläktvingar av trä monterade på en axel, 
son vevades runt för hand. Det luftdrag san uppstod, lät man 
passera gencm såll av olika storlek beroende på sädesslag. På så 
vis avskildes på tre olika ställen i maskinen: stora kärnor, små 
kärnor och ogräsfrön tillsairmans med andra föroreningar.

Undan för undan kompletterades tröskverken sedan med halmskäka- 
re, bossäll, rensverk, elevatorer, kömare , cylindersorterare 
osv tills vi idag har den självgäende skördetröskan.
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Målning
Från det att man i forntiden lade sädeskornen mellan två stenar 
och gnuggade, är principen för sädens förvandling till mjöl 
fortfarande densairma. Roterande stenar som mal säden används än 
idag i jordbruket.

Kvarnarna under sekelskiftet drevs för det mesta med vattenkraft. 
Ibland förekan vinden san kraftkälla (mest söderut) och någon 
enstaka gång använde man hästvandring. Otaliga var de små skvalt- 
kvamar son bönderna byggde i bäckar och åar. Vid större herrman 
hade man sin egen kvarn, men för det mesta samsades man några 
stycken vid kvamstället.

Målningen utfördes mellan två, liggande, flata och cirkelformade 
stenar, varav den ena roterade. Båda stenarna var försedda med 
räfflor från centrum och ut mot periferin. Gencm dessa räfflor 
underlättades sädens införande mellan stenarna och de trans
porterade också ut mjölet för uppsamling. En kvarn med stenar av 
en diameter på 60 cm avverkade i medeltal 450 kg säd per timme.
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Selen
Selen var man ytterst noga med att 
underhålla, men det viktigaste var 
ju att den passade den häst den var 
avsedd för. Felaktigt ansatta lokor 
eller däckelputor kunde under hårt 
arbete skada hästen svårt. Detta 
fick inte förekctima, ef ter san 
hästen ofta tillhörde bondens mest 
värdefulla egendan.

Släden och vagnen
Det mest bekväma sättet att färdas längre sträckor var med häst 
och släde. De allra flesta långresor gjordes därför vintertid. 
Möjligheten att färdas relativt fort och lätt på vinterföre, 
minskade troligen också känslan hos många långt avsides boende 
att de hade långt till grannar och bebyggelse. Även kyrkobesöken 
blev troligen något flera under vintern, då man slapp de knagg
liga kärrvägama eller långa vandringar till fots. Inte minst 
torde denna möjlighet till umgänge har uppskattats av kvinnorna 
son annars var bundna till hushållsarbetet.

Den slädtyp man såg mest på vintervägarna var jämtskrindan. 
Med resenärerna nedbäddade i halm och omstoppade ned varma fällar, 
kunde slädfärderna troligen vara rätt njutbara.
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Som nämnts var det inte mycket bevänt med vägarna fört i tiden. 
De bestod ofta endast av ett slingrande hjulspår över stock och 
sten. Mångfalden av hagar gjorde också att man titt och tätt fick 
stanna åkdonet för att öppna grindar när man skulle åka någon
stans.

Kärror och vagnar kännetecknades av att de hade stora hjul. 
Orsaken till detta var naturligtvis att stora hjul rullade 
betydligt lättare över ojämnheter än små hjul. Av hjulfordonen 
var giggen den san mest användes. Den hade bara ett hjulpar och 
plats för två personer.

Gigg
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JAKTEN
och
FISKET

A

i

i

Jakten och fisket hade i allmänhet mycket stor betydelse för 
skogsbönderna, eftersom avkastningen från såväl kreatur som jord 
var knapp. Förutcm det ofta nödvändiga tillskottet i mathushåll
ningen, kunde även t ex fågel och skinn förvandlas till reda 
pengar, som det ju ständigt var brist på.

Fisket
Vi väljer att först tala något om fisket och koncentrerar oss 
inledningsvis på Gudmundstjam.

Gudmundstjäm var inte något egentligt fiskevatten, eftersom den 
bara kunde erbjuda fiskaren småabborre. Vid sekelskiftet gjordes 
dock ett försök av Nils Olof Eriksson att berika vattnet genan
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att inplantera öring. Resultatet av detta är svårt att säga något 
cm, men idag ar i varje fall öringarna borta i tjärnen. - Kanske 
beroende på att även gädda på något sätt tagit vattnet i besitt
ning.

Den närliggande Mosjön var däremot betydligt fiskrikare och det 
var där man bedrev sitt huvudsakliga fiske. Fångsterna bestod 
mest av gädda scm fångades på nät, i mjärde eller på krok. I 
Mosjöån förekan även ålfiske i ett särskilt uppfört ålhus (ål
kista) . I bäckarna metade man mest som fritidsnöje bäcköring (s k 
stenbit), men man använde troligen också fasta fisken, s k kassar 
eller mjärdar, son sattes ut i vattendraget. Något vinterfiske 
förekom aldrig av de scm bodde vid Gudrnundstjäm.

Stomme till fiskkasse 
för strömmande vatten.

Stommen kläddes ned 
flätade vidjor.

Även cm fisket troligen spelade en ganska liten roll för Gud- 
mundstjärnsfolket, var förhållandena andra för många nybyggare. 
Mycket tyder på att just insjöfisket och de strömmande vattnen 
var av avgörande betydelse vid många bosättningar. En del av de 
äldsta skogsbyarna ligger också vid något fiskevatten, även cm 
platsen inte alls var den lämpligaste för åkerbruk. Det var också 
vanligt att byarna betraktade långt avsides liggande vatten scm 
sina "fisketresk". Dessa besöktes årligen för veckolånga fisken, 
varefter fångsten fraktades hem i fyllda tunnor för saltning och 
inläggning.
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Jakten
Jakten intog inte sällan en framskjuten ställning i skogsfolkets 
dagliga liv. Naturligtvis deltog inte allt manfolk i jagandet, 
men de som "hade håg för skogen" och kunde konsterna, bidrog 
helt säkert i hög grad till hemmets bärgning.

Jakten bedrevs såväl med geväret i hand som med hjälp av olika 
redskap, vilka vittjades med jämna mellanrum.

VAPNEN
Det jaktvapen som kom att undantränga bågen (som faktiskt 
användes i ganska sen tid) var flintlåsgeväret. Det var i 
allmänt bruk vid mitten av 1600-talet. Geväret hade ganska litet 
gemensamt med dagens skjutvapen. - De var t ex mycket tunga och 
kunde sällan avlossas utan stöd för pipan. Kalibern var antingen 
ganska fin (6 - 7 mm för fågelskytte) , eller minst dubbelt 
grövre för högviltet. Skottvidden var kort och ofta klickade 
geväret genom att fängkrutet (krutet son i sin tur antände 
laddningen i pipan) blivit vått eller helt enkelt blåst bort.
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Vid 1850-talet hade en nyare bösstyp kamnit i bruk, nämligen 
knallhattsgeväret. San namnet anger, var det pä detta gevär 
böjligt att antända krutladdningen i pipan genom att en liten 
knallhatt exploderade under hanens slag. Säkerheten vid avfyr- 
ningen blev därigenom bättre, men bössornas ohanterliga utförande 
lämnade många gånger itycket att önska. Smidigheten berodde dock 
mycket på bössmedemas skicklighet i smide och trähantverk.

Knallhatt
Svartkrut

Kula
Förladdning

Tång för stöp- 
ning av blykulor

De båda vapentypema son här kort beskrivits, var s k fram- 
laddningsgevär eller lodbössor, dvs laddningen skedde från 
pipmynningen gencm en ganska tidsödande procedur. Namnet lodbössa 
konmer från benämningen på blykulan, lodet, som man stöpte själv 
i en särskild kultång. Som form för kultillverkningen använde man 
ibland också en urgröpt potatis, men då fick kniven tas fram för 
att putsa till kulans ojämnheter. Någon har kanske undrat över de 
djupa hal av en enkronas storlek, som man ibland kan finna i 
väggarna på härbren och logar. Dessa hål kommer från provskjut
ningar med bössorna. Med kniven petades sedan kulan ut och blyet 
återanvändes. Bly kunde vara dyrt och svårt att få tag på många 
gånger.

Så småningom kom de mer moderna bakladdningsgevären i bruk. Här 
hade laddningsproceduren förenklats genom uppfinningen av pa
tronen.
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VILLEBRÅDET

De djur scan i slutet av 1800-talet förmodligen hade störst 
betydelse för jägaren, var skogsfågeln (tjädern, orren och 
järpen), naturligtvis älgen och även ekorren. Även räv, mård, 
utter och lo jagades för skinnens skull, men med mindre utbyte i 
antal fångade djur. Björnen och i synnerhet vargen, förekcm 
irycket sparsamt. Någon egentlig jakt efter dessa djur kan man 
därför inte tala an i våra trakter under denna tid. Bävern var 
sedan mitten av 1800-talet utrotad.

ÄLGEN

För den vanlige skogsbonden var helt naturligt älgen högviltet. 
- En fälld älg betydde att ett stort hål i vinterns köttförråd 
var fyllt och att nöden hölls borta från dörren. Vi skall dock 
komma ihåg att älgtillgången var mycket dålig under denna tid 
och att jakten kringgärdades med stränga bestämnelser. Hot on 
fängelse och böter hade trots allt sällan någon större betydelse 
för jaktens omfattning. Befolkningens gleshet och de stora 
vidderna gjorde det svårt för myndigheterna att kontrollera 
lagefterlevnaden - och kanske man även från länsmans sida inte 
var så noga alla gånger heller om syftet med den olagliga jakten 
var behjärtansvärt. Jakten efter älg skedde mest vintertid, då 
man på skidor lättare kunde spåra och närma sig djuren.
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SKOGSFÅGELN

Jakten efter fågel, eller snarare fågelfångsten, var länge 
betydelsefull för skogsbefolkningen. Det fanns i allmänhet gott 
cm tjäder, orre och järpe i skogarna och man jagade året runt. 
Bästa utbytet av jakten gav kanske besöken på tjäderns och orrens 
spelplatser under våren, men under sensommaren kunde även upp
satta snaror ge god fångst. Snamingen av fågel var omfattande, 
även an bruket hade minskat vid sekelskiftet. Tidigare kunde en 
enda fångstman ha hundratals snaror utsatta och rishagama son 
användes för att "styra" fågeln i snarorna, kunde vara kilo
meterlånga. Man använde också uppgillrade s k flak eller stockar 
vid fågelfångsten, men dessa anordningar var vid slutet av 
1800-talet inte lika vanliga som snarorna.

Fågeln var naturligtvis ett gott tillskott i mathållningen. De 
som fångade mycket fågel, kunde även sälja den. Flitiga fångstmän 
företog ibland resor ända ned till Stockholm, där lassvis med 
fågel såldes. Priserna varierade men vid 1880-talet betalades en 
järpe med 75 öre. Man räknade med att sex järpar motsvarade två 
tjädrar och att fyra järpar var lika med två orrar. Inkomsterna 
från fågelförsäljningen var för många en viktig inkomstkälla. En 
viss snaming av hare förekan också, men den användes nästan 
alltid i det egna hushållet.
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EKORREN

Ekorren jagades för skinnets skull. Jakten skedde mest med bössa 
i oktober - november, alltså sedan pälsen blivit fullhårig inför 
vintern. Man använde ibland också fallstockar, som gillrades ned 
en svampbit eller en liten bit bröd. Vid god tillgång på ekorre, 
kunde fångsten bli 10 - 20 ekorrar per dag. Skinnen buntades i 
"tinnier", san innehöll 40 skinn. För detta fick man 7-15 
kronor. Vid slutet av 1800-talet såldes ekorrskinnen mast 
styckevis. Ekorrjakten och även fångsten av hermelin (lekatt) 
var särskilt populär bland pojkarna, eftersom den ganska lätt 
kunde ge lite fickpengar .

RÄVEN

Även räv jakten hade viss betydelse 
för ekoncmin, eftersan skinnen 
betalades bra. Jaktmetodema 
varierade. Användningen av tramp- 
saxar var vanlig, men man idkade 
också åtelskytte, snaming och 
fällfångst. Ett av redskapen var 
träsaxen (eller rävtången, rävklå- 
pan). Den var vanlig före bruket av 
trampsaxama av järn.

(I sina försök att hoppande nå 
betet fastnar räven med en tass).
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I denna kortfattade beskrivning av jakten vid tiden före och under 
sekelskiftet, har hundens roll inte nämnts. Vid jakten med bössa i 
hand, var det dock vanligt att hunden användes för att ta reda pä 
villebrådet. Vanligen användes skällvilliga spetsar av olika ras och 
blandning. Stövarjakt efter hare och räv utövades mest av de mer 
besuttna i den tidens samhälle. Det var dä fråga cm en ren nöjesjakt.

Jakten kom efter sekelskiftet att mer och mer förlora sin bety
delse för hushållet. Den utvecklades således till en "sportjakt" 
scm ägde rum i mån av intresse och tid. Denna utveckling berodde 
också på att det inte längre var nödvändigt att hålla efter de 
svaga stammarna av de större rovdjuren samt att lagstiftningen på 
jaktens cmråde blev allt strängare och kontrollen bättre.



SLAKTEN

Slakten av nötboskap och får utfördes vanligen i oktober och 
helst vid nymåne, eftersom köttet ansågs bli drygare då. Kalvar
na sctn ej skulle behållas till liv, slaktades redan andra dagen 
efter födelsen.

Enligt traditionen inföll grisslakten på Luciadagen eller vid 
nymåne närmast före jul.

Djuren avlivades för det mesta med en hammare, men också någon 
enstaka gång med slaktmask. Den vanligaste metoden före 1900- 
talet, var att man helt enkelt stack en kniv i djurets hals 
medan det var vid fullt medvetande. Grisen brukade man däremot 
sticka direkt i hjärtat. Efter avlivandet vidtog skållning av 
svinen, urtagning och styckning.

När djuret väl var avlivat (ibland anlitades kunniga kvinnor för 
denna procedur) tog man en paus för att äta ost och limpa samt 
därtill en sup. Fick inte slaktaren sin slaktsup, var detta en 
grov förolämpning eller ett oförlåtligt förbiseende.

Hack-kniv som användes för 
att finfördela inälvsmat 
och kött.
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När man slaktade fåren förr i tiden, var det brukligt att de 
samtidigt fördes in i slaktrurrmet. Där fick de under stigande 
ångest bevittna sina kamraters öde och blev därför med tiden allt 
mer oregerliga. Under denna väntetid, skulle de nödvändigt stå 
placerade utmed den norra väggen i rummet.

Omedelbart efter slakten preparerades köttet, inälvsmaten och 
blodet. En del saltades, annat torkades och av somligt gjordes 
t ex korv. Med undantag för fläsket, åts sällan färskt kött 
förrän det åtminstone en tid legat i "sältan" dvs saltlaken. 
Köttspadet som uppstod vid kokningen, dracks inte son buljong, 
men åts däremot scm "sovel" till potatis eller användes till 
soppor.

De nämnda slaktmetodema kan för nutidsmänniskan tyckas nästan 
ofattbart grynma emot djuren. Arbetet med att förse gårdens folk 
med livets nödtorft, gav dock inte utryirme för känslor scm 
medlidande etc. Hanteringen av slaktdjuren var också rotad i 
urgamla seder, som man inte ändrade på så lätt. Trots det i våra 
ögon grymma sättet att avliva djuren på, kände man en viss 
vördnad för "offret" och man betraktade även resultatet av 
slakten scm ett "Gudslån". Här liksom i många andra sairmanhang, 
hade människomas skrockfullhet sin givna plats.

SLAKTSKROCK

Den san skulle sticka djuret 
sade alltid:
"I Jesu namn"
innan kniven användes.

När man slaktar en kalv, 
skall man slå tillsammans 
de avskurna benen för att 
"de skola få ta avsked här 
på jola och träffas i(Värmland)

När man slaktar ett kräk,
himmelriket".

(Dalarna)
kastar man det skivformiga, 
klibbiga bröstbrosket upp i 
taket, och an det då fastnar 
blir det bröllop inan året.

Svingallan togs alltid till
vara och smordes, blandad 
med brännvin, på liktomar 
och frostsår.(Dalarna)
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MAT och DRYCK

Kosthållet på sekelskiftets landsbygd måste givetvis nämnas - 
eftersom födan var - och fortfarande är - en nödvändighet i 
tillvaron. Likaså kan man kanske säga att större delen av 
civilisationens umgängesvanor har uppstått vid matborden.

Det lilla urval av maträtter som nämns, är endast prover på vad 
folk ätit förr på landsbygden. Tonvikten är lagd på kosthållet 
inom Medelpad och Ångermanland. När man fördjupar sig i ämnet 
och även studerar det i ett vidare perspektiv, så torde gröten 
och även sopporna framstå som "grundfödan" bland alla folk, alla 
civilisationer och under flera århundranden - utom det sista.

Olaus Magnus skrev på 1500-talet:

"Fordomdags rådde bland de nordiska folken en ljuvlig, behaglig 
och harmlös enkelhet i mat och dryck, och den gjorde människorna 
sunda, kraftiga, starka, kloka och uthålliga, särdeles i krigisk 
idrott. Nu åter hava utländska korvmakare och stekare (jmfr dagens 
pizzerior och hamburger stånd) kallats in att uppairma det mest 
otyglade frosseri. Nykterheten, som är dygdernas vaktar inna, 
frestas, och släktet varder icke så längre istand att tänka en 
nyttig eller rättskaffens tanke, förkovra ett påbegynt verk eller 
arbeta med sina händer."

Ar det inte ovanligt kloka tankar, som mycket väl kan gälla för 
värt samhälle idag? Under den senaste tiden har vissa forskare 
koimit att dra paralleller mellan en hel del av våra sjukdomar 
och en ibland katastrofalt dålig kosthållning.
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VÄLLING

Välling förekan i oändliga variationer.

Stänkvällingen eller mältmjölsvällingen gjordes av mjölk och 
mältmjöl (mältmjöl = skrätt kornmjöl).

I slätvällingen blandades gärna rotmos.

Kämmjölksvällingen var gjord på kämmjölk med avredning på 
kornmjöl eller vetemjöl.

SOPPA

Kunde t ex vara ärtsoppa son kokades på gråärtor.

Kålsoppa förekan, men kålen kunde ibland vara svår att få tag på.

Fisksoppa kokades på sik, lax, gädda m fl fiskar. I spadet 
blandades en avredning på mjölk och mältmjöl. Soppan kryddades 
gärna med gräslök.

Ölsoppa tillagades på svagdricka san kokades. Sedan tillsattes en 
avredning på mjölk och mjöl. Man sötade med sirap och kryddade 
med ingefära. Till detta åts tunnbröd som bröts ned i soppan.

Sviskonsoppa eller vattsoppa gjordes på vatten, sviskon, russin 
och kanel. Till avredningen användes potatismjöl. Denna soppa var 
oundgänglig i bröllopsmaten.

Köttsoppa med "smältmjölsklimp".
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GROT

Rågmjölsgröt kokades sällan, eftersom man för det mesta hade 
smått om råg. Rågmjölet bakades hellre till tjockbröd.

"Pärgröten" gjorde man på mjölk, potatismos och kom- eller 
vetemjöl.

Blåbärsgröt kokades av vatten, blåbär och kornmjöl.

Krusbärsgröt bestod av vatten, krusbär och potatis- eller 
vetemjöl.

Gubbgröt eller slätgröt var helgdagsmat. Den kokades på mjölk 
och vetemjöl. Med en smörklick i gröten kallades den smörgröt 
och ansågs som mycket njutbar. Gubbgröten var också en fin gröt 
och jämförbar med flötgröten i andra delar av landet.

Risgrynsgröten var ändå den allra finaste gröten. Den ät man på 
julkvällen.

PALT

Mjölpalten tillagades pä kornmjöl i vatten eller skunmjölk. Den 
åts med mjölk eller med smör till. Mjölpalten anvandes mest som 
middagsmat eller till matsäck.

KAMS

I fabodama gjordes pa sarttna sätt biandkams, men den kokades i 
"blanngrytan", d v s i den vassla som kokades saimian med "me
sen". Kamsen stektes ofta i fläskflott.

Vid kamskokningen roade sig fäbodstintoma ibland med att skriva 
sina beundrares namn på små stickor, som sedan stacks in i 
kamsen före kokningen. Sedan fick man ta var sin färdig kams ur 
grytan, varvid den tillkommandes namn avslöjades gencxn namnet på 
stickan.
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Blodpalten var en högtidsrätt vid julen.

Leverkaka av krossgryn (komgryn) , lever, sirap och äten ned 
skirat smör, var son regel heldagsmat eller bröllopsmat.

BRÖD

Glödhyppor var gjorda på råg- eller kornmjöl och gräddades på 
glöd.

Smordbröd bakades av potatis, rågmjöl och nessmör.

Man bakade även råglimpor, rågbullar, paltbröd, knäckebröd och 
naturligtvis tunnbröd.

I samband med brödet kan även nämnas bry tan, som bestod av 
tunnbröd son bröts ner i kokande mjölk vari smör klickats. Brytan 
användes som frukostmat.

NÖDBRÖD

Dråsebrödet tillreddes med sädens agnar son tillsats i mjölet.

Hackebröd bakades på "hela axet och hälften av halmen"

Barkbröd var anständigt att göra. Till detta togs ungtallens vita 
innerbark, son torkades och maldes. Barkmjölet lades sedan i ett 
kärl med vatten i 5 - 6 dygn under dagligt vattenonbyte. Vid 
bakningen tillsattes en tredjedel eller högst hälften kom- och 
havremjöl.

%'t v
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Benbröd bakades på mjölet av urkokta, krossade och sedan malda 
ben. Benmjölet blandades i det sparsamma kornmjölet.

Andra nödbröd son tillreddes på liknande sätt, var gräsbröd, 
halmbröd, agnbröd, grönbröd (av ljung) och mossabröd.

KAKOR

Här kan endast en uppräkning ske av de vanligaste småbröden:

Rån, spritsar, cederkransar, spanar, kläm- eller klei bakelser, 
smörbakelser, sandbakelser och struvor.

Andra "kakor" var naturligrvis pannkaka och våfflor. Vafiloma 
gjordes på finaste kornmjöl.

Flickorna brukade vid brodbakningen göra s k "karlekskakor". 
Degen kavlades ut med en slätkavel och formades till kakor. 
Tvärs över en kaka gjordes en "rit" (en fåra) så att kakan 
delades i två hälfter, dock ej djupare än att degen holl ihop. 
På vardera kåkhälften ritades en bokstav - initialen i sitt eget 
namn och initialen i namnet på den man höll av. Därefter grädda
des kakan. Pöste den dä upp mer på ena sidan, då var kär leken 
större dar. Pöste kakan upp pä båda lialvor, var båda personernas 
be)jelse för varandra lika stark. Om kakan förblev platt, - ja, 
dä var det nog igen riktig kärlek att räkna med frän något 
håll....
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KÖTT

Köttet åts sällan färskt, utan var för det mesta saltat eller 
torkat och kokades sedan upp efter hand.

Korv fanns i många variationer. Bl a lades ofta även pölsan in i 
korvskinn, för att sedan användas vid lämpligt tillfälle.

Syltor tillagades naturligtvis och de olika sorterna var "lika 
många som årets dagar".

FISK

Liksom köttet torkades och saltades fisken, men man åt den 
givetvis också färsk ibland.

Surf isken (jmfr surströmmingen) har gamla anor. Fisken är här 
lagd i saltlake och jäst, dvs inte sur! Till surfisken användes 
t ex mört, abborre m fl fiskar. Man stekte den gärna på halster 
och ät den med potatis och tunnbröd.

(Första gången man kan läsa cm surströirming i "officiella" 
sammanhang, var när den sändes i tunnor till Tyskland som mat för 
Gustaf II Adolfs soldater. - Kanske var det den första gången som 
någon krigförande part tog till "stridsgas"?)

ÄGG

Ägg ingick inte så ofta i kosthållet, eftersem de ofta gick till 
avsalu, men till påsk och pingst var de obligatoriska. I skogen 
brukade ibland pojkarna vittja skogsfågelns reden och äggen 
kokades i "näverskråckor", som grävdes ned bland glöden.
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KRYDDOR

var kyndel, persilja, dill, gräs-

DRYCKER

Vatten, enbärsdricka och brygd var de vanligaste dryckerna. 
Barnen fick skunrnjölk och ibland saft. Kaffet var en dryck som 
endast förekom vid mera högtidliga tillfällen.

Den enklare brygden tillreddes genan mältning av stöpt kom i 
vatten. Komet fick sedan gro till långa groddar, varefter det 
maldes och arbetades till vört. Avkok på humle blandades i 
vörten för smakens skull.

Maltdricka, som ansågs vara finare än brygden, bryggdes till 
jul, bröllop, begravningar och prästbesök.

Troligtvis har det bränts brännvin även på Gudmundstjäm i 
begynnelsen. Men all hembränning förbjöds år 1885. I kapitlet om 
brännvinsbränning i Svensk Allmogekost, Centraltryckeriet, 
Stockholm 1919, kan noteras att strax efter det allmänna förbu
det, tilltog supsedema istället för den förmodade minskningen. 
Vidare ändrade supandet karaktär, eftersom "stuprusen" och 
periodsupandet överflyttades på den yngre generationen. Man kan 
vidare läsa att "en förut okänd anda, manifesterade sig i 
övermod och dåligt ölsinne, grälsjuka och slagsmål" i och med de 
nya bestämmelserna.
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POTATIS

Potatis hörde till den riktiga stapelfödan och odlades tidigt på
Gudraundstjäm. På grund av att den ofta frös hemmavid flyttades 
potatisodlingen omkring sekelskiftet till fäbodvallen. Man satte 
både mandelpotatis och den förr så vanliga blåskaliga potatisen.

dt

Bevarad från Tåsjö i Ångermanland

På morgonen, vid fyratiden, erhölls ett 
stycke "surkcmese" och ett stycke agnbröd.

Klockan nio rov- och pärstampa med surfisk, 
vilken åts graf (spicken) eller stektes den på 
ett barkstycke i bakugnen.

Klockan ett middagsmål bestående av tjockmjölk 
l vari smulats "mö-ost" jämte torkad fisk, 

"blåsill" istället för bröd.
X \

Till kvällen gröt och sur mjölk.

L
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ISUPPTAGNING

iHiirff iif/7-
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Även cm isupptagning inte förekcm på Gudmundstjäm, så bör i 
alla fall denna syssla nämnas, eftersem inånga hushåll använde 
sig av is för att kyla mjölk- och matvaror under soirmaren.

Pä Gudmundstjäm använde man sig istället av en garrmal brunn som 
sinat. I den sänkte man ned den mjölk och de matvaror, scm man 
ville skydda från somnarens värme.

På vissa gårdar hörde emellertid isupptagningen till de nödvän
diga vinterarbetena. Om man levererade mjölk till mejeriet, 
kunde nämligen mängder av is gå åt för att mjölken skulle hålla 
sig. En del is användes även till hushållets färskvaror.

Isen hämtades frän någon närbelägen sjö, där den togs upp i 
stora block och forslades med häst och släde till gården. Isen 
förvarades sedan i en s k isdös, i särskilda ishus eller i en 
iskällare. Isdösen, scm alltså låg ute i det fria, täcktes ned 
sågspån eller torv.

I mer välbeställda hem kunde man i skafferiet ha ett isskåp 
stående. Det påminde rätt mycket om dagens kylskåp, med undantag 
för att det på ovansidan hade ett lock, där isen lades ned i en 
behållare. Genom att den kalla luften är tyngre än den varma, 
drog sig kylan ned i skåpet. Under isskåpet fanns en behållare 
scm samlade upp smältvattnet.
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ARBETE och LÖN
För att bringa lite reda i uppfattningarna cm de olika anställ
ningsförhållandena på jordbruken, vill jag helt kort nämna de 
former som förekom. För Gudmundstjäms del fanns det ju till 
exempel under en kortare tid en torpare.

ARBETARE I ARBETSGIVARENS KOST

Till denna kategori hörde för det mesta yngre personer. Betal
ningen utgjordes dels av kontanter, scm utgick per månad eller 
år, och dels av kost och logi samt att man till julen fick t ex 
vadmalskläder och ett par skor.

STATAVLÖNADE

Dessa erhöll kontant lön, bostad, viss mängd spannmål, mjölk och 
bränsle samt eventuellt andra naturaförmåner, scm t ex att få 
hålla gris eller några höns vid den "egna" bostaden.

DAGLÖNARE

Dessa arbetare timavlönades och fick betala bostaden på gården. 
Denna avlöningsform används fortfarande, men lönen utbetalas 
numera oftast månadsvis.

TORPARE

Torpama var arrendatorer, som fullgjorde sitt arrende genom 
arbete på huvudgården. Torpama kom undan för undan att inordnas 
scm daglönare, beroende på höga byggkostnader för torpen samt 
svårigheten att ordna betesfrågan åt torparens djur. Scm du nu 
förstår, är det fel att kalla varje liten stuga på landsbygden 
för torp.

ACKORDSARBETE

Ackordsarbete användes vid vissa säsongsarbeten. Betalningen 
utgick efter sträcka, yta eller rymd - allt efter arbetets art.

BETING

Beting bestod i att man fick utföra ett visst avtalat arbete. När 
arbetet var avklarat, var man antingen ledig de timnmar man 
arbetat in, eller så fortsatte man med sysslorna scm timavlönat 
arbete.
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BUSKAR 
och 
BLOMMOR
Fullt så påvert som Gudmundstjäm ser ut idag var det inte när 
gården sjöd av liv.

På gårdsplanen mellan husen grönskade sommartid några vårdträd. 
De var dels rönn och dels lönn. Fönnen var i den fornnordiska 
mytologien ansedd som Tors och även fruktbarhetens träd. I 
utkanterna av tunet blommade på försommaren häggar. Slåtter- 
markema och lägdoma var dock helt fria från träd för att inte 
arbetena skulle försväras.

Mellan husen fanns det också några aplar. Äpplena smakade dock 
definitivt inte vad vi är vana vid. För det mesta var de mycket 
sura och träden kallades också ibland för suraplar. Av äpplena 
gjordes mos och sylt.

Buskar fanns det också en del av.
Syrener livade upp husen med sin 
färg och doft. Vid kortändan av 
mangårdsbyggnaden fanns det tom 
en bersa, eller lövsal, som den 
kallades. Bordet i lövsalen bestod 
av en kvarnsten som läg på en 
tunna. Sittbanken var uppbyggd av 
jordtorvor, som ännu ligger kvar.

5/ r
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Övriga buskar var nyponrosbuskar, svart- och rödvinbär samt 
krusbärsbuskar.

Grönsaker var, så att säga inte gångbara, eftersom de sällan 
förekcm i kosthållet. I slutet av 1800-talet odlades dock mo
rötter, kålrötter och rödbetor. Rabarbern växte dock "vilt" lite 
varstans på tunet.

Några särskilda blomsterrabatter fanns inte, utan man hade 
placerat ut små blomgrupper litet här och var. Bloirmoma gjorde 
på så sätt troligen ett trivsamt intryck och man kan fråga sig cm 
det alltid är så lyckat att "trycka ihop" en massa olika blommor 
i rabatten.

Av de blomster som spred glädje på Gudmundstjäm, kunde man finna 
Studenten (Äkleja), med blå, vita eller rosa blommor, vars kalkar 
slutar i en sporre. På sina ställen stod även den ståtliga 
Kejsarkronan (Brandgula lilja). Det fanns också en blomma som 
kallades för Blågull (Jakobs stege). Den blomman är högstammig 
med blå blommor och gul färg inne i kalken, scm spred en härlig 
doft. Vid ladugårdsväggen växte Libbsticka, som egentligen är en 
kryddväxt och väl värd att åter odla. Dess skott smakade i kokt 
tillstånd san selleri, men den kan också ätas som sallad eller 
blandas i köttgrytor. På Gudmundstjäm var det vanligt att man 
torkade Libbstickan, malde den och blandade in den i fodret till 
djuren. Rätt säkert var den ett värdefullt korp lenient till den 
annars näringsfattiga utfodringen.

m
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HELG
och
SÖCKEN

VWA® 'k

Gudinundstjämsbomas avskildhet från övrig bebyggelse innebar 
inte några större bekyrtmer. Så länge man höll ögonen öppna var 
man aktiv. Sällan fick man någon tid över till att tycka att 
livet vara trist, eller att man behövde fundera på vad man 
skulle göra. Och så gick livet på de flesta ställen i skogs
bygden.

För dagens ungdom kan ju allt detta arbete från tidig morgon 
till sen kväll, låta avskräckande. Så uppfattade man trots allt 
inte sin tillvaro. Man hade inte så mycket annat att välja på

Pojkarna 
Pojkarnas sysslor varvades med saväl tråkiga som roliga arbeten. 
Ofta fick de ta eget ansvar, som många gånger kändes som en 
utmaning. Det gällde nämligen att redan tidigt bevisa att man 
var karl. - Att far och mor kunde lita på en!
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De få lediga stunder som blev över användes till fiske, eller att 
man kanske gillrade upp några snaror för skogsfågeln bakom hagen. 
På lek kunde man hitta på att knåpa ihop ett litet vattenhjul som 
placerades i bäcken, där sedan en liten hammare pickade och slog 
dagarna i ända tills vårfloden sinade ut. Redan i koltåldem, när 
benen började bära för längre sträckor, kunde pojkarna få följa 
med far på jakt. Inte sällan var de bara i tioårsåldem när de 
fick sitt första gevär. De första villebråden som fälldes - cm 
det så bara var en ekorre - gav oförglömliga intryck livet ut. 
Under de äldres ledning i naturens mysterier, dröjde det inte 
länge förrän de själva strövade milsvitt cmkring och lärde sig 
läsa naturen så kunnigt, att dagens fältbiologer skulle ha rätt 
så besvärligt att följa med.

•; H,

Flickorna
Flickorna fick tidigt och under mors överinseende, lära sig att 
klippa fåren, karda, spinna och väva. Det stickades tröjor och 
strumpor och man vävde vadmal. Från det lin man skördade eller 
fick från andra när det egna frös bort, vävdes linnevävar. Från 
Gudrnundstjäm finns en hel del av dessa vävar fortfarande kvar 
inan släkten. Före fotogenlampans tid, var det bl a också 
flickornas uppgift att stöpa ljus av fårtalg. Under en mellan
period från fårtalgsljusen till fotogenlampan, användes karbid- 
ljuslampor. Dessa slapp dock flickorna att mixtra med. Explo
sionsrisken var nämligen inte så ringa vid lampornas påfyllning, 
då det också uppkcm en kväljande lukt.
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Redan i mycket unga år, såg flickorna fram emot att få följa med 
till fåbodvallen och hjälpa till med vallning och mycket annat 
son hörde fäbodlivet till. De litet fagra föreställningarna cm 
livet på fäbodvallen, motsvarade dock inte alltid barnens för
väntningar utan förbyttes ofta i arbetsam verklighet. Som 
"jetare" fick t ex en pojke eller flicka ofta redan i nio-tio- 
årsåldem ta ansvaret för kor och getter på skogsbetena. Dagen 
tillbringades ensam med boskapen och skogens djur san enda 
sällskap. 1 kvällningen skulle djuren föras hem till fäboden 
igen.

Trots arbetet fanns det ändå ljusglimtar i fäbodlivet. Väl uppe 
i tonåren, var det naturligtvis oerhört spännande för t ex 
flickorna när pojkarna från byn kom upp till vallen för att 
hälsa på. När sysslorna var undanstökade för kvällen och skym
ningen sänkte sig, då samlades man och pratade och hade roligt 
utan att det blev mer "än så". - Kanske ett prov på karaktären, 
som så väl som något annat avslöjade om deras tillkommande vax 
något att lita på eller inte. - Kanske också en mattstock, son 
kunde jämna vägen för ett äktenskap i arbetets tecken.
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Sjukdom och bot
Att drabbas av sjukdctn, även i vårt tycke ganska lindriga sådana, 
var ofta rnycket allvarligt. Närmaste läkare för Gudmundstjäms- 
boma fanns i Sundsvall. Det var först 1910 san det kan en läkare 
till Liden. Till läkaren vände man sig dock först när den ytter
sta nöden krävde det. Ibland var det först när patienten hörde 
dödsängelns vingslag och då var det många gånger för sent. 
Kallade man på läkaren, så tog det dessuton för det mesta så lång 
tid för honom att med hästskjuts nå patienten, att även detta 
kunde vara en orsak till att den sjuke inte fick behandling i 
tid. Det var också mycket vanligt att man "kucklade" i det 
längsta med att kurera sig själv. Doktorn hade därför egentligen 
inte stora chanser att kunna sätta in någon ordentlig hjälp. 
Brutna ben var dock inte något son man kallade på doktorn för. 
Man spjälade brottet och benet fick "självläka", scm man sade.

Behandlingen av sjukdom med hjälp av olika örter hade redan långt 
före Kristi födelse en oerhört stor betydelse för läkekonsten. 
Med invärtesmedicinens förfall under 1800-talets senare hälft, 
minskades emellertid tilltron till denna behandlingsform. Orsaken 
till detta var att så mycket humbug tilläts att florera. Nu, i 
slutet av 1900-talet, börjar vi återigen att bli medvetna an 
vissa örters förmåga att bidra till vår hälsa.
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Koppning och åderlåtning var vanliga metoder i försöken att bota 
personer från sjukdom. Men även friska människor lät regelbundet 
tappa blod - det ansågs nyttigt för det allmänna välbefinnandet. 
Åderlåtningen och koppningen utfördes vanligen av särskilda 
"kloka" personer. Ibland förfogade dessa över detaljerade kartor 
över människokroppen, som angav vilken åder man skulle slå för 
varje sjukdom. För att få blodet att rinna, användes ett sär
skilt instrument, en s k ådersnäppare, som slog hål på ådern med 
hjälp av en spänd fjäder. Vid koppningen förstärkte och förläng
de man blodflödet, genom att sätta små vakumbildande koppar av 
hom över såret. Människor med högt blodtryck eller ständiga 
näsblödningar kunde kanske ha någon nytta av "botemedlet".

Mol

Vid häftigare blödningar kunde man sända efter någon san var 
kunnig i konsten att stänma blod. Enbart med sin viljekraft och 
koncentration samt ibland några väl valda ord, kunde "blodstäm- 
maren" få såret att sluta blöda - ibland med sådan kraft att 
sårkantema vitnade.
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En ordrainsa som uppges ha använts av "blodstämmare" i Medelpad 
lyder så här:

"Blod, stå blod,
så visst som satan smorde sin sko 
bakom helvetets döra 
en söndagsmöra 
Blod, stå blod!"

Själv har jag sett hur en välkänd blodstäimiare fått det forsande 
blodet från ett yxhugg i benet att sluta blöda, men jag är ändå 
böjd att avfärda detta son ren tur och tillfällighet.

Ramsor san användes i andra sanmanhang, kunde ha följande lydel
se:

Mot "stygga" dvs utslag:

"Jesus gick sig vägen fram 
mötte han en riande rännkvesa

- Vart skall du gå
-Jag skall gå i bondens gård, 
borra hål och bräcka ben

- Dit skall du inte gå
Jag sätter dig på nio Guds fingrar
och tio Guds änglar
under en jordfast sten
Där skall du bo och ingen till men.
Tvi dig din etterkvesa
du skall ri på katt och klor
och alla hundar i helvetet bor.

Mot vasst hos kreatur dvs när 
en ko hade svalt något vasst föremål:

Det var nio jungfrur i ett vägaskäl, 
alla kunde de mäta.
De mätte mot nål, 
de mätte mot stål, 
de mätte mot ben. 
de mätte mot sten, 
de mätte mot glas, 
de mätte mot mässing, 
de mätte mot koppar, 
de mätte mot allt 
son i världen finnas kan."
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I Medelpad sägs även denna ramsa ha använts för att söka förhin
dra att kreaturen dröjde sig kvar i skogen när det var mjölk- 
ningsdags på kvällen:

Stä kreatur:

"Ni skall gå till skogen
med feta sidor och trinda juver,
och mjölken skall rinna
som stjärnorna på hinmelen brinna,
och klockan sju skall ni gå hem
trav i trav,
klöv i klöv
och fot i fot.
Och jorden sjunger och stjärnorna 
och på min jord skall ni gå 
och där skall ni bo."

I ett annat och mörkare syfte kunde denna ramsa läsas:

Hugga kniven i ett spår:

"Jag startpar kniven i fäla
och där skall du stupa under en hälla
I helvetets eld skall du ligga
och där skall du kvida
och där skall du jämras
och där skall du plågas."

Den driftiga Sara Lena på Gudmundstjäm sades äga en viss 
förmåga i att bota. For hennes del var det dock inte fråga om 
att hon läste ramsor etc. Istället hade hon troligen förvärvat 
vissa kunskaper och erfarenheter av de äldre. Hon anlitades 
därför ofta av de närmaste grannarna vid förlossningar och även 
vid enklare olycksfall.
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Kyrkfärd
Ett av nöjena för Gudraundstjämsboma och för andra i trakten 
- även om kyrkplikten avskaffades 1863 - var att åka till guds
tjänsten i Indal. - Kanske inte så mycket för predikans skull, 
utan för att det var ett tillfälle att få träffa bekanta och 
släktingar. Man selade på hästen och så vandrade man iväg. För de 
san bodde på Gudmundstjäm innebar detta sex kilometers ej farbar 
väg innan man nådde Loning. Där hade man byggt sig en liten 
kyrkstuga, vari man kunde byta till kyrkklädema. Där hade man 
också en kärra stående och resten av kyrkfarden gick sedan 
givetvis efter häst. Farbar väg till Gudmundstjäm fick man först 
efter 1960-61.

De långa och oftast enformiga predikningarna var påfrestande 
efter arbetsveckan. Endast kyrkvaktmästarens kyrkstöt (en stång 
scm han puffade till de slumrande med) och prästens hot om 
helvetet och de heta flammorna, kunde få församlingen klarvaken.

Väl ute på kyrkbacken kan samtalen igång. Kvinnorna utbytte allt 
vad son hade hänt i bygden. Mest kanske det handlade cm mormors 
ihållande hosta, pigan son fått barn utan att man visste vem scm 
var barnafadern eller cm länsmans framfart vid den senaste 
dansen. Att prata cm riktigt "hemska" saker gav en extra krydda 
åt tillvaron och kunde sedan plockas fram son små pärlor vid 
kormande kaffedrickningar.
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Gubbarna pratade troligen mest häst och arbete. Vid kyrkstallar- 
na passade man ibland också på att göra en del köp och byten. 
Man pratade om skörd och djur och här kunde också prästen blanda 
sig i samtalen. Förr i tiden hörde scm regel ett större jordbruk 
till prästbostället och ofta var prästgårdarna föregångare i 
teknik och rön incm lantbruket. På så vis påverkades jordbruk
arna till högre skördar på sin mark och bättre avkastning efter 
djuren. I detta fall har kyrkan betytt mer för landets jord
bruksnäring än vad många kan ana.

Skolgång
När Gudmundstjämsboma skulle gå i skolan, så blev det i Bred
sjön. Där inackorderades de hos släktingar. Bredsjön var också 
den by, san Gudmundstjämsboma hade den största samhörigheten 
med. Det förekcm dock även att man gick i skola i Indal.

Thea Lindström, född 1906 pä 
Gudmundstjäm, började skolan 
först vid tio års ålder. Hon 
kunde dock läsa redan när hon 
var tre är. Hennes farmor hade 
med ABC-bokens hjälp lärt Thea 
sä mycket att hon innan skol
gången hade läst allt vad hon 
kunde komma över. I skolan var 
hon så duktig att hon fick hoppa 
över klass efter klass. Allt som 
allt gick hon i skolan i tolv 
månader. Själv har jag haft den 
stora förmånen att få prata med 
henne cm Gudmundstjäm och blev 
mäkta imponerad av hennes 
bokliga bildning och skärpa.
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Besök
Om kontakterna med de kringliggande byarna inte var så livlig, så 
kom det ända ofta folk och hälsade på i Gudmundstjäm. Theas far, 
Nils Olof, var dessutom en kunnig fiolspelman, så ibland kem 
andra spelmän på besök och kvällarna fylldes av spel. Nils Olof 
kunde också spela orgel och dragspel. Några större sairmankomster 
var det dock sällan, utan man utbytte den senaste tidens händel
ser över en kopp kaffe. Man hade mest kontakt med folk i Loning 
och Bredsjön.
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AREALUPPGIFTER

Uppgifterna gäller fastigheten Gudmundstjäm 1:1 och speglar 
dagens markförhållanden.

AREAL: Totalt 249 ha, därav 210 ha skogsmark
10 ha inägojord och 
29 ha övrig mark

Mark Odlingsbar jord Äng

Tomtmark 1,14 ha
Kaj sastorpet 0,19 0,19 ha
Allbergstorpet 0,56 0,56
Grindlegda 0,61 0,61 ha
Storlegda 0,47 0,47
Sörmyra 1,15 1,15
Hästhagen 1,08 1,08
Myrtega
Strandlegda
Blötdalen 0,83 0,83
Övrig mark och väg 4,05 1,30

12,65 2,23 6,58

Arealerna är uträknade med punktpolett.
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NATURRESERVAT
och
KULTURMINNE

Länsstyrelsens beslut cm 
naturreservat och kultur
minne, se BILAGA 1 och 2.

Gudmundstjäm framstår som ett ovanligt väl bevarat minne över 
forna tiders bosättningar i skogsbygden. Ar 1944 köptes fastig
heten Gudmundstjäm 1:1 av dåvarande Indals kommun i avsikt 
att bevara gården i ursprungligt skick. Genom kcttmunsaitmanslag
ningen 1974 tillföll Gudmundstjäm Sundsvalls kanmun.

Kartan visar emfattningen av naturreservatet:

/GUD- 
MUNDS- 

TJÄRNEN/

Skalan 1:10000

500 4oo 300 200 too 0 500 1000 mettr
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Gentm att byggnaderna på gården förklaras scra byggnadsminnen och 
den närmast omgivande marken och tjärnen avsätts som naturreser
vat, vill länsstyrelsen säkra och underlätta värden och bruket 
av herrmanet på ett kulturhistoriskt riktigt sätt.

:mu. NATURRESERVAT
StVDDil 
ENL UC

Målsättningen ar att Gudmundstjäm skall bevaras scra ett levande 
minnesmärke över forna tiders bosättningar i skogsbygden. 
Förhållandens under gärdens mest intensiva period, kring det 
senaste sekelskiftet, skall i första hand vara ett rättesnöre 
för restaureiingsarbetet och det framtida brukandet.

Förvaltningen av reservatet skall syfta till att visa dagens 
besökare och kattnande generationer, hur människor kunde leva och 
verka i samklang med naturen utan att vara beroende av större 
kollektiv. Gärden avser även ge en bild av dåtidens livsvillkor 
och levnadsmiljö i Indalen.

För att förverkliga bilden av en levande gärd och underlätta 
skötseln av främst marken, finns en förhoppning om att ekonomi
ska och andra förutsättningar skall skapas for en bosättning på 
gärden. I avvaktan på detta, skall restaureringsarbetena samt 
mark- och skogsskötseln utföras enligt den plan som åtföljer 
beslutet era naturreservatet.
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LÄS MER OM LIVET 
PÅ GUDMUNDSTJÄRN
I boken "TJÄRNFOLKET" av Hans-Olof Jonsson kan du mer ingående 
följa tillkomsten och utvecklingen av skogshenmanet Gudmunds- 
tjäm. Genom de fylliga personbeskrivningarna av henmanets olika 
ägare, får du i boken ta del av arbete, sorg och glädje under fem 
generationer.

Boken utkom 1982 och trycktes 
på Tryckeribolaget, Sundsvall Hans-Olof Jonsson

TJARNFOLKET

r' ^
■i. J.

mm

■ ■■■ ■
% iv. • Vt *■«§

' i

e
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En bok om 165 år på Gudmundstjärn 
- ett självhushåll i Medelpad
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UPPGIFTSKÄLLOR
MUNTLIGA

Thea Lindström, Indal (född på Gudmundstjäm)
Ingemar Berggren, Indal (Bosatt på Mosjöholm son var granngård 
till Gudmundstjäm, och arbetade på Gudmundstjäm.)

TRYCKTA

Bygg och lek med timmer, ICA-förlaget 1972
Det gamla åkerbruket och dess redskap i Ångermanland och Medel
pad, E Per Söderlund, Länsmuseet-Murberget 1975 
Flottning förr och nu Sven-Åke Henriksson, CeWe-förlaget 1981 
Hästen i Sverige, Esselte AB, 1939
Norrlands Jakt och Fiske, S Ekman, Norrl Handbibliotek 1910 
Svenska Trollformler, B af Klintberg, Wahlström & Widstrand 1965 
Svensk Allmogekonst, Centraltryckeriet 1919
Mattraditioner i Medelpad och Ångermanland, M-B Kristiansson, LT 
förlag, Stockholm 1979

DESSUTOM

Landsarkivet, Härnösand 
Länsstyrelsen, Härnösand 
Lantmäteriet, Härnösand



Länsstyrelsen 
Västernorrlands län

BILAGA 1
BESLUT 1

1983-03-25 11.1211-1137-81
81-07

Sundsvalls kommun 
Norrmalmsgatan 4 
851 85 SUNDSVALL

Bildande av Gudmundstjärns naturreservat, Indals socken, 
Sundsvalls kommun

Beskrivning
Gudmundstjäm är ett nybygge och familjejordbruk från slutet 
av sjuttonhundratalet. Arealen är 249 ha varav 239 ha skogs- 
och myrmark samt 10 ha inägojord. Det relativt isolerade 
läget, 10 km NV an Indals kyrka, har bidragit till utveckling 
av ett långt drivet självhushåll. Son mest fanns 23 byggnader 
på gården. Bland de 20 som återstår finns bl a mangårdsbyggnad, 
fähus, kvarn, smedja, såg och bastu. Den siste brukaren på 
gården dog 1943.

1944 köptes Gudmundstjäm av dåvarande Indalslidens kommun i 
avsikt att bevara gården i ursprungligt skick. Genom koirtnun- 
sammanslagning 1974 blev Sundsvalls koitmun ägare till fastig
heten.

Gudmundstjäm utgör en väl bevarad och representativ gårds
bildning från självhushållets dagar. 1971 påbörjades en ut
redning om nyttjandet av fastigheten. Diskussionen om formerna 
för ett bevarande har fortsatt i Sundsvalls konrnun i anslut
ning till den fysiska kommunplaneringen. Riksantikvarieämbetet 
har efter besök på platsen bekräftat Gudmundstjärns stora 
kulturhistoriska värde.

Under de senaste åren har konminen i samråd med länsstyrelsen 
som beredskapsarbete restaurerat byggnaderna och övriga an
läggningar. Även nya anordningar som parkeringsplatser och 
uppfart till mangårdsbyggnaden har tillkonxnit. Dessa åtgärder 
har ansetts nödvändiga för att serva allmänheten och under
lätta förvaltningen av fastigheten.

För att Gudmundstjäm ska kunna åskådliggöra forna tiders 
bosättning i skogsbygd fordras att det grundläggande samspelet 
itellan ett väl differentierat markutnyttjande och bruket av 
olika anläggningar på gården vidmakthålles på ett riktigt sätt. 
Genom att förklara byggnaderna som byggnadsminnen och den 
närmast omgivande marken som naturreservat vill länsstyrelsen 
säkra och underlätta vården och bruket av Gudmundstjäm på 
ett kulturhistoriskt och ur naturvårdssynpunkt riktigt sätt.

Postadress 
Box 1000
871 01 HÄRNÖSAND

Gatuadress 
Nybrogatan 15

Telefon
0611-290 00 (växel)

Postgiro 
3 51 92-4



LÄNSSTYRELSEN
Västemorrlands län
Naturvårdsenheten

BESLUT 2

1983-03-25 11.1211-1137-81
81-07

Administrativa data

Benämning: Gudrnundstjärns naturreservat
Konmun: Sundsvall
Socken: Indal
Fastighet: Gudmundtjärn 1:1
Läge: Runtgården och sjön Gudmundstjäm, 

10 km NV Indals kyrka
Ekonomisk karta: 18H Graninge 0c Mosjöholm (187 02)
Topografisk karta: 18H Graninge SV (1871)
Areal: 71 ha, varav ca 60 ha mark och 11
Förvaltare: Sundsvalls koirrrtun
Ägare: Sundsvalls karrmun
Ob j ektnuirmsr: 2202036

Grund för beslutet
Gudmundstjäm är ett kulturhistoriskt minnesmärke av riks
intresse. Byggnaderna ned cmgivande naturmiljö utgör en 
funktionell enhet son formats av gårdens brukare under år
hundraden.

Ändamålet med reservatet är dels att restaurera och bevara den 
kultur- och naturmiljö som rådde på Gudmundstjäm när själv
hushållet var som mest utvecklat dels att hålla området till
gängligt för allmänheten och att demonstrera de olika anlägg
ningarna i verksamhet.

Drift och skötsel av naturreservatet skall ske i samklang med 
vården av byggnadsminnet.

Statens naturvårdsverk, lantbruksnämnden, koximunstyrelsen och 
kulturnämnden i Sundsvalls koitmun samt Östra Medelpads Natur
skyddsförening har avgivit yttranden i ärendet.

Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822, i dess nuvarande 
lydelse) beslutar länsstyrelsen att del av fastigheten Gudmund - 
tjärn 1:1, Indals socken, Sundsvalls kontnun, skall utgöra 
naturreservat. Naturreservatet har markerats på till beslutet 
hörande karta.



LÄNSSTYRELSEN
Västemorr lands län
Naturvårdsenheten

BESLUT 3

1983-03-25 11.1211-1137-81
81-07

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar läns
styrelsen med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslagen samt 9 och 
10 §§ naturvårds förordningen (1976:484) att nedan angivna 
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestänmelser skall 
gälla beträffande området.

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående inskränk
ning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över 
fastighet inom reservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall görbud gälla att

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
topografi och landskapets allmänna karaktär

2. anordna upplag annat än i samband med områdets skötsel
3. anlägga väg, stig, parkeringsplats, brygga, mark- eller 

luftledning eller annan anordning i strid mot av läns
styrelsen fastställd skötselplan

4. uppföra helt ny byggnad
5. ändra, riva, avlägsna eller flytta byggnad eller annan 

anordning i strid mot skötselplanen och/eller läns
styrelsens beslut om byggnadsminne

6. vidtaga trädgårdsskötsel-, jordbruks- eller skogsbruks- 
åtgärder på fastigheten Gudmundtjäm 1:1 i strid mot 
skötselplanen för området

7. muddra, schakta, utfylla eller vidta annan åtgärd som 
förändrar vattnets djup eller läge i tjärnen.

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen om skyldighet
att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken för
pliktas tåla att de åtgärder vidtas inom området som framgår 

./. av till detta beslut fogad skötselplan.

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmän
heten har att iaktta inom reservatet

Utöver vad som gäller enligt andra författningar är det 
förbjudet att

1. göra upp eld
2. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
3. parkera annat än på anvisade platser



LÄNSSTYRELSEN
Västemorrlands län
Naturvårdsenheten

BESLUT 4

1983-03-25 11.1211-1137-81
81-07

4. tälta eller uppställa husvagn utan förvaltarens tillstånd
5. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår utan 

förvaltarens tillstånd.

D. Bestärrmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård
och förvaltning

a) syftet ined vården av naturreservatet skall vara att 
rekonstruera och vidmakthålla det samspel mellan an
vändningen av mark och vatten samt byggnader och övriga 
anläggningar som i form av självhushåll har utvecklats 
på Gudmundstjäm under flera generationer brukare. 
Förvaltningen ska även avse att sprida kännedom cm de 
egna naturresursernas grundläggande betydelse för den 
forna bosättningen i skogsbygd.

Detta skall uppnås genom odling, djurhållning, skogsvård 
och drift av fasta anläggningar i huvudsaklig överens
stämmelse med tidigare brukande av fastigheten och i den 
omfattning som kommunen finner möjlig att genomföra.

b) länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet 
genom att fastställa bifogade plan

c) reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens natur
vårdsverk utfärdade anvisningar

d) reservatet skall ur naturvårds synpunkt förvaltas av Sundsvalls 
kommun. Vid förvaltningen skall förvaltaren följa de direktiv 
som fortlöpande kan komma att meddelas av länsstyrelsen.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltog landshövding Bertil Löfberg jämte ledamöterna Björn 
Eliasson, Vidar Fahlén, Sture Jansson, Ivar Nordlander, 
Lage Nyhlén, Harald Olsson, Tage Rödén och Bertil Rönnberg 
samt suppleanterna Svante Adelhult, Sven Lindström, Curt 
Nyström, Olle Sandberg, Margit Wacking och Alf Wedin.

I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Nils 
Sjölin, förste länsassessor Olle Femstrcm, länsantikvarie 
Bengt Häger och byrådirektör Bengt Norén, föredragande.

./. Besvärshänvisning. Se bilaga PLY nr 1.

Bertil Löfberg

Bengt Norén

Bilagor
Skötselplan för naturreservatet 
Besvärshänvisning



Gudmundstjärns naturreservat
Västernorrlands län 

Sundsvalls kommun 
Indals socken

/ GUDMUND TJRRN

Kopia av ekonomiska kartan, skala 1: 10 000,

18H Graninge Oc Mosjöholm ( 187 02 )

I I
Naturreservat

Bilvägen genom området ingår ej i naturreservatet.

Tillhör länsstyrelsens beslut 1983-03-25, 
dnr 11.1211-1137-81.



BILAGA 2
Länsstyrelsen 
Västernorrlands län

BESLUT 1 (2)

1983-03-25 11.392-3766-76

Sundsvalls kommun 
851 85 SUNDSVALL

Byggnadsminnesförklaring av "nybygget" Gudmundstjärn på 
fastigheten Gudmundtjärn 1:1, Indals socken, Sundsvalls 
kommun

Fråga om byggnadsminnesförklaring av "nybygget" Gudmunds- 
tjärn har väckts den 17 juni 1976.

Byggnadsnämnden har i yttrande till kommunstyrelsen 
1981-09-01 tillstyrkt byggnadsminnesförklaring med före
slagna skyddsföreskrifter.

Gudmundstjärns ägare, Sundsvalls kommun, har vid kommun
styrelsens sammanträde 1982-03-30 tillstyrkt byggnads
minnesförklaring med föreslagna skyddsföreskrifter.

Gudmundstjärn är ett nybygge och familjejordbruk från 
slutet av 1700-talet. (Olof Pärsson fick 1779 tillstånd 
att här skapa ett nytt hemman). Det isolerade läget 
förutsatte ett långt drivet självhushåll. Som mest fanns 
här 23 byggnader. Bland de 20-tal som återstår finns man- 
gårdsbyggnader, bagarstuga, ladugård, stall, smedja, bastu, 
mangelbod, kvarn, såg och spånhyvel.

För att Gudmundstjärn ska kunna åskådliggöra äldre tiders 
bosättning i skogsbygd fordras att det grundläggande 
samspelet mellan ett väl differentierat markutnyttjande 
och bruket av olika anläggningar på gården vidmakthålles 
på ett riktigt sätt. Genom att förklara gården för 
byggnadsminne och den närmast omgivande marken som 
naturreservat säkras och underlättas vården och bruket 
av Gudmundstjärn på ett kulturhistoriskt och ur natur- 
vårdssynpunkt riktigt sätt. *

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 1 § lagen om byggnads- 
minnen (1960:690) "nybygget" Gudmundstjärn på fastig
heten Gudmundtjärn 1:1, Indals socken, Sundsvalls kommun 
för byggnadsminne.

Länsstyrelsen meddelar enligt 2 § samma lag följande 
skyddsföreskrifter:

1. De 19 byggnaderna - på karta som tillhör dessa före- 
./. skrifter markerade med 1-16 och 21-23 - får inte

rivas eller till sitt yttre byggas om eller på annat 
sätt förändras.

Postadress 
Box 1000
871 01 HÄRNÖSAND

Gatuadress 
Nybrogatan 15

Telefon
0611-290 00 (växel)

Postgiro 
3 51 92-4



Länsstyrelsen 
Västernorrlands län

1983-03-25

2
11.392-3766-76

2. I byggnaderna nr 2, 3, 5-7, 9, 11-13 får åtgärder inte 
vidtagas som medför ingrepp i stomme eller befintlig 
planlösning. Vad gäller byggnaderna 14 och 15 får ej 
heller göras ingrepp i maskineri och vattenrännor.

3. Byggnaderna skall underhållas så att de inte förfaller. 
Vård och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant 
sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar.

Det till anläggningen närmast hörande markområdet som 
avgränsats med röd linje på illustrationsplan till
hörande dessa föreskrifter skall hållas i sådant skick 
att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas. 
I övrigt gäller för området föreskrifter i enlighet 
med länsstyrelsens beslut om bildande av naturreser
vat.

Länsstyrelsen lämnar råd och anvisningar i fråga om 
underhållet av byggnaderna.

Om ändring av byggnadsminnet i strid mot meddelade skydds
föreskrifter finnes nödvändig för att byggnaderna skall 
vara till nytta eller sådan ändring eljest kan anses vara 
påkallad av särskilda skäl, får länsstyrelsen enligt 3 § 
lagen om byggnadsminnen meddela tillstånd härtill.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltog landshövding Bertil Löfberg, ledamöterna Björn 
Eliasson, Vidar Fahlén, Sture Jansson, Ivar Nordlander, 
Lage Nyhlén, Harald Olsson, Tage Rödén, Bertil Rönnberg 
samt tjänstgörande suppleanterna Svante Adelhult, Sven 
Lindström, Curt Nyström, Olle Sandberg, Margit Wacking 
och Alf Wedin.

I den slutliga handläggningen deltog även länsantikvarie 
Bengt Häger, föredragande, förste länsassessor Olle Fern- 
ström, länsarkitekt Örjan Mohlund, byrådirektör Bengt 
Norén och länsråd Nils Sjölin.

./. Besvärshänvisning till kammarrätten i Sundsvall enligt 
bilaga PLY nr 2.

Bengt Häger
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Plats för 
storhässja

LA5A

LADA 21

SKISS OVER DEN \\ 

CENTRALA BEBYGGELSEN 

VID GUDMUNDTJÄRN \1f



BILAGA 3

LÄNSSTYRELSENS FUELIKATIONSSERIE

Under 1982 har tidigare följande publikationer utgivits av 
länsstyrelsen i Västemorrlands län:

Litt Enhet /inotsv Rubrik

1982:1 NE RALESUDDEN; En naturinventering i 
ömsköldsviks konmun

1982:2 NE URSKOGEN t>Å SVARTNASUDDEN; En be
skrivning av skogstillståndet

1982:3 RE Befolkningsutvecklingen och bostads
byggandet i Västemorr lands län 1981

1982:4 NE DE MINDRE VATTENDRAGEN I VASTER- 
NORRLANDS LAN; En naturinventering

1982:5 RE 1982 års länsrapport

1982:6 NE PRASTFLCN; Eh botanisk inventering

1982:7 EE SAMORDNING AV SKOGSBRANDFÖRSVARET

1982:8 RE Tätorter i Västemorr lands län 
1969-1980

1982:9 NE RÖÄJ; En natur inventering

1982:10 LE Fritidsbebyggelsen i länet 1981/82 
samt ny helårsbebyggelse 1981

1982:11 NE GUDMUNDSTJARN; En beskrivning av ett 
skogshemnan från självhushållets 
dagar i Medelpad
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