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Tjälamark – den gömda byn 
 
Efter Vindelvägen strax bortom Naturbruksgymnasiet, bara sju, åtta kilometer väster om 
Umeå, ligger den lilla byn Tjälamark. Byn är inte stor, bara 15 gårdar, huvudsakligen 
grupperade på ömse sidor av den slingrande byvägen som löper parallellt med Vindelvägen. 
Man anar inte byns fulla karaktär när man i bil susar förbi på väg 363 mot Tavelsjö eller 
vidare mot Vindeln; mycket av bebyggelsen döljs nämligen bakom en skyddande trädridå. 
Byn har fyra infarter. Huvudinfarten är vid den så kallade Kyrkhällan där vägen svänger av i 
riktning mot Hamptjärnsstugan, ett av umeborna välfrekventerat och traditionsrikt 
friluftsområde. När snön ligger tung på den mäktiga mörkgröna granskogen utgör denna infart 
en stark, närmast poetisk naturupplevelse.  
 
Byn med dess slingrande pulsåder och läge har medeltida anor. Hälften av husen utgörs av 
timrade och panelade parstugor byggda från mitten av 1800-talet fram till strax efter 
sekelskiftet 1900. De ligger på behörigt avstånd från varandra, alla med gårdstun och de flesta 
med gavlarna vända mot byvägen. Insprängda mellan de långsmala stugorna ligger sentida 
nybyggen som genom färg och material ansluter till den faluröda trähustraditionen. 
Tjälamarks allra äldsta minnesmärke torde dock vara stortallen mitt i byn.  
 
Tjälamark präglas än idag i högsta grad av jordbruksnäringen. I denna lilla stadsnära by finns 
gamla kornbastur, bagarstugor och märkvärdigt nog hela sju bevarade ladugårdar. Två är ännu 
i drift, varav den ena i tiptop skick och bestyckad med en imponerande kobesättning. Ute på 
de förhållandevis vidsträckta täckdikade åkertegarna och framför allt i själva skogsbrynen 
ligger ett större antal lador i varierande storlek och skick. 
 
Just dessa starka band till jordbruksnäringen, Tjälamarks litenhet tillsammans med ett 
långvarigt byggnadsförbud på grund av närheten till friluftsområde och I20:s övningsområde, 
har haft en konserverande inverkan på byastrukturen. Husen byter sällan ägare och många av 
invånarna är släkt med varandra. Byakänslan är också stark och gemenskapen grundmurad. 
 
Det är dessa förhållanden som har utgjort grundstenen till föreliggande dokumentationsarbete, 
liksom naturligtvis driften att veta mera om sitt eget, grannarnas och platsens ursprung. 
Arbetet har visat att kunskapen om byn är stor, men att den är förbehållen ett fåtal. Byns 
belägenhet under senare decennier, lite vid sidan av allfartsvägen, har gjort Tjälamark till den 
gömda byn. Med hjälp av ett stort antal djupintervjuer och ett idogt ihopsamlande av skriftliga 
urkunder vill vi nu ändra på detta förhållande. 
 
Till denna första historik över Tjälamarks by i Ume socken uti Västerbottens län har samtliga 
bybor deltagit, men på lite olika sätt. Kärntruppen har utgjorts av Börje Degerlund, Arne, 
Karin och Rune Lindberg, Lasse Brunnström och Edith Sandström, med den sistnämnda som 
pådrivande. 
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Vy över Tjälamarks by en vacker höstdag 
sedd från luftballong. 
Foto: Tore Lindberg 
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Hamptjärnsområdet 900-800 f.Kr. 
 
Genom pollenanalys i Hamptjärnens bottensediment 1969-70 har man upptäckt 
kulturpåverkan från 900-800 f. Kr. och framåt. Pollenfynd från kulturväxter som Vete, 
Hampa, Groblad, Bergssyra och Gråbo. 
Detta stämmer väl med likartade fynd från Anundsjö i norra Ångermanland och Byske i 
Västerbotten. På dessa platser har även fynd av korn gjorts. 
Odling av Hampa var vanlig från Vikingatiden omkring 800 e.Kr. Möjligen har Hampa sänkts 
ner i Hamptjärnen periodvis (för repframställning). Intensivt hampaodlande på 1700-talet i 
Västerbottens kustområde är beskrivet, men tydligen har sådana odlingar varit vanliga långt 
tidigare. 
 
Källa: Early Norrland 1, Artikel Forntida Umeå, av Kimmo Tolonen. 
 
 
Tjälamark från 1500-talet. 
 
Tjälamark är en gammal by som behållit sin medeltida prägel med husgavlarna vända mot 
byvägen. 
Den benämndes som Kelamarc el. Tielamark under 1500-talet och betydde troligen 
skogsnybygget vid "Kälen" eller "Kälarna". En käl är en skogsklädd höjd eller ett speciellt 
slags granskog. 
Byn avgränsas i söder av Tjälamarksberget, i sydost av Hamptjärnsberget och i norr av skog 
och myrområden. Ett smalt skogsparti bildar skärm mot landsvägen. I öster ligger 
odlingsmarken. Det är större täckdikade fält som sluttar ner mot Tjälamarksbäcken. Samtliga 
gårdar i byn har god utsikt över de uppodlade markerna. 
 
Det är först genom Gustav Vasas jordabok 1543, som vi säkert vet att det fanns fyra bönder i 
Tjälamark i mitten av 1500-talet. Det finns dock bestämda uppgifter att det fanns bofast 
bebyggelse i Umetrakten på 1300-1400-talet och troligen har det redan då funnits bebyggelse 
i byn, kanske långt tidigare. 
 
1543 
Larrens Andersson  9 spl. 12 skl. 
Morten Tordson  1 spl.   9 skl. 
Anders Könson  1 spl.   8 skl. 
Anders Olson  9 spl. 13 skl. 
 
Spl. = spannland ungefär 1/2 tunnland = 20 snesland = 25,39 ar. 
Skl. = skälsland    1/8     "  = 617 m2 
 
Enligt Umeå sockens historia fanns i Tjälamark 
1571  4 jordbruk       4 hästar  42 nötkreatur  55 småkreatur 
1636  2         ”           2     ”      16       "          26        "  
1695  2         ”           2     ”      17       "          40        " 
1750  2         ”           2     "      20       "          40         " 
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Som jämförelse kan nämnas 
1950 fanns 6 jordbruk       6    "       54       "         30          " 2 traktorer 
1995    "    2      "   -    "        35       "         15          " 4      " 
Det framgår tydligt att från 1600-talet halverades antalet bönder i byn, detta troligen på grund 
av de många utskrivningarna till krigen, missväxt och sjukdomar. Antalet bönder i byn höll 
sig sedan konstant ända till slutet av 1800-talet, då antalet fastighetsägare så småningom 
ökade och som mest har Tjälamark haft sju hemmansägare. Nu är antalet återigen nere på två. 
 
Enligt geometrisk karta från 1765 var endast två bönder bosatta i byn, men sex jordägare 
registrerade, (bilaga 3). De övriga fyra ägdes av två bönder från Baggböle, en lott av 
landshövdingbostället i Grubbe och en av lagmannen L. Quist. 
 
 
Åker och ängsmark var koncentrerad runt byn samt ytterligare ängsmark på ömse sidor 
uppströms och nedströms Tjälamarksbäcken. Vidare syns en väg mellan Tjälamark och östra 
Tjälamark, (bilaga 3). I östra Tjälamark är också två byggnader, (bilaga 2), benämnda 
”Fäbohus” utritade. Åker och äng följer här Tavelån söderut, (bilaga 4 karta 1784). 
Även vid tiden för laga skifte 1859-1862 ägde bönder från Baggböle, Västerhiske och Grubbe 
mark i byn. På laga skifteskartan, (bilaga 6), finns endast tre tomter markerade med 
varierande byggnadsbestånd. Två bönder med familj, fyra ensamstående inhyses och tre 
inhyses med familjer var bosatta i byn på 1860-talet. Även en soldat för rote 130 bodde i 
Tjälamark (bilaga7). 
 
 
 
Tjälamark omkring sekelskiftet 1799-1800. 
Så här har Per Stenberg, (1758-1824 komminister och fil. mag.), beskrivit byn. 
 
”Tjälamarks by; har blott 2 åboer, men flera utbyssmän i Baggböle, Westerhiske, Grubbe och 
Grisbacka etc. hafa här någon liten skatt. Den de nyttja såsom fäbodställe - Hela byns skatt är 
29/64 mantal. 
Byns åker; sandjord, lutar jämnt norrut, ditåt dess vatten således bortrinner. 
Tjälamarks by ligger på en plattaktig sten och sandupphöjning, som sammanbinder norra och 
södra Tjälamarkbergen med varandra. Strax söder om Tjälamarksvägen, nära 
Tjälamarksbäcken, är en liten åkergärda med sandig jordmån. Öfver öfra delen af denna gärda 
går byns vinterväg. Byns sommarväg har ifrån byn en jämn men stark lutning mot bäcken allt 
ned till Tjälamarksbäcken. Dock är dess lutning nära bäcken mera stupande och mera jämn. 
Denna bäck utgör rå mellan Tjälamarks och Koddis byar.” 
 
År 1785 skattar byn för 1 5/16 mantal och har tillsammans 3305 tunnland och 1/2 kappland. 
 
Åboer = liten familj som bor i något hus som en bonde äger. Får bruka ett mindre eller större 
jordområde och därutöver är dagsverkare åt bönderna, övertar kanske jordbruket så 
småningom. 
 
Ett mantal utgjorde i Västerbotten 8 tunnor, (1 tunna = 8 skäl), (1 skäl = 4 kappar). 
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Avvittring Tjälamark och Östra Tjälamark 1785. 
 
Tjälamark och Östra Tjälamark avvittrades 1785. 
 
Avvittringen i byarna betyder att kronan från slutet av 1600-talet till 1900-talet avskiljde sin 
mark från enskildas och byars ägor. Man tilldelade därvid varje bysamfällighet en bestämd 
areal. 
I Tjälamark bodde 9 stycken åbor, som tillsammans skattade för 15/6 mantal. 
I Östra Tjälamark användes marken till myr och ängsslåtter. Ingen bebyggelse fanns i byn, 
som närmast var att betrakta som fäbodställe till Tjälamark. Vissa naturnamn finns fortfarande 
kvar som visar på dess forna användningsområde, t.ex. Fäboda och Fäbodtjärn. Bebyggelse 
där tillkom i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fanns sex hus bebodda. 
1971 expropierades marken till regementet I20 och de flesta husen revs. Ett soldattorp 
flyttades dock till I20:s museiområde. 
 
Enl. avvittringshandlingar: "Humblegårdar hafva byamännen till husbehov anlagt. Fiske finns 
i Deger- och Piparbölesjöarna af abborre, gädda och mört, men alldeles ej lönande. 
Qvarn som går höst och vår finns på ägorna. Efter byamännens uppgift kan här födas 25 kor 5 
ungnöt, 30 får och 4 hästar och fordras 14 personer till ägornas bärgning". 
 
Ägorna storskiftades 1793 längs Tavelån i Östra Tjälamark (bilaga 5). 
Ägare: Lars Persson och Carl Persson i Tjälamark och dessutom ägare från Baggböle, Grubbe 
och Umeå stad. 
 
 
Källa: Historisk och Etnologisk ägodemografi 
Gunnel Boström 
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Jorddelningar på 1700-talet 
 
I Tjälamark bodde under 1700-talets senare del två bönder. På kartan från 1766 är dessutom 
ett soldattorp utmärkt. Soldattorpet var beläget i närheten där fastigheten 14:4 ligger idag. 
Flera tomter finns markerade på kartan. Dessa tomter var utstakade i ett stråk längs den 
nuvarande byvägen från (14:3) i söder till (12:4) i norr. 
 
Utöver den jord som byborna brukade, utgjorde Tjälamarksjorden utskifte för bönder i 
Västerhiske och Baggböle. Under den här tiden genomfördes två jorddelningar i Tjälamark; 
den ena 1766 och den andra, Storskifte, 1793.  
De två bönderna i byn som deltog i den första av dessa delningar var Anders Jonsson och Lars 
Persson. I protokollet från delningsmötet framgår det bland annat att dessa två fick undanhålla 
från delningen den mark de kunde visa att de själva odlat upp. 
Detta redovisas i protokollet på följande sätt: ”Anders Jonsson och Lars Persson skulle sig 
efter skatten emellan dela Nyåkern, sedan som de södersta tegarna därutav blivit av de nu 
närvarande erkända såsom Lars Perssons nyverken och således därifrån avdragna emot det 
förbehåll av lika god tillfällighet och utmark som föregående protokolls utdrag närmare 
utvisar. Anders Jonsson kommer att behålla sin gjerda vid gården tillika med Lars Perssons 
lillgjerda jämte sina nyverken då däremot Lars Persson behåller nygjerda. Övrig mark lämnas 
för delning.” 
 
Backen på vägen till Sjögrens gård kallar vi Plågbacken. Det har legat nära till hands att tro 
att namnet kommer av att det var plågsamt att ta sig uppför backen. På kartan från 1766 är 
dock åkertegarna vid bäcken nedanför Plågbacken namngivna som Plåga. Det skulle kunna 
betyda att dessa tegar var arbetsamma att odla och att namnet på åkern fallit i glömska, medan 
backen intill har fått namn av närheten till Plåga och behållit namnet genom 200 år. 
 
Endast 27 år efter 1766 års delning var det dags för nästa delning, Storskifte, fastställd den 25 
juni 1793. Antalet bönder i byn ökade då till tre: Lars Persson, Carl Persson och Pehr Jonsson. 
I protokollet sägs bland annat: ”Sedan ägorna sålunda blivit på kartan fördelad, blivo de så 
den 29.e och 30.e juli på marken utstakade och delningslinjerna med pålar utmärkta samt var 
och en delägare utvisad vad honom kommer att tillhöra.” 
 
Fördelningen av skogsmarken från kronan till enskilda jordägare, den så kallade avvittringen, 
skulle genomföras i Tjälamark först under första hälften av 1800-talet. På kartorna från 1700-
talet ser vi också stängslet runt byns åker- och ängsmark markerad, (bilaga 1). Inom stängslet 
finns några hästhagar markerade, främst i norra delen av byn. 
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Exempel från Husförhörslängder 1725. 
 
Soldaten 
Jon Mårtinson-Stridfelt   f. 1696 gift med  d. 1741 45 år 
Anna Johansd. f. 1693   d. 1770 
 
Från 1756-1757   Tjälamark nr. 1 
 
Anders Jonsson f. 1725 25/2 gift 1746 15/3 med 
Elisabeth Hansdr. f. 1722 3/11 piga fr. Tavelsjö 
 
Barn: 
Magdalena  f. 1748   d. -48 2 veck. 
Anna  f. 1749 28/9   d. - 51 1/1 1½ år 
Jonas  f. 1747 23/2 g. - 73 10/10 m. Cath. Nilsd. Västerhiske 
Hans  f. 1751   d. - 52 26/6 1½ år 
Johannes  f. 1754 
Anna  f. 1755?   d. - 56 22/9 3/4 år 
Sara  f. 1756 30/12   d. - 57 8/5 ½ år 
Elisabeth  f. 1758 11/3   d. - 58 29/12 9 mån. 
Maria  f. 1760 22/1 
Daniel  f. 1761 25/7 
 
Fad. Mårtin Andersson, Mod. Marg. Mårtinsd. 
Dot. Anna Mårtensd.         f. 1669            g 1694 med  d. 1762 
Pehr Persson, Stöcksjö f. 1653   d. 1748 
5 barn 
 
Jon Mårtinsson- Stridfelts barn: 
Margaretha  f. 1715  piga d. 1776 
Johannes  f. 1722 4/10   d. 1723 26/1 
Anna Cristina f. 1723 25/10  g.1749 22/4 med Jon Jakobsson Tavelsjö 
Anders  f. 1725 se ovan 
Mårtin  f. 1726 6/4   d. 1726 
Johannes  f. 1730 19/2   g.1754 2/11 med Cath. Andersd. Flurkmark 
Jonas  f. 1731   d. 1731 
Jonas  f. 1733 6/8   d. 1737  2½ år 
Olaus  f. 1734 24/12   d. 1735 
Född 1734: Marg. Jonsd. från Lövånger 
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     Tjälamark nr. 2 
Anders Mårtinsson f. 1693      g. med  d. 1743 50 år 
Maria  f. 1693   d. 1743 50 år 
 
I Stöcksjö från 1775 
Margareta  f. 1711       g. 1733 27/5 med Thomas Nilsson Håkmark 
Nils  f. 1717   d. 1743 5/7 26 år 
Pher       
Olaus  f. 1722 26/12   d. 1723 3 mån. 
Herman  f. 1724   d. 1725 
Johannes  f. 1725 1/1   d. 1726 26/5 
Maria  f. 1727 5/9  g. 1743 16/10 med Lars Persson Norrfors 
Deras barn: 
Margaretha  f. 1745 15/6 
Anders  f. 1746 
Petrus  f. 1748   d. 1748 2 veck. 
Maria  f. 1749   d. 1749 3 veck. 
Petrus  f. 1751 17/9   d. 1752 1 år 
Maria  f. 1754 14/2   d. 1757 
Hans  f. 1755 
Nils  f. 1758 17/1   d. 22/12 1 år 
Anna  f. 1759 2/10 
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Tjälamarks invånare enl. folkräkningen 1890 

 
Jonas Persson  f. 1822, Hemmansägare 
Anna Sofia Jonsdotter f. 1856, Piga 
Anna Karolina Sundling f. 1825, Piga 
Nils August Rönnmark f. 1867 
Jonas Jonsson  f. 1855, Hemmansägare 
Josefina Karol. Sundling f. 1859 
 
Pehr Anton Lundström f. 1838, Hemmansägare 
Anna Lotta Andersdotter f. 1839 
Bror Anton  f. 1864 
Alfred   f. 1868 
Karl-Johan  f. 1873 
Maria Charlotta Olovsdotter f. 1871, Piga 
 
Samuel Lindmark  f. 1833, Hemmansägare  
Anna Greta Åman  f.1833 
Johan Lindberg  f. 1860, Dräng 
 

 Pehr Pehrsson,  f. 1853, Hemmansägare 
Jonas Pehrsson  f. 1859, Hemmansägare 
Anna Sofia Pehrsson  f. 1829, Födorådstagerska 
Emma Karolina  f. 1864 
Kristina Evelina  f. 1866 
 
Fredrik Rydman  f. 1823, F.d. hemmansägare 
Eva Susanna Karlsdotter f. 1824 
Matts Lundström  f. 1858, Arbetare 
 
Pehr Sjögren  f. 1861, Hemmansägare 
Maria Johanna Pehrsdotter f. 1861 
Petrus   f. 1885 
Hulda Maria  f. 1886 
Johan   f. 1887 
Jonas,   f. 1889 
Erik,   f. 1890 
 
Nils Petter Stridfeldt  f. 1835,  Afsk. Fältjägare 
Kajsa Magd. Johansdotter f. 1844 
Hulda Sofia  f. 1874 
Nils August  f. 1878 
Anna Theresia  f. 1883 
 
August Johansson Stridfeldt f. 1865, Fältjägare 
Lydia Eugenia Enrot  f. 1865 
Alma Eugenia  f. 1888 
Ester Augusta  f. 1890 
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Knektar och soldater i Tjälamark 

 
150 soldatroten ingick i Överstelöjtnantens kompani inom Umeå storsocken. Varje soldat 
skulle ”hållas ut” med hus, en jordbit, avlönas och få hjälp med körslor m.m. Rotena var 
utspridda i byarna och rotebönderna var skyldiga att ställa nya män till förfogande när tidigare 
soldater av någon anledning kom bort ifrån fältlivet, oftast i någon av de många krigen eller i 
någon svår sjukdom. Varje nyanställd soldat skulle ha 100 daler kopparmynt i ersättning vid 
lejande och den årliga lönen var vanligtvis 25 daler kopparmynt. På detta sätt kunde bönderna 
köpa sig och sina söner fria från militärtjänsten. 
 
Roteringen eller det militära indelningsverket infördes i Umeå socken år 1695. Indelningsverket 
upphörde 1904 då värnpliktsarmén infördes. Denna ordning måste upprätthållas av alla, både 
soldaterna och hela svenska folket. 
 
Den indelte soldaten tilldelades soldatnamn som följde med soldattorpet. Tjälamarks soldater 
fick namnet Stridfelt. De tillhörde rote nr. 149 till 1840 och därefter rote 130. Fortfarande 
finns en liten åkergärda som benämns Rotgärdan. Det var på eller i närheten av denna som 
soldattorpet en gång var beläget. 
 
Enligt Umeå sockens historia, kom 21/5 1720 ryssarna ifrån Österbotten och brände hela 
Umeå, Holmön och större delen bondgårdar på två mil när kyrkan, Stöcksjö och Tjälamark 
undantagna. Kapten von Schoten vid Umeå kompani försvarade Tjälamark. 
 
Från domstolsprotokoll 1815: ”Per Michelsson från Håkmark besökte Tjälamark en dag 1809. 
Han hade då sett Anders Johnsson från Baggböla förbindas efter skott från kringströvande 
ryssar. På en annan gård i Tjälamark hade en dräng blivit skjuten och låg fortfarande kvar på 
marken”. Sådana händelser var troligtvis inte ovanliga på den tiden. 
 
 
Knektar 1620 - 1695. 
 
Simon Pedersson   Utskrivningsår 1621. 
Var med i fälttåget vid Livland 1621-22. Kan ha deltagit i sjöexpeditioner till Danzig och 
Kalmar 1623 och 1624. Följer Fritz Rosladin till Preussen 1626 och är kvar där 1627. 
Sannolikt följer han också kompaniet till Preussen 1628, men försvinner det året. 
 
Lars Mårtensson   Utskrivningsår 1624. 
Inskrevs i Johan Forbus kompani med Bygdeåknektar. Går i Jöran Johanssons kompani till 
Preussen 1626 och finns där 1627 och troligen även 1628, men därefter är han inte med i 
kompaniet.  
 
Simon Persson   Utskrivningsår 1637. 
Olov Persson, som var bror till Simon, var utskriven. Olov var 24 år, men Simon går i hans 
ställe. Simon utsändes till Pommern 1638 men dog där i oktober samma år. 
 
Gulle Mårtensson   Utskrivningsår 1642. 
Utgick för sin broders hemman i Håkmark. Han var hemma i landet 1642 och 1643 och 
förekommer inte sedan i någon rulla. 
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Joen Persson    Utskrivningsår 1661. 
Lejd av Herman Mårtensson. Vid mönstring 1663 har Joen Persson lejt Gustav Grip, som inte 
nämns i senare rullor.  
 
Håkan Olovsson-Engelman  Utskrivningsår 1662. 
Mönstrar 1663 i hemorten och 1664 i Malmö, i Kristianstad 1666-1669 och bland utevarande 
knektar i Skåne bl.a. Hälsingborg 1671-72. Han mönstrar i hemorten 1673 och i Göteborg 
1675. Går i april 1676 till Stockholm med namnet ”Håkan i Tjälamark”. Efter ankomsten till 
Stockholm deltar han i striden med danskarna på Östersjön, men dör i sjöslaget vid södra 
Öland 1 juni 1676. 
 
Per Håkansson   Utskrivningsår 1676. 
Utskrevs av kapten Simon Rosenberg, som förde kompaniet till Skåne. Sannolikt deltog hans 
kompani i slaget vid Lund 4 december 1676. Simon Rosenberg dog själv i mars 1677 och av 
hans kompani fanns endast 2 Umeåknektar kvar i maj 1677 men inte Per Håkansson. 
 
Per Olovsson    Utskrivningsår 1678. 
Stannade i hemorten de första åren efter utskrivning. Mönstrade 1683 och följde 1689 Otto 
Vihelm Löwen till Göteborg och utförde befästningsarbeten i två år. Han mönstrade också 
1694 i Piteå, men får avsked med motivering: ”Gammal, orkeslös, tjänt i 16 år”. Det 
antecknas också om honom att han brukar hemman och de som brukade hemman fick inte 
något underhåll. 
 
Ur ”Umebygdens knektar 1620 - 1695” av Lennart Andersson. 
 
 
Soldater 1695 - 1895  Rote N:o 149,  Från 1840 rote N:o 130. 
Stridfält  Tjälamark, Ytterhiske, Hissjön. 
 
Gabriel Larsson, Stridfält 
När indelningsverket 1695 fastställdes, var han redan knekt och fortsatte vara soldat i rotet. 
 
Åren 1696-1709. 
För denna tid finns inga uppgifter om Västerbottens soldater. Alla Generalmönsterrullor 
(GM) de åren utplånades genom slaget vid Poltava. 
 
Jakop Prytz, Stridfält 
I GM 1710 utsågs han till soldat i rotet, men försvann samma år utan angiven anledning. 
 
Anders Joensson, Stridfält 
Var lejd 1711 och var med i GM 1712, men dog 8/8 1717 i Strömstad. 
 
Pär Mårtensson, Stridfält 
Ersatt i oktober 1717, men dog 28/3 1719. 
 
Pär Johansson, Stridfält 
Ersatt 1720 och samtidigt transporterades han till rote 15. 
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Jon Mårtensson, Stridfält 
Ersattes hit i juni 1725 men utbyttes interims samma år och betalade själv krigsmanshusets 
rättigheter. 
 
Jon Ersson, Stridfält 
Ersattes 1725, 26 år. Han deltog i GM 1728 och 1735 och var då gift, men han var liten och 
oansenlig och fick avsked 1735. 
 
Jon Andersson, Stridfält 
Ersatt genom transport i april 1736, 25 år, 6 tjänsteår och gift. Var med i GM 1739-1748 och 
blev utbytt 18/3 1754. 
 
Jakop Isaksson, Stridfält 
Inbytt 18/3 1754, 23 år och gift, skräddare. Var med i GM och rote från 1754 till 1774. Hade 
en skada i högra foten och fick avsked 20/6 1774, 42 år och med 19 tjänsteår. 
 
 
Under tiden 1774-1785 uppehölls roten med volontärer och underofficerare. 
 
Emanuel Jonsson, Stridfält 
Ersatt 19/11 1785, 24 år, 11 kvarter 5,5 tum lång, ogift. Det är troligt att han var med vid 
kriget i södra Finland 1789. Var sjuk med ett års förbättring 1792. Blev utbytt 9/4 1793. 
 
Johan Westling, Stridfält 
Insattes 1793, men utbyttes 3/3 1798. 
 
Lars Baudin, Stridfält 
Ersattes 1798, 20 år, 5 fot 8 tum lång, gift 1802. Fick avsked 23/6 1805. 
 
Johan Olovsson, Stridfält 
Ersatt 1/4 1806, 21 år, 5 fot 9 tum lång, gift. Blev vacant 25/6 1808, troligen genom 
överföring till finsk-ryska kriget. 
 
Jon Pettersson, Höijer, Stridfält 
Ersatt 11/3 1809, 22 år, 5 fot 10 tum lång, senare gift. Var med i soldattjänsten till 1820. Hade 
tydligen överenskommit att uthyra sin häst som trosshäst och när kontraktet upphörde, gällde 
det både häst och karl. 
 
Olov Persson, Bergström, Stridfält 
Ersatt 4/4 1826, 26 år, 5 fot 9 tum lång. Dog 24/2 1840, var hela tiden ogift. 
 
Från år 1840 överförs denna rote till N:o 130, samma kompani, det gäller endast kameralt. 
Soldaterna blir kvar som förut i byarna i Umeå socken. 
 
Johan Backman, Stridfält 
Ersatt 22/2 1840, 19 år, 5 fot 9½ tum lång, senare gift. Tjänstgjorde som militär i rote och GM 
1840-1852, men blev kasserad 12/12 1853 utan angiven orsak. 
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Jonas Jonsson, Stridfält 
Född 30/8 1829, antagen 9/3 1854, men ogillades i GM 1856 enligt läkarbetyg. 
 
Nils Petter Nilsson, Stridfält 
Född 6/7 1835, antagen 27/12 1856, 20 år, 5 fot 9 tum lång, senare gift. För honom blev 
soldattjänsten långvarig. Fick avsked 17/1 1887 och var då 52 år och hade 30 tjänsteår. 
 
August Persson, Stridfält 
Född 14/4 1865, längd 1,70 meter, antagen 15/2 1887 och blev vice korpral 1894. Var med i 
tjänsten 1895 och vidare. 
 
Ur ”Umebygdens soldater 1695-1895” av Lennart Andersson. 
 
 
 
Soldaternas fältövningar och strider. 
 
Åren 1690 - 1710. 
De första åren under 1600-talet var fredliga och hela tiden sysslade regementet med 
konstruktion av indelningsverket. Den var färdigplanerad 1696. Det året drabbades hela 
Nordsverige av en stor missväxt och enligt mantalslängderna var svälten så svår att ungefär en 
tredjedel av folket dog av svälten. Det gällde förstås även soldaterna. 
Från år 1700 började det stora nordiska kriget och soldaterna i Umeå socken deltog i 
krigsoperationerna i baltiska staterna, i Polen och Tyska riket och sedan i västra Ryssland. 
Denna utveckling kulminerade 1709 i slaget vid Poltava. Tyvärr försvann då alla GM som 
berördes 1695-1709 och inga uppgifter finns om GM för Umeå socken. 
 
Åren 1710 - 1730. 
För denna tid var det ständigt ofred 1710-1720. Nyutskrivna soldater utsändes till Nymynde 
och sedan var flera av dem med vid Stockholms Galejor och Waxholm 1715. Därefter följdes 
regementet till Västkusten i samband med Karl XII:s strider och död i Norge. En stor del 
umesoldater dog t.ex. i Strömstad, Uddevalla och Västergyllen. Samtidigt var det så att 
ryssarna skövlade och brände hela umebygden från 1714 och 1720. Hela bygden var utarmad. 
Efter 1720 upphörde striderna, men det fåtaliga manfolket orkade inte bruka jorden och 
inbärga skörd och sjukdomar härjade. 
 
Åren 1730 - 1750. 
En viss återhämtning skedde under 1730-talet, men 1740-1741 uppkom ett nytt krig mellan 
Ryssland och Sverige i södra Finland och slaget vid Willmansstrand i augusti 1741. Många 
Umeåsoldater dog där och ännu fler dog 1742 och 1743, till och från Finland. Särskilt många 
dog på de små fartygen i finska skären och på Bottenviken. I många fall dog två rotesoldater i 
torpen. 
 
Åren 1750 - 1770. 
Efter 1744 blev det åter fred, men bara ett tiotal år. Ett nytt krig måste utkämpas 1757-1762 
genom krig i Pommern. Många Umeåsoldater fick sätta livet till i Pommerska fälttåget innan 
kriget var slut. 
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Åren 1770 - 1790. 
Under denna tid skedde en ökad tillväxt i bygden i många avseenden. Tyvärr blev det krig 
igen 1788-1790 mellan Ryssland och Sverige och i södra Finland och även där förlorades 
många umesoldater. Det skedde särskilt vid Anjala 1789 och sedan under sjukhusvistelse 
1790. 
 
Åren 1790 - 1820. 
En god utveckling följde efter 1790 i vår bygd, men freden stördes igen 1808-1809 genom det 
kända kriget mellan Ryssland-Sverige- Finland. Många rotesoldater utsändes till kriget 1808 
och de flesta av dem tillhörde ett särskilt Västerbottensregemente och de överfördes som 
vagant för rotet 1808. 
Sedan uppkom en tvist mellan Sverige och Norge efter 1810 som också ledde till strid. Många 
av Umeå sockens soldater dog i denna tvist mellan 1812 och 1814. 
 
Åren 1820 - 1895. 
Från denna tid fick Sverige fred och har det ännu i dag. Rotesoldaterna levde utan störningar 
ifråga om krig till 1895 och för många, några år till då rotesystemet upphörde. 
 
 

Källa: Lennart Andersson, Umeå. 
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Rotekontrakt 1898 
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Soldatens skyldigheter enl. kontrakt 1898 
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Utdrag ur domböcker 1651-1735. 
 
1651  Dömdes åldersdigna änkan Barbru i Tielamark ifrån livet, för i ungdomen begått 

tidelagsbrott med tjur. 
 

  §18 
 
1695  Tvist mellan Regementzfeldtschiären Mr. Erick Lekånger och Bonden Mårten 

Hermansson om någon jord. 
 
  §39 
 

Att Sahl. Underlagsmannen Jacob Grubbs arvingar äga igenlösa af Herman 
Mårtensson i Thjälamark den åkerjord af hemmanet Hambnen som deri från kommit. 

 
  §3 
 
1730  Laga fasta för Jon Mårtensson i Tiälamark. 
 
  §102 
 
1731  Om fridlysning av Tiälamarks byaskog. 
 
  §136 
 
1732  Förlikning mellan Fjärdingskarlen Jon Mårtensson i Tiälamark och Pär Danielsson i 

Brändland om utgivne smädesord på den förstnämnde i hans ämbete. 
 
  §148 
 
1735  Förordnande för Nämndeman Anders Mårtensson i Tiälamark och Tomas Persson i 

Degerfors avs. förmyndare för avlidne soldaten Anders D.son Upmans omyndiga barn. 
 
 
 
 
Domboksutdragen speglar sin tid. 1600-talet var ju häxprocessernas tid och man kan väl 
förmoda att domen mot Barbru 1651 var ett inslag av den tidsanda som då rådde. Under 1700-
talet handlade de flesta rättegångar om marktvister. 
 
 
Källa: Register till domböcker V-bottens län. 
Folkrörelsearkivet Umeå. 
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Brandförsäkringar: slutet av 1800-talet 
 
1880-1890 var fastigheterna Tjälamark nr. 1, Jon Jonsson och Tjälamark nr. 2, Samuel 
Lindmark, brandförsäkrade. Dessutom Lundström och Sandström utan angiven 
fastighetsbeteckning. Försäkringssummorna var ganska likartade förutom Jon Jonssons 
fastighet som hade ett högre försäkringsvärde. 
 
No 2 
Samuel Lindmark   år 1890 
Kreatur:    400:- 
Körredskap:    200:- 
Husgeråd och annat:   300:- 
Inbärgad gröda:   300:- 
Boningshus:  1000:- 
Flygelbyggnad:   400:- 
Tröskloge:    400:-   = 3000 kr. 
 
 
No 1 
Jon Jonsson    år 1886 
Boningshus:  2000:- 
Uthusbyggnad: 2000:- 
Inbärgad gröda:   500:- 
Kreatur:    200:- 
Körredskap:      50:- 
Husgeråd:    250:-   = 5000 kr. 
 
 
Lundström    år 1885 = 2200 kr. 
 
 
Nils Sandström   år 1883 
 
Byggnad:     = 2780 kr. 
 
 
Källa: Folkrörelsearkivet, Umeå 
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Hemmansägare i Tjälamark från laga skifte 1864-2000. 
 
Tjälamark 1:3, Västerhiske nr.7, Tjälamark 11:1, 11:2, under perioden 
1864-2000 
 
Efter laga skifte 1864 bildades Tjälamark 1:3 och tilldelades C. J. Bergström som innehade 
marken i ca 10 år. Erik Jonsson förvärvade därefter fastigheten som han brukade till början av 
1900-talet.. Under 1890-talet ändrades fastighetsbeteckningen till Västerhiske nr.7.  
 
1902, Nils Petter Vestberg från Långbränna köpte hemmanet och uppförde där ett 
bostadshus som tidigare timrats ned och flyttats med. Vestberg var gift med Maria Lustig från 
Västansjö, Sunnantorp och fick sju pojkar och två flickor. Äldsta flickan bortadopterades till 
Västerbacka, Tavelsjö. Nästan alla barnen studerade och fick framskjutna platser i samhället. 
En av sönerna emigrerade till Amerika. På den här tiden var det ovanligt att barnen från 
fattiga bondefamiljer ägnade sig åt högre studier. 
Enligt ett auktionsprotokoll från 22:a Maj 1906, framkommer att Vestberg också förvärvade 
mark från Tjälamark byamän som avsatts till soldattorp vid laga skiftet 1864, med förbehåll 
från byamännen för bl.a. den där befintliga kvarn- och hyvelmaskinplatsen vid bäcken. Han 
hade högsta anbudet, vilket var 300 kronor. Förutom jordbruket, hade han säsongarbete på 
regementet K:4 som trädgårdsarbetare. Han anlade också en liten trädgård hemma vid 
bostadshuset. Efter försäljningen av fastigheten i Tjälamark byggde han ett hus på 
Kvarnvägen i Umeå. 
 
1922, Johan Sjögren köpte hemmanet som nu betecknas Tjälamark 11:1, av Vestberg. 
Förvärvade efter ett par år ytterligare en del mark på Österänget, av Magnus Persson. Sjögren 
byggde till en bagarstuga och bostadshuset renoverades, det senare 1947. Han gifte sig 1927 
med Betty Domeij från Byviken, Trehörningsjö. De fick fem barn, en flicka och fyra pojkar. 
En av sönerna flyttade till Norge. Endast dottern Astrid är i dag i livet. Hon är gift med Olle 
Bergman från Hössjö och bosatt där. Hemmanet innehades av Sjögren till 1958 då han avled. 
Familjen tillhörde Elimförsamlingen och på 1940-talet hölls möten i familjen Sjögrens kök 
och dessa möten besöktes ofta av övriga bybor. Pastorerna Einar Habling och Carl Andersson 
höll predikningar och Strömgrenare från Högskuru stod för musik och sång. 
 
1959, sonen Bror övertog fastigheten och modern Betty bodde hemma där till 1968 då hon 
avled. 1971 exproprierade ”Kronan” största delen av marken för sitt behov av mark till det 
nya skjutfältet. Fastigheten övergår till beteckningen Tjälamark 11:2.  
 
1974, avstyckades en tomt, som benämns Tjälamark 11:4. Edvard Sjögren förvärvade så 
småningom tomten och uppförde där ett bostadshus 1978-1979. 
 
Bror Sjögren avled 1995, Niklas Eriksson och Carina Berglund förvärvade fastigheten 
1996. Därefter har bostadshuset moderniserats och renoverats kontinuerligt både ut- och 
invändigt och inretts i gammal Västerbottensstil så långt det är möjligt. Breda plankgolv har 
lagts in och en vacker gammal kakelugn har murats upp i salen. Inredningsarbetet på 
övervåningen pågår fortfarande. 
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Tjälamark 11/1, Sjögrens fastighet, 1940-talet 
 
 
  

                     Bror Sjögren,  
Brunnsborrning, början av1950-talet 

 
    
                     
                   Betty o Johan Sjögren 

 
      
   
  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tjälamark 11:2, ägare: Niklas Eriksson o Carina Berglund 
 

 
Tjälamark 11:4, avstyckad från 11:2, ägare: Edvard Sjögren 
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Tjälamark 1:4, Västerhiske nr.7, Tjälamark 1:16 under perioden 1864-2000 
 
Vid laga skifte 1864 bildades Tjälamark 1:4 och tilldelades Per Carlsson, Västerhiske. Han 
innehade fastigheten några år och i början av 1870-talet bytte fastigheten ägare ett par gånger, 
innan Karl Jonsson-Sandström förvärvade denna omkring år 1876. Fastigheten ingick nu i 
Västerhiske nr 7. 1895 tillträdde Jonas Persson som hälftenägare. Jonas Persson avled dock 
efter 4-5 år och barnen ärvde sin fars andel. Dessa sålde 1/2 av Tjälamark 1:16, del av 
Västerhiske nr 7 och dödsboet efter Karl Jonsson- Sandström sålde den andra hälften av 
Tjälamark 1:16 till Johan Petter Jonsson (JP) Anumark 1901. 
 
1901, JP Jonsson (f. 1864) förvärvade fastigheten, som han innehade till år 1928, då han 
sålde denna till sin son Emil. 
JP Jonsson med hustrun Charlotta (f. 1864) och fem barn kom från Anumark, där de tidigare 
ägt ett hemman. Köpeskillingen för Tjälamark 1:16, var 2000 kronor, och 12 kronor betalades 
i lagfartsavgift. Taxeringsvärdet var uppsatt till 1300 kronor. Bostadshuset som fanns på det 
nya hemmanet i Tjälamark hade endast timrade ytterväggar. JP:s första uppgift blev alltså att 
göra huset beboeligt. Det inreddes med ett stort kök i vardera änden och med farstu och 
kammare i mitten. Vinden var oinredd, men golv lades in på ena halvan. 
Sedan makarna Jonsson flyttat till Tjälamark, fick de ytterligare två barn som uppnådde vuxen 
ålder. Sonen Erik emigrerade till Amerika 1925, men dog redan 1927, 30 år gammal. 
 
På 1920-talet byggde JP och sonen Emil en ny ladugård med stall sedan den gamla rivits. 
Teglet som användes till bygget tillverkade man själva. I slutet av 1930-talet renoverades 
ladugården. De gamla träpallarna revs och man cementerade dessa i stället. Loppor fanns 
under träpallarna och det var inte ovanligt med loppbett hos både arbetare och andra som 
besökte ladugården under renoveringstiden. Mjölkmaskin installerades i slutet av 1940-talet. 
 
Boningshuset renoverades i flera omgångar. På trettiotalet revs bl.a. den gamla murstocken 
som ersattes med en ny och en järnspis sattes in. Under slutet av fyrtiotalet var det dags för 
nästa renovering, då man bytte till nya fönster och badrum installerades. Därefter har 
boningshuset renoverats ytterligare ett par gånger. 
JP sålde 1914 en del av fastigheten, belägen på den s.k. Heden, till Umeå stad för deras behov 
av mark till vattentäkt. Även fyra andra fastighetsägare i Tjälamark sålde mark till Umeå stad 
vid samma tillfälle. 
Familjen köpte till en del mark 1919 i Östra Tjälamark av Anna Albertina Andersson i 
Baggböle. JP odlade dessutom upp ytterligare mark på "Österänget", beläget mellan Ersmark 
och Tjälamark. Detta arbete utförde han tillsammans med sonen Emil, som så småningom 
skulle överta hemmanet. Eftersom” Kronan” exproprierade marken 1971, har jorden inte 
brukats sedan dess och på två generationer har således marken både odlats upp och vuxit igen.  
 
Som extrainkomst brukade JP. göra en del affärer med slaktdjur i Sävar. 
När JP sålde fastigheten till sonen 1928, flyttade han och hans hustru till ett litet torp mitt i 
byn tillhörande hemmanet. Där hade tidigare Fredrik Rydman och hans hustru bott, men de 
var båda avlidna. JP byggde då upp en smedja på tomten för att ha någon form av arbete och 
tjäna in en och annan välbehövlig krona. Han tillverkade diverse redskap och utförde 
reparationer o.dyl. till byns husbehov så länge han orkade. Efter JP:s död 1941 flyttade änkan 
Charlotta hem till sonen Emil, där hon vistades till sin död 1943. 
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Torpet avstyckades från hemmanet och såldes till fru Elsa Lundkvist 1944 och fick 
beteckningen Tjälamark 1:25. Den lilla torpstugan revs och smedjan användes som bostad 
efter om- och tillbyggnad. Börje och Yvonne Degerlund köpte fastigheten 1965. De byggde 
ett nytt hus på tomten 1974 och det gamla huset revs. Makarna Degerlund med dottern Katrin 
flyttade in i det nya huset samma år. 1979 utökades familjen med dottern Marie. 
 
1928, Emil Jonsson (f. 1893) tillträdde hemmanet och brukade detta tillsammans med sin 
hustru Engla (f. 1909) till 1971 då "Kronan" exproprierade marken öster om byn för sitt 
behov av övningsområde. 1963 hade Umeå stad köpt mark väster om byn för sitt behov av 
större vattentäkt. 
Emil Jonsson gifte sig 1930 med Engla Brändström från Näs, Bygdeå. Engla kom till 
Tjälamark som hushållerska till Emil den första oktober 1929. Hon blev hämtad med bil från 
Umeå, vilket var ovanligt på den tiden. 
I januari 1930 åkte Emil och Engla risselsläde in till Umeå och förlovade sig. 
Midsommarafton samma år rustade man till bröllop hemma på gården i Tjälamark. Prästen 
som vigde makarna Jonsson hette Örnfeldt och var kyrkoadjunkt i Umeå landsförsamling. 
Man hade bjudit släkt och bybor på bröllopsmiddag med dans till grammofon efter middagen. 
Makarna fick två barn, Edith och Tord. 
 
Som mest hade makarna ett tiotal kor och häst förutom en del ungdjur. Ca 13 ha åkermark och 
en hel del skog fanns på hemmanet. Jordbruket var dock rätt tungarbetat på grund av många 
utskiften och följaktligen mycket tidskrävande. Korna skulle dessutom dagligen drivas till 
betet 2-3 km österut under sommarmånaderna. Det var oftast barnens syssla när de blev 
tillräckligt gamla för att klara detta arbete. Många extra arbetstimmar lades ner på vägar, 
broar etc. Dessa arbeten utfördes gemensamt med andra markägare med utskiften. 
 
Emil Jonsson avled 1977. Makan Engla bodde kvar i Tjälamark ett par år därefter, men 
flyttade sen till Örebro där sonen Tord med familj då bodde. När Tord lämnade Örebro och 
bosatte sig i Tjälamark i början av 1980-talet, flyttade även Engla till Umeå. Där bodde hon 
på Ersboda servicehus tills hon avled 1999. 
 
1974, dottern Edith och maken Sven Sandström övertog kvarvarande del av Tjälamark 1:16 
efter avstyckning av gårdstomten. Edith och Sven byggde samma år en enplansvilla på östra 
sidan av byvägen mittemot moderfastigheten. De flyttade in med de två barnen Anders och 
Torbjörn i det nya huset hösten 1974. 
 
Den avstyckade ursprungliga fastigheten, numera betecknad Tjälamark 1:36, är belägen på 
västra sidan av byvägen och övertogs av Emil Jonssons son Tord. Han var bosatt på 
fastigheten några år på 80-talet tillsammans med familjen men flyttade sedan till Boden. 
Fastigheten användes därefter några år som fritidshus men huset avyttrades år 2000. 
 
2000, Anna och Anders Rudolfsson förvärvade den avstyckade fastigheten av Tord Jonsson. 
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                          Tjälamark 1:25, f.d. smedjan, 

    ombyggd till bostadshus, 
    avstyckad från Tjälamark 1:16 

          JP o Charlotta Jonsson                   riven 1974 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Tjälamark 1:25, ägare: 
                 Börje o Yvonne  Degerlund 

 
          Engla o Emil Jonsson 
 
   

                   
    
   Tjälamark 1:36,                                Tjälamark 1:16, ägare: 
   avstyckad från Tjälamark 1:16,                               Sven o Edith Sandström 
   ägare: Anders o Anna Rudolfsson 
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Tjälamark 2:4, 1864-2000. 
 
Tjälamark 2:4 är det enda hemman i Tjälamark som sedan laga skifte 1864 innehaft samma 
fastighetsbeteckning och gått i arv inom familjen. Sista länken i släkten, Magnus Persson, 
avled dock 1983. Nuvarande ägare är Gunhild Persson, änka efter Magnus P. 
 
1864, vid laga skifte bildades Tjälamark 2:4 med Pehr Persson (f.1827), som registrerad 
ägare till 1/8 mantal men han hade redan 1858 fått fastebrev å 25/128 mantal. Pehr gifte sig 
1851 med Anna Sofia Bergström från Grisbacka (f.1829). 
 
1888, Pehr Persson avled och hans söner Pehr (f.1853) och Jonas (f.1859) tillträdde 
hemmanet med vardera 1/16 mantal. Jonas gifte sig samma år med Maria Sofia Persdotter 
(f.1858) och Pehr gifte sig med änkan Wilhelmina (Mina) Johansson (f.1872) från Håkmark. 
Jonas dog dock tidigt och Pehr köpte tillbaka den avstyckade jorden. Han fick lagfart på 
denna år 1906. Pehr var nu ensam ägare till fastigheten som han innehade till 1916 då han 
avled. 
 
1916, änkan Mina fortsatte bruka jorden tillsammans med sina barn och hade också en dräng, 
Johan Sjögren, till sin hjälp tills han själv köpte ett hemman i Tjälamark 1922.  
 
1925, arvskifte, varvid sonen Magnus och dottern Signe erhöll vardera 3/64 mantal och 
modern Mina 1/32 mantal. 
 
1937, sonen Magnus Persson (f.1907) tillträdde hemmanet och samma år renoverades 
ladugården. Där hade man 8 kor, häst och en del ungdjur. Två bostadshus fanns på 
fastigheten. Det äldsta huset revs 1951-1952 och Magnus och modern Mina flyttade in i det 
andra huset som var byggt i slutet av 1800-talet. Där hade brodern Jonas bott. En ladugård 
hade också funnits som tillhörde huset, men denna revs långt tidigare. Huset har används för 
olika ändamål under årens lopp. 
I början av 1900-talet hölls skola där. Skolsalen var inrymd i köket och lärarinnan bodde i 
salen. Det hyrdes sedan ut och en period på 1930-talet hyrde ett skogsarbetarlag med kocka in 
sig i huset. 
 
Modern dog 1950. Gunhild Andersson (f.1916) från Graveå, Tavelsjö, kom till Tjälamark 
1954 som hushållerska till Magnus och de gifte sig året därpå. En större renovering av huset 
utfördes 1959-1960, då bl.a. vatten, avlopp och centralvärme installerades. 
Större delen av åkermarken exproprierades av ”Kronan” 1971, (se övriga fastigheter) och 
1980 tömdes ladugården på de sista kvarvarande djuren.  
 
1979, avstyckades en tomt med beckningen Tjälamark 2:22. Arne o Gunilla Lindberg 
förvärvade tomten där de sedan bygger en villa. 1980 flyttar de in med barnen Fredrik och 
Katarina.  
 
1983, Magnus Persson avled och änkan Gunhild är nuvarande ägare och bor fortfarande kvar 
på fastigheten. 
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Perssons gamla hus, numera rivet                       Tjälamark 2:4, ägare: Gunhild Persson 

 
 
 

  
 

Magnus och Gunhild Persson                 Tjälamark 2:22, avstyckad från Tjälamark 2:4, 
Karin Lindberg serverar                  ägare: Arne och Gunilla Lindberg, 
 
, 
  

 
     
 
 
 
Tidningsurklipp från 
Folkbladet 1966 ang. 
obriserade granater på 
Magnus Perssons  
mark. 
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Tjälamark 1:2, 1:5, 14:1, 14:5 under perioden 1864-2000. 
 
Vid laga skifte 1864 bildades fastigheten Tjälamark 1:2 med Jon Persson som ensam ägare. 
Skatteunderlaget var 13/64 mantal. Han innehade det stora hemmanet ända till 1894. Då 
skiftades hemmanet i tre olika stora delar, 1:5, 1:6 och 1:7/1:9. 
 
1894, Pehr Alfred Pettersson f. 1849, gift med Erika Charlotta Andersdotter, Bygdeå, 
förvärvade hemmanet Tjälamark 1:5 med 13/128 mantal som skatteunderlag. Han kom ifrån 
Bygdeå socken, men flyttade tillbaka dit efter bara några månader i Tjälamark. 
 
1895, Jonas Wilhelm Pettersson f. 1853, en bror till förre ägaren övertog hemmanet. Han 
var gift med Emma Gustava Olovsdotter från Gunnismark. Makarna fick 8 barn. 
 
1922, sonen Oskar Wilhelm Pettersson f.1892, övertog hemmanet. Han var gift med Ida 
Sofia Eriksson f. 1897 från Berg, Vännäs.  
Vid övertagandet av hemmanet blev makarna ålagda ett förmånsbeting, (se kopia av detta 
sidan 30), till Oskars föräldrar som bodde i ett annat hus på fastigheten. Som framgår av detta, 
var det inga småsmulor det rörde sig om. Man kan tänka sig att det inte var så lätt för de unga 
makarna uppfylla kraven. 
Tillskott av mark vid laga skifte 1926 från Tjälamark nr 7. 
Makarna Pettersson fick två barn, sonen Bengt f. 1925, bosatt i Härnösand med familj och 
dottern Birgit f. 1927, död 1993. Birgit gifte sig 1950 med Gunnar Dahlgren från Böleå. 
 
1952, Birgit och Gunnar Dahlgren förvärvade hemmanet från Birgits föräldrar och 
fastigheten fick beteckningen Tjälamark 14:1. Tomt till gårdshus nr. 2 avstyckades 1959 med 
beteckningen Tjälamark 1:27. Dit flyttade Birgits far och mor. I början av 1900-talet hölls 
skola i detta hus under en kortare period. Därefter bodde Oskars föräldrar där under 1920-
1930-talet. John Eliasson med familj hyrde där ett flertal år under 1940-talet. 
Oskar Pettersson avled 1959. Makan Ida bodde kvar till början av 1980-talet. Därefter 
vistades hon på Umebygdens sjukhem till sin död 1998. Ida Pettersson fick ett långt liv, hon 
blev 101 år. 
 
Fastigheten Tjälamark 14:5 bildades 1986 efter förvärv av Tjälamark 1:10, 1:11, 1:12. 
Dessförinnan, (1971), hade kronan köpt en bit mark öster om byn. 
Birgit och Gunnar fick tre barn, Gunvor, Elisabeth (Lisa) och Göran. 
 
1977, avstyckades en tomt Tjälamark 14:3 där Gunvor och hennes man Kjell Hällström 
bygger ett 1½-planshus. På tomten fanns en gammal ladugård som revs och det befintliga 
bostadshuset som stått tomt på tomten i åtskilliga år flyttades till den s.k. Kullen. Makarna 
Hällström får tre barn, Linda, Anders och Mona. 
 
1982 avstyckades en tomt Tjälamark 14:4 där Lisa med maken Lasse Brunnström uppför ett 
hus ritat av Lisa. Makarna får två pojkar, Ludvig och Linus. Lisa och Lasse säljer huset och 
flyttar med pojkarna till Göteborg 1998. 
Då avstyckas Kullen med den tidigare flyttade parstugan och en lada. Detta bildade en separat 
fastighet, Tjälamark 14:6 och helägd av Lisa Brunnström. 
 
1993, sonen Göran Dahlgren tillträder som hälftenägare till Tjälamark 14:5 tillsammans med 
sin far Gunnar Dahlgren. 
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1997, Göran Dahlgren, ensam ägare till hemmanet 14:5. 1998, återförvärvas tidigare 
avstyckade fastigheten Tjälamark 1:27 från Ida Petterssons dödsbo till stamfastigheten 14:5. 
 
1998, Stefan Sjöström och Maria Vikner förvärvar fastigheten Tjälamark 14:4. 
    
 
 
 

        
 
           Petterssons fastighet före 1943.  Oskar och Ida Pettersson med barnen  

Bengt o Birgit. 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
.                        
 

Tjälamark 14:5 och 1:27, ägare: Göran Dahlgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

                     ”Våranna”, Göran och Gunnar Dahlgren   Dahlgrens kor på väg till bete
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Husflytt från 14:5 till ”Kullen” 1977,                    numera avstyckad med 
                 fastighetsbeteckning Tjälamark 14:6 
                 ägare: Lisa Brunnström. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tjälamark 14:3, ägare: Kjell o Gunvor Hällström, 
avstyckad från Tjälamark 14:5. 

 

Tjälamark 14:4, ägare: Stefan Sjöström o Maria Vikner, 
avstyckad från Tjälamark 14:5 
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Tjälamark 1:6 och 1:26 under perioden 1864-2000 
 
Vid laga skifte i Tjälamark bildades Tjälamark 1:2 med Jon Persson som hemmansägare. 
Arealen var 362 tunnland och 12 kappland (1 kappland=154, 27m2) och skatteunderlaget var 
13/64 mantal. 
 
1894 delades hemmanet i tre delar: Tjälamark 1:5, 1:6 och 1:7, vilka överläts till P.A. 
Pettersson, Jonas Jonsson och Per Jonsson respektive. 
Tjälamark 1:6 hade en areal av 17 ha och ett skatteunderlag av 8/128 mantal. 
Erik Eriksson förvärvade hemmanet redan året därpå och flyttade in i det bostadshus och den 
ladugård som nu innehas av familjen Erik Sandström. 
Erik Eriksson innehade hemmanet fram till år 1925, då det köptes av Karl Forsberg. Denne 
avled dock 1929 (?), varpå Johan Lindgren förvärvade hemmanet. Byns första traktor, en 
Fordson med järnhjul, anskaffades 1930 och användes i jordbruket fram till 1943, då Johan 
Lindgrens flyttade från Tjälamark till Risliden, Vindelns kommun. 
Hemmanet såldes till Karl Lindberg, som tillsammans med sin hustru Marja drev jordbruket 
fram till 1949, då de flyttade till Junsele i Ångermanland. 
Hemmanet köptes då av Karin och Ragnar Nilsson, som slog samman Tjälamark 1:6 och 2:2 
till Tjälamark 12:1. Därmed upphörde Tjälamark 1:6 som fastighet i byn. 
 
Tomt med mangårdsbyggnad och ladugård avstyckades före sammanslagningen av 1:6 och 
2:2 och fick beteckningen 1:26. Denna fastighet förvärvades 1949 av makarna Nils och 
Elvira Nilsson, vilka flyttade dit från ”Nolåtgårn” tillsammans med dottern Hedvig. 
Övervåningen hyrdes ut till familjen Bertil Ögren. 
När Nils Nilsson dog, hyrde Elvira och Hedvig en lägenhet i Umeå och flyttade dit. 
Huset såldes 1967 till Axel Nilsson, som hyrde ut till familjen Axel Sjögren. Efter Axel 
Sjögrens död bodde hustrun Inga med sonen Crister kvar några år, men flyttade sedan till 
Umeå. 
Huset förvärvades 1979 av Axel Nilssons dotter Kerstin, som flyttade dit med maken Lars 
och barnen. De renoverade huset både ut- och invändigt, bagarstugan blev vardagsrum, öppen 
spis tillkom i köket, m.m. I ladugården iordningsställdes platser för några travhästar. 
 
Kerstin och Lars flyttade tillbaka till Umeå 1991 och sålde fastigheten 1:26 till familjen Anna 
och Stefan Palmebjörk. 
 
Familjen Palmebjörk bodde i Tjälamark till 1995, då Erik och Agneta Sandström förvärvade  
fastigheten. 

    
 

Tjälamark 1:26, avstyckad från Tjälamark 1:6, ägare: Erik o Agneta Sandström 
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Tjälamark 2:2 under perioden 1864-1950 
 
Vid laga skifte i Tjälamark 1864 bildades fastigheten Tjälamark 2:2 med Axel Gabriel 
Lundgren som hemmansägare. Arealen var 109 tunnland och 28,1 kappland (ett kappland 
=154,27m2) och skatteunderlaget var 9/128 mantal. 
 
Efter A. G. Lundgrens död 1877 ärvde hans dotter Karolina Lundgren och hennes make 
Nils Sundström hemmanet, som 1885 övergick i Per Anton Lundströms ägo. 
1915 dog P. A. Lundström och fastigheten övergick till dödsboet och sönerna Bror, Alfred 
och Carl-Johan Lundström. Dessa bjöd ut hemmanet på auktion och den som ropade in det 
var Karl Forsberg, som sedan innehade hemmanet fram till 1930, då det köptes av Alexius 
Ohlsson. 
 
Nils och Elvira Nilsson köpte 1935 fastigheten Tjälamark 2:2 av Alexius Ohlsson. 
Nilssons flyttade den 17 juli samma år med sina sex barn: Almar, Axel, Hedvig, Gunnar, 
Karin och Ragnar från Kamsjön inom Vindelns kommun till Tjälamark. Familjen medförde 
också en häst, fem kor och lösöre. 
 
På fastigheten fanns då den halvfärdiga ladugården men inget bostadshus. I ladugårdens stall 
inreddes under veckan före flyttningen provisoriska platser för djuren. Familjen flyttade in i 
den bagarstuga som fortfarande finns kvar. Landsvägen var vid den här tiden bruten, men i så 
dåligt skick att Nils fick söka dispens hos vägmyndigheten för att få lov att med lastbil köra 
korna till byn. Samma sommar göts betonggolv i ladugården och tio båsplatser byggdes. 
Första året hade man inte råd att installera elektriskt ljus i ladugården, varför man fick klara 
ladugårdsarbetet i ljuset från fotogenlampor. 
 
Samma höst köpte familjen en stämpling i Risliden utanför Vindeln för att få virke till 
byggnation av ett bostadshus. Tjälamark 2:2 var vid köpet belagd med avverkningsförbud på 
grund av den hårda avverkningen under tidigare år. Stämplingen togs ut under vintern och 
timret sågades och torkades. För vintern hade familjen hyrt in sig i bagarstugan hos Johan 
Lindgren. Sommaren 1936 bodde familjen i stallkammaren i ladugården och byggde då det 
nya huset. Man inredde för två familjer, en lägenhet på bottenvåningen och en lägenhet på 
övre våningen. 
 
1937 gifte sig Axel med Göta Pettersson, som kom från Ultervattnet. De flyttade in i ett rum 
och kök på övre våningen, medan det andra rummet användes som sovrum för Axels bröder. 
Axel och Göta fick året därpå en dotter, Doris, men Göta dog sedan i september 1939. 
 
Under krigsåren 1939-1942 brukades hemmanet av Nils och Elvira med stöd av främst 
Ragnar och Hedvig. Almar och Gunnar arbetade som byggnadssnickare, Axel som målare och 
Karin som biträde på Konsumbaren i Umeå. Bröderna etablerade också en mindre rörelse med 
produktion och försäljning av gengasved. För torkningen av veden byggdes den lilla stugan 
norr om bostadshuset. Denna fick namnet Vibo. Veden höggs upp i små knubb som torkades i 
Vibo med hjälp av värmen från en kamin. Vid vägen placerades en skylt med texten 
”Gengasved” och veden såldes paketerad i säckar. Efter kriget, när efterfrågan på gengasved 
upphörde, avvecklades verksamheten och Vibo övergick till att vara förrådslokal med 
undantag av några enstaka somrar, då stugan varit uthyrd som sommarbostad. 
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1942 gifte sig Karin med Oskar Lindberg i granngården och slutade sitt arbete på 
Konsumbaren för att bli husmor på Tjälamark 8:1, 9:1.  
 
1945 köpte Ragnar och Axel hemmanet av sina föräldrar, som då inte längre hade ork att 
driva jordbruket. Axel fortsatte som målare och hjälpte Ragnar på sin lediga tid. Axel gifte om 
sig 1944 med Ellen Kollberg från Piparböle. De bodde under några år i lägenheten på övre 
våningen, fick dottern Kerstin 1945, och flyttade 1948 till ett eget hus i Skravelsjö. 
 
Almar gifte sig med Rut Burman från Botsmark och flyttade till ett eget hus på Grisbacka och 
senare till Härnösand. Gunnar gifte sig med Dagny Hedlund från Byske och flyttade från 
Tjälamark till en lägenhet i Umeå. Även de flyttade senare till Härnösand.  
 
1948 gifte sig Ragnar Nilsson med Karin Gramming från Södra Vi i Småland och satsade på 
jordbruksbanan. De köpte Axels andel i Tjälamark 2:2. År 1949 köpte de Karl Lindbergs 
fastighet i Tjälamark, 1:6, efter det att en tomt med bostadshuset och ladugården hade 
avstyckats och bildat Tjälamark 1:26. Fastigheterna Tjälamark 1:6 och 2:2 lades samman 
och bildade Tjälamark 12:1. Därmed upphörde Tjälamark 2:2 som fastighet i byn. 
 
 

 
 

              Nils o Elvira Nilsson 
 
 

 
 

Nils och Elvira Nilssons hus byggt 1936 
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Tjälamark 12:1 under perioden 1950-2000 
 
1948 gifte sig Ragnar Nilsson med Karin Gramming från Södra Vi i Småland och satsade på 
jordbruket. De köpte Axel Nilssons andel i Tjälamark 2:2. 1949 köpte de Karl Lindbergs 
fastighet i Tjälamark 1:6 efter det att en tomt med bostadshuset och ladugården hade styckats 
av och bildat Tjälamark 12:1. Hemmanet omfattade därefter 17/128 mantal, en areal av 120 
ha fördelat på 17,5 ha åker och 91 ha skog. Elvira, Nils och Hedvig Nilsson flyttade till 
Tjälamark 1:26 och televäxeln flyttades med. 
 
Karin och Ragnar fick två döttrar: Marie Louise 1949 och Marie Christine 1951. Karin 
hämtade sig dock inte efter andra förlossningen och dog våren 1951. Ett par år senare, 1953, 
sålde Ragnar hemmanet till Karin och Oskar Lindberg. 
 
Under de följande 32 åren hyrde sedan Karin och Oskar ut lägenheterna. Hyresgäster var: 
-  familjen Jansson (tre barn) 
-  familjen Hedström (fem barn) 
-  familjen Holmgren (sex barn) 
-  familjen Heed (två barn) 
-  familjen Nilsson  
 
I början av 70-talet hyrde Gunilla och Lage Strömberg med barnen Mathias och Malin den 
nedre lägenheten under ett par år. Från 1976 till 1980 hyrde Gunilla och Arne Lindberg med 
barnen Fredrik och Katarina den övre våningen, för att i april 1980 flytta in i sitt nybyggda 
hus i södra delen av byn. Från 1977 till 1984 hyrde Margareta och Tore Lindberg den nedre 
våningen, för att i oktober 1984 flytta (på årets regnigaste dag) de 100 metrarna söderut till 
Tores hemgård. Dessförinnan, dagen före julafton 1983, hade Margareta och Tore kommit 
hem från Korea med adoptivsonen Markus. 
 
1961 vidtog en omfattande restaurering av bostadshuset. Oskar och Arne och en del 
hantverkare bytte ut det gamla värmesystemet. Alla golv togs upp, bakugnen i källaren 
sprängdes och spettades bort. Ny panna och vattenburen värme installerades. Telefonrummet 
på nedre planet togs bort, toaletterna moderniserades, plåt lades på taket och en allmän 
ommålning genomfördes både in och utvändigt. 
 
Efter 1953 hyrdes ladugården först ut som förrådslokal under flera år till kronan. När Karin 
och Oskars ladugård i början av 60-talet började bli för trång, flyttades en större lada från 
åkern och placerades norr om ladugården på Tjälamark 12:1. Ladan förlängdes och hyrdes ut 
till kronan för att få ladugården fri. Oskars dröm om en större ladugård med foderhiss skulle 
realiseras. Arbetet med ombyggnad av ladugården dominerade under 1969. Till hjälp 
anlitades Sigfrid Vall från Håkmark. Logen byggdes om helt för att passa för hissen och 
antalet båsplatser i ladugården utökades från 10-16. En rörmjölkningsanläggning installerades 
liksom skraputgödsling. Korna flyttades från gamla ladugården till ”nolåtgårn” hösten 1969. 
 
Karin och Oskars tredje son, Gunnar, satsade efter skolan på att bli bonde och gick under flera 
år i lära hos sin far. I mitten av 70-talet började Oskars krafter att tryta och Gunnar 
arrenderade hemmanet under några år. 1976 köptes en tornsilo av rostfri plåt och restes på 
norra sidan av ladugården. 
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1979 köpte Gunnar hemmanet Tjälamark 8:1, 9:1 och 12:1 av sina föräldrar efter det att tomt 
med bostadshus och ladugård på Tjälamark 8:1 och 9:1 avstyckats och bildat Tjälamark 
12:4. Fastighetsbeteckningen för hela hemmanet ändrades till Tjälamark 12:1. Samma år, 
1979, genomförde Gunnar en stor ombyggnad av ladugården. Djurstallet breddades och 
förlängdes för 30 båsplatser och plats för ungefär lika många ungdjur. Skraputgödslingen 
byttes ut mot tryckutgödsling. Korntork och halmloge byggdes på planet över ladugården. 
Gödselplatta och urinbrunn byggdes norr och nordost om ladugården. 
 
1984 dog Oskar, varpå Gunnar och mor Karin flyttar till ”Nolåtgårn”. Därmed kom man 
närmare ladugården. Karin flyttade in i lägenheten på övre våningen medan Gunnar huserar 
därnere. Karin sköter hushållet och hjälper Gunnar med mjölkningen. 1990 köpte Gunnar en 
andra tornsilo, nu en planksilo av finskt tillverkning som restes intill den äldre plåtsilon. Inne i 
ladugården installerades räls i taket för intransport av foder och transport av mjölkningsorgan. 
 
Fastigheten Tjälamark 12:1 har utöver sammanslagningen med 8:1 och 9:1 också berörts av 
flera avstyckningar. De största var: 
-1961 såldes 6,3 ha (Tjälamark12:2) av skiftet närmast Kulla till Einar Ögren som grustäkt. 
-1967 såldes 32,8 ha från Tjälamark 8:1, 9:1 och 12:1 vid Forslunda till Umeå stad för deras 
behov av mark för vattentäkt. 
-1971 såldes största delen av marken öster om byn till kronan för deras behov av mark till 
övningsområde. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
  Tjälamark 12:1, ägare: Gunnar Lindberg. 
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Tjälamark 2:3, 8:1, 9:1 och 12:4 under perioden 1864-2000 
 
Tjälamark 2:3 bildades vid laga skifte 1864 och tilldelades hemmansägaren Jon Jonsson. 
Åtta år senare, 1872, köpte tidigare soldaten Samuel Lindmark fastigheten för 925 riksdaler. 
Jon Jonsson hade då byggt bostadshus och ladugård på tomten intill byvägen (eller var det 
Samuel Lindmark som senare byggde huset?) 
 
Bostadshuset bestod till att börja med av kök, sovrum (kammarn), tvättrum, bagarstuga och 
farstu i entréplanet. Vinden var kallbonad och bestod av en liten timrad kammare i husets 
södra del och för övrigt förrådsutrymmen. För uppvärmning och matlagning fanns en spis i 
köket. Vatten togs upp med hinkflygel från en brunn på gårdsplanen. Så småningom byggdes 
huset om, varvid bagarstugan gjordes om till sal, den gamla murstocken revs och ersattes av 
en ny för öppna spisen i salen. Vid ladugårdens östra gavel byggdes ett utedass. 
 
Samuel Lindmark anställde Johan Lindberg från Baggböle som dräng. Efter S L´s död, köptes 
hemmanet av Johan Lindberg. Hemmanet hade en areal av 61,3 ha fram till 1926, då 20,3 ha 
tillfördes hemmanet i samband med laga skifte av Tjälamark nr 7. Johan gifte sig med 
Albertina Carolina Johansdotter från Håkmark. De fick sex barn: Johan, Karl, Signe (senare 
Sanny), Oskar, Tyra och Ossian. Albertina dog 1933, Johan 1944. 
 
Hemmanet slogs då samman med Tjälamark 1:9 och delades mellan bröderna Karl och 
Oskar i två lika stora delar, 8:1 och 9:1. 1942 gifte sig Oskar med Karin Nilsson i 
granngården. 1943 köpte de 8:1 av Karl, som samtidigt köpte hemmanet 1:6 av Johan 
Lindgren.  
 
Man grävde källare under huset och värmesystemet gjordes om i flera etapper. Tvättrummet 
utökades på trettiotalet för att ge plats för ett litet sittbadkar. 1951 installerades vattentoalett. 
För avloppet grävdes en ledning i en krök runt huset, tvärs över gårdsplanen och ner till diket 
nedanför ladugården.  
 
1952 förvärvade Oskar och Karin Lindberg Tjälamark 12:1 av Ragnar Nilsson och 
sambrukade sedan hemmanen 8:1, 9:1 och 12:1 fram till 1971. Då köpte kronan efter 
expropriation marken öster om byn för sitt behov av övningsområde. Den del av 8:1 och 9:1 
som låg väster om byn slogs samman med 12:1.  
 
Karin och Oskar fick sex barn: Arne, Rune, Gunnar, Tore, Birgitta och Anders. Som tidigare 
nämnts köpte Gunnar hemmanet inklusive ”Nolåtgårn” år 1979. 
 
Efter Oskars död 1984 flyttade Karin till den övre lägenheten hos Gunnar, varpå Tore och 
Margareta Lindberg köpte Tjälamark 12:4 och flyttade in tillsammans med sonen Marcus. 
1985 utökades familjen med dottern Emma. Tore och Margareta helrenoverade huset 1985-
1986 och installerade samtidigt jordvärme. 
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          Johan o Albertina Lindberg 
 
 
 

         
               
 Tjälamark 12:1 före 1963. 

Fastigh. längst till vä. Tjälamark 1:26  
Tjälamark 12:4,  
avstyckad från Tjälamark 12:1, 
ägare: Tore o Margareta Lindberg  

 
 

 
 

Karin o Oskar Lindberg med barnbarnet Jonas 
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Ägofördelningar för Tjälamarks by 1766-1900 

 
Ägofördelningar 1900-2000 
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Gemensamma och enskilda angelägenheter. 
 
Byamöten. 
 
Under första hälften av 1900-talet sammankallade den valde Byåldermannen till byamöte 
endast i den mån man hade några riktigt viktiga frågor som gällde gemensamma intressen. 
 
Efter några års uppehåll hålls byamöte i Tjälamark en gång årligen med början 1982. En 
kontaktman utses vart tredje år och det är denne som är sammankallande till mötet. 
Kontaktman sedan 1982 är Sven Sandström. Mötet brukar hållas på hösten och gemensamma 
angelägenheter av olika slag tas då upp till diskussion och beslut. Det kan vara allt ifrån 
skrivelser till Umeå kommun angående cykelväg in till Umeå, hastighetsbegränsning förbi 
byn, grusning av väg eller frågor om deltagande i olika sportevenemang och gemensamma 
utflykter. Mötet hålls i en positiv anda och är ett sätt bland många andra att stärka 
byagemenskapen. 
 
 
 
 

 
 
Första byamötet den 7 november 1982 efter några års uppehåll. 

 
Deltagare i mötet: Arne o Gunilla Lindberg, Karin Lindberg, Yvonne o Börje Degerlund, 
Gunnar Lindberg, Sven o Edith Sandström, Margareta o Tore Lindberg, Lasse o Lisa 
Brunnström, Gunnar o Birgit Dahlgren, Tord o Inga-Lill Jonsson, Edvard Sjögren, Magnus o 
Gunhild Persson, Gunvor o Kjell Hellström, Kerstin Sundström. 
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Ännu längre tillbaka följde man en särskild byaordning. Här nedan visas en sådan för 
Tjälamarks by utfärdad 1819. När man upphörde med att följa denna vet vi inte med säkerhet. 
 
Byaordning för Tjälamarks by 1819. 
 
 
Åldermanskapet går efter tour, jordegarne emellan, derifrån ingen må sig undandraga 

By-ordning 
för 

Tjälamarks  Byalag 
 
Till vinnande af nödig ordning inom Byalaget, och undvikande af rättegångar, hafva 
undertecknade jordägare inom ofvannämde By förenat sig att upprätta och till Stadsfästelse 
befodra följande Byordning. 
 

§1. 
Inom byalaget skal vara en Ålderman, hvilkens rätt och skyldighet det skal vara, att 
sammankalla jordägarne så ofta han det nödigt finner, eller hvarder af någon annan derom 
påmint. 
 

§2 
Sådant sammankallande sker genom Budsedel deri tydeligen utsätter dag och timma till 
sammanträdet, ärendet för det samma, samt stället hvar det hålles och touren hvarefter den bör 
gå. Denna sedell påtecknas på varje ställe och fortskaffas utan uppehåll man ifrån man. Den 
sista vare skyldig att densamma vid sammanträdet till Åldermannen återställa. 
 

§3. 
Skulle någon nedlägga eller oskäligen uppehålla By-sedeln, derigenom Byastemman hindras, 
såvida alle icke hunnit få kunskap derom: böte En Riksdaler. 
 

§4. 
Uteblifver någon ifrån byastämma sedan uplyst är, att han eller någon annan i dess hus af Bya 
Sedeln del haft, åtnöje han sig med de närvarandes beslut. 
 

§5 
De jordegare i Tjelamarks By som i Staden boende äro, vare skyldige med någon af de öfrige 
öfverenskomma att göra sig underrättade om dag och timma till Byastämma, derest de vilja 
sjelfva eller genom laglig Fullmäktig den bevista. 
 

§6. 
Uti Byastämma bör allt ordenteligt och skickligit tillgå, Åldermannen eger att till 
öfverläggning föredraga ärenderne, och är hvar och en obetagit att deröfver med beskedlighet 
yttra sina tankar. Om någon vore så obetänksam att med oanständiga ord, Eder och Svordom 
ofreda Åldermannen eller någon af öfriga ledamöter, böte En Riksdaler 16 sk utom vad lag 
förmår. I Byastämma ledes intet ärende till beslut, som ej hvarit i Bysedeln omnämndt. 
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§7. 
Derest i ärender, som angå Byalaget eller jordegerne gemensamt, alla icke äro ense om 
Beslutet, afgöres tvistigheten genom omröstning, beräknad icke efter skatt, utan per Capita, 
och ifall af lika röstetal å båda sidor, genom Lottning. 
 

§8. 
Åldermanskapet går efter tour, jordegerne emellan, derifrån ingen må sig undandraga, och 
varar for hvar och en utan afseende på större eller mindre skatt, minst ett år. 
Der någon är hindrad att det i sin tour bestrida, vare honom fritt att med någon annan af 
jordegarne derom öfverenskomma. 
 

§9. 
Åldermannen åligger att i ett skrin förseglat med 2 ne lås, dertill han har en och någon af de 
öfrige jordegare den andra nyckeln, förvara Byns Skrifter, Handlingar och Cartor, jemte en 
förteckning däröfver, att hålla en ordentelig Protokolls Bok, deri Bya Stämmo deri besluten 
korrteligen uptagas, och en annan som visar Byns Casse tillstånd, utgifter och inkomster, 
hvilka vid hvarje af-och tillträde i Byastämma redovisas, och äfven dess emellan, der någon 
det fodrar, att af de felande och försumlige uttaga böter efter hvad denna Byordning 
föreskrifver. 
 

§10. 
Alla gjerdesgårdar omkring Åker, Äng och Nybruk skola hållas i laggilt stånd, böte den sådan 
försummar Två skillingar för hvar famn, och ersätte dessutom den skada som derigenom 
händer. 
 

§11. 
Grindor och Winterled till gemensamma egor underhålles tourvis efter öfverenskommelse 
derom i Byastämma, och böra alltid vara i fullgiltigt stånd, grindorne försedde med tilldrag 
och lämplig stängsell. Den eller de, hvilka det tillhör att dem underhålla böte för 
försummelsen hvardera 16 sk för hvar grind eller led. 
 

§12. 
Alla avlopps eller flod diken bör vara upptagne å de ställen de behöfvas och sedan behörigen 
ränsas och vidmagtshållas. Den det försummar böte för hvar famn 4 Skillingar. 
 

§13. 
Äfvenså skola alla broar och wägar i Byns in-och utegor hållas i farbart stånd: Den som 
försummar att bättra den Bro eller vägstycke som honom blivit tilldelt plikte 16 Skillingar. 
 

§14. 
De i föregående 10, 11 12 13 §§ utsatta plikter ega förr icke rum, än den felande varder om 
bristfälligheten påmint och densamma icke innom åtta dagar derefter bättrar, och ege då 
Åldermannen sådant verkställa på den treskandes bekostnad. 
 

§15. 
Åldermannen låte hvarje Vår så snart tjälen godt ur marken utlysa Byastämma, då en viss dag 
bestämmes till Syn af Gjerdesgårdar, led, grindor, diken, broar och vägar, hvilken Syn 
förrättes af Åldermannen och någre dertill utsedde ledamöter, hvarvid bristfälligheterne 
anteknas och vederböranderne anmanar till deras bättrande, med utsättande uti ett till sådant 
ändamål fördt Diarium af dag och datum då sådant skedt. 
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§16. 
Sönderrifver någon andras gerdesgård, hugger upp led, för att derigenom färdas eller dit 
insläppa kreatur, eller öpnar tillstängd grind och den icke igen på samma sätt tillstänger böte 
för våldet Fem Riksdaler. 
 

§17. 
Tjudrar någon Häst eller annat kreatur på andres inhägnade Åker eller Äng böte Sex Riksdaler 
32 sk.Tjudrar någon häst på egen med andras samfälta mark så vårdslöst att den lösslipper 
böte En RD 16 sk. Lag samma vare för den som änskjönt på egen inhägnad mark, tjudrar häst 
så den inkommer på andras. 
Släpper någon in lösa kreatur på andras inhägnade mark, böte Tre RD 32 sk, kan det visas 
vara skeddt af våda böte för större kreatur 16 sk och för mindre 8 sk. 
 

§18. 
Alla svin kreatur böra Sommartid vara ringade vid bot Lag förmår. 
 

§19. 
Den som bryter mot hvad i föregående 16, 17 och 18de §§ är stadgadt, ersätte utom böterne 
den deraf timmade skada och ohägn. 
 

§20. 
Betning på Ängen tillåtes ej förrän i Byastämma tiden utsättes så väl till dess början som slut. 
Den sina kreatur före eller efter samma tid dit släpper plikte för hvart större 16ton skillingar 
och för hvart mindre 8ta skillingar, för hvarje dag öfverträdelsen sker. Under mindre kreatur 
som nämnes i denna Byordning förstås äfven Får, Svin och Getter. 
 

§21. 
Ingen vare låfgifvit att å samfällta skogen, innan den kan blifva delad jordegerne emellan, låta 
någon annan i dess namn hugga eller bortföra Wed, Timmer eller andra skogseffecter under 
hvart namn det vara må, vid ett vite af Tio Riksdaler för hvar gång sådant sker. 
 

§22. 
Ingen ege rättighet utom samtelige jordegeres tillstånd att i Byn intaga något Inhyseshjon eller 
Torpare, utan ordentligt Torpare Contract, och tilldelande av så mycken jord att han efter 
Byamännens bepröfvande sig deraf årligen nära kan: Den däremot bryter böte Tre Riksdaler 
16 skillingar och varde den inflyttade af Åldermannen genast utvräkt. 
 

§23. 
Alla böter efter denna Byordning utgå i Banco och tillfalla Byss Cassan med undantag af dem 
som stadgas i 16, 17 och 21 §§ hvilka tillfalla angifvaren. 
 

§24. 
Den till böter förfallen är utbetala dem åt Åldermannen hvilken i annat fall eger rätt att dem 
utmäta. Pantsatt eller utpantat gods må hos Åldermannen ej längre innestå än fjorton dagar, 
löses det ej dessförinnan , sammankalle han Byalaget och låte panten i dess närvaro 
förauctionera, hvarefter hvad dervid böterne öfverstiger den pligtande återställes. 
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§25. 
Enär utmätning måste skje, bör jämte Åldermannen en eller tvänne andra vara tillstädes och 
njute de betalning af den treskande för tidsspilla efter Räkning. 
 

§26. 
Uragtlåter Åldermannen af den försumlige böter uttaga, och innom den tid föreskrifvit är, 
panten förauctionera, hafva sedan ingen rätt att den utfordra och svare sjelf af egne medell 
Cassan derföre.  
Försummar Åldermannen hvad honom efter denna By-ordning i öfrigt föreskrifvit är, böte 
derföre Två Riksdaler. 
 

§27. 
Hvad i öfrigt här kan vara uteglömt och fordra ytterligare tilläggning må i Byastämma 
beslutas, efterlefvas och ega samma kraft, som denna By-ordning sedan den faststäldt blifvit. 
 

§28. 
Denna By-ordning skall vid hvarje Åldermans af-och tillträde upläsas. Sålund hafva vi 
underskrefne Delägare i Tjälamarks By öfverenskommit och i Byastämma i dag beslutit, samt 
anhålle om Wällofl Härads Rättens stadfästelse härå till säkerhet för framtida efterlefnad. 

Umeå d: 18de Septemb: 1819 
 
    A. Schmidt 
G. C. Walter      
 O. Hambraeus 
  C. S. Bergmark  A. M. Rönmark 
Joh. Sandelin     Nils Håkansson 
för Carl Carlshemmanet   Olov Håkansson 
Olov Olovsson, Olov Persson,  Jon Danielsson 
Erik Eriksson,  Nils Jonsson,  Jon Hansson 
År 1819, den 30de november är förestående Bya-ordning för Tjälamarks By, ingifven till 
Umeå Tingslags Häradsrätt, samt fastställd till den kraft och verkan Lag förmår. 
  Å Häradsrättens vägnar. 
   Magnus Wilh. Sygneus 
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Förening bildad 1904, där man förband sig att mot vite av 15 kronor, inte härbärgera eller ge 
bort mat o.dyl. till s.k. ”löst” folk. 
Detta är ett exempel på vad som kunde avhandlas på ett byamöte i början av 1900-talet. 
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Kvarnar 
 
Enligt uppgifter i Umeå sockens historia har det ända sedan 1600-talet funnits två kvarnar i 
Tjälamark (enligt oberoende källor både 1661 och 1750). Enligt en karta över Prästbordet 
1714 ska en av dessa ha disponerats av kyrkoherden. 
 
1826 fanns det bara en skvaltkvarn kvar i Tjälamarksbäcken och den var fortfarande i drift när 
Johan Lindberg 1885 flyttade till Tjälamark. Han har berättat att här maldes bastutorkat korn 
under oktober månad till sent på kvällarna i det sparsamma skenet från en fotogenlampa. Det 
blev ett grovt mjöl men man var ändå glad att ha tillgång till en så närliggande kvarn. När 
denna kvarn, förmodligen av vattenbrist under 1890-talet, inte längre var användbar gav sig 
Tjälamarksborna iväg med häst och vagn till en vattenkvarn som låg vid Tväråns utlopp i 
Grisbacka. Den användes ända fram till 1950-talet då man flyttade över till Tjärnströms 
elektriska kvarn i Västerhiske. 
 
Sedan 1970-talet har Tjälamarksbönderna nyttjat egna elektriska kross- och kvarnverk, först 
Rekordkvarnarna med stående stenar och senare de s.k. krossverken. 
 
 
Spånhyvel 
 
När Emil Jonssons far tillsammans med sin familj flyttade in i byn 1901 fanns en fungerande 
spånhyvel i Tjälamarksbäcken strax nedströms Vindelvägen. Under ett par intensiva 
vårflodsveckor hyvlades takspån för årets behov och ibland också för avsalu. Om det hade 
regnat ordentligt under sommaren kunde det hända att vattenföringen också då räckte till 
någon dags spånhyvling. Spånen hyvlades av både tall och gran. Allra bäst var det om man 
kunde använda lidgran som inte hade så mycket kvist nedtill. Av en bra lidgran fick man 18-
20 klabbar av 20 tums längd. Som hyvelmästare fungerade omväxlande Emil Jonsson och 
Oskar Lindberg. Som sådan hade de rätt till att ta ut 25 öre i ersättning för en spåntrave som 
var en aln lång och en aln hög. Även från Grisbacka och Grubbe kom man med sina 
virkeslass för att skaffa sig material till taktäckning. 
 
Spånhyveln var i bruk tills i början av 40-talet då tillverkningen flyttades upp till Lindbergs 
gård i byn. Med hjälp av en elmotor tillverkades här spån under ett tiotal år varefter 
spånhyvlingen upphörde. 
 
 
Källor: Intervju med Emil Jonsson och Oskar Lindberg i Västerbottenskuriren 24.7.1973. 
 
 
Kornbastu 
 
Kornbastun kan enkelt beskrivas som ett litet timmerhus med lagda stenar i mitten. Man 
eldade under stenarna och kornet, som lagts på lavar runt väggarna, torkade i bastuvärmen. 
I Tjälamark finns två små timrade hus, belägna ungefär i mitten av byn, som nyttjats för 
torkning av korn, (markerade med A på bilaga 7). Under större delen av 1900-talet har de 
dock använts för andra ändamål t.ex. förråd eller vedbod. Dessa två byggnader kallas 
fortfarande för bastu.  
 

 
 

48



 
Stenbrytning 
 
Den första kända uppgiften om brytning av byggnadssten från Tjälamarksberget är från 1862. 
Prisuppgifter införskaffades då från Tjälamarksbönderna i samband med byggandet av en ny 
stenbro över Tvärån. Det visade sig dock att denna sten var 2 öre dyrare per lass (10 öre) än 
sten från Rödberget. I samband med återuppbyggandet av det centrala Umeå efter 1888 års 
stadsbrand bröts stora mängder sten till de nya stengrunderna från Tjälamarksberget som 
fraktades in till staden med häst och kärra. Så vitt vi vet har ingen stenbrytning förekommit i 
Tjälamarksberget sedan dess. 
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Tegel 
 
Bouppteckning 1769 efter Lars Persson i Tjälamark upptar fodringar för tegel hos flera, enligt 
Umeå sockens historia. Så sent som i början av 1920-talet slog man tegel till ett ladugårds-
bygge i byn. Det var J.P. Jonsson och hans son Emil som gjorde sitt eget tegel till den nya 
ladugården. Platsen för tegeltillverkningen var vid Tjälamarksbäcken där man också hyvlade 
spån. 
 
 
 
Sågar 
 
Den äldsta uppgift vi har gällande sågar är den från 1584. Då fanns i Umeåområdet tre 
bondesågar. Av dessa låg en sågkvarn i Tjälamark. Fogden uppbar där en skatt av 1/2 tolft 
bräder av Tjälamarksborna. En period hade Tjälamark del i grannbyn Håkmarks sågkvarn. 
 
Första hälften av 1900-talet användes transportabla sågar, som drevs med dieselmotor. Man 
satte upp sågen där det fanns ett behov av sågning av timmer. I Tjälamark sattes den upp vid 
några tillfällen vid nuvarande Gunhild Perssons hus. 1924-25 sågades virke uppe vid 
Högklinten och såldes till vattenkraftsbygget i Klabböle. 
 
 
Källa: Umeå sockens historia, 
Bengt Pettersson, Härnösand 
 
 
 
Fiske 
 
I Tjälamark finns inget fiskevatten. Möjligen kan en och annan gädda ha fångats i Fäbodsjön i 
Östra Tjälamark eller i Degersjön. Bäckforeller fångades också i Lillbäcken som rinner 
genom byn och i Kullabäcken. 
 
Enligt 1553 års fiskeregister fiskade bönder från Tjälamark i olika träsk långt ifrån byn, t.ex. 
Anders Olsson, som fiskade i fem träsk bl.a. Åträsket och Myrträsket för att säkra behovet av 
fisksovel.  
 
Källa:Umeå sockens historia s 214-15, 245, 257, 291, 175 
 
 
 
Lin 
 
Lin odlades i mitten av 1900-talet i mindre skala på en åkergärda nedanför dåvarande Oskar 
Petterssons hus. Linet blötlades i Hamptjärnen och förädlades därefter av Ida Pettersson. 
Det är möjligt att det funnits linodling i byn långt tidigare, men om detta har vi inga uppgifter. 
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Skolan 
 
Här i Sverige fick vi lagstadgad folkskola 1842. I många större byar fanns det en del personer 
som mot mat och andra naturaförmåner for omkring och undervisade "stavarbarn". De 
kallades så därför att barnens första övningar kallades att stava och lägga ihop bokstäver. 
Detta var innan kommunal skola inrättades. Dessa lärare var ofta äldre personer, exempelvis 
soldater som inte kunde försörja sig på vanligt arbete. 
 
Husförhören, som utövades av prästerna, utgjorde en effektiv kontroll av barnens 
läskunnighet och kristendomskunskap förr i tiden. I Umeå landsförsamling förekom husförhör 
en bit in på 1900-talet. Under 1800-talet hade man så kallade ambulerande lärare i Umeå 
socken förutom fasta skolor. De ambulerande lärarna hade olika distrikt, där man undervisade 
i byarna.  
 
Tjälamark tillhörde Umeå sockens norra del. De flyttande skolorna fick hyra de lokaler de 
behövde ute i byarna. 1872 beslöt skolrådet att erlägga ett schablonbelopp av 40 kronor till 
den som höll skollokal i byn. Vid sekelskiftet 1800-1900 gick Tjälamarks skolbarn i Håkmark 
skola, som var station i den flyttande mindre folkskolan Håkmark-Hissjön. Sedan dess har 
man haft skola i Tjälamark i omgångar med Elin Sandgren och Selma Gren som lärare. Då 
nyttjades det hus, som i nuläget ägs och bebos av Gunhild Persson, som skollokal. Även 
bakomvarande hus som ägs av Göran Dahlgren var uthyrd som skollokal för den flyttande 
skolan i början av 1900-talet. Elevunderlaget blev dock för lågt och skolan där drogs in 1925. 
Den sista lärarinnan i Tjälamark hette Linnéa Åström. 
 
Periodvis gick barnen i Håkmarks skola. Dit fick man ta sig till fots eller vintertid med skidor. 
Barnen från Tjälamark fortsatte gå i Håkmarks skola efter 1925 och fram till mitten av 30-
talet då landsvägen förbi Tjälamark och in till Umeå blev klar. 
 
Källa: Simon Johansson, ”Folkundervisningen, Umeå socken”. 
 
 
Man började då skicka barnen till skolan i Grisbacka. En kortare period, innan vägen var 
riktigt klar, gick barnen ner till Lantbruksskolan och fick därifrån skjuts med häst till skolan. 
Sedan fick barnen från Tjälamark och Grubbänget skolskjuts med bil till skolan i Grisbacka. 
Efter 1950-talet har barnen i olika perioder gått i Backens, Hissjö, Grisbacka eller på Haga 
skolan. Högstadiet gick barnen i Grubbeskolan. 
 
Förr, t.o.m. 40-talet, när man endast hade 6-årig folkskola, gick man en s.k. fortsättningskurs 
120 timmar. Flickorna gick därefter kurs i hushållsgöromål och pojkarna en snickerikurs 
motsvarande 240 timmar. Man fick då ett avgångsbetyg från fortsättningsskolan. Förutom 
betyg i hushållsgöromål eller snickeri fick man även betyg i modersmålet och 
medborgarkunskap. Backen och Böleå hade dessa skolformer för barnen från Tjälamark. 
Realskolan på 50- och 60- talen var placerad på Teg.  
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Vägar 
 
Historik. 
Fram till slutet av 1500-talet var flertalet vägar i Sverige rid- och klövjestigar. Under 1600-
talet blev vägarna ett riksintresse och 1734 stadgades i lag om vägs hold, vägmärken etc. 
Ansvaret för underhåll av enskilda vägar liksom för allmänna vägar var lagd på hemmans-
ägarna. Varje hemman fick var sin lott tilldelad och vägsträckans längd bestämdes efter 
hemmanets mantal och nyttjande av vägen. Vägunderhållet kunde bli mycket betungande för 
en del bönder. Regelbundna stadsbidrag för omläggning och nybyggnad av vägar infördes 
1841. Detta var det första steget mot ett fullständigt förstatligande av vägväsendet, vilket 
skedde 1944. 
 
Källa: Lassila Mauno ”Vägarna inom Västerbottens län” 
 
 
Under 1900-talet blev bilar allt vanligare och behovet av bättre och bredare vägar blev allt 
större. Länsväg 363 över Tjälamark - Håkmark byggdes åren 1930 - 1935. Den byggdes i en 
tid av arbetslöshet och allmänt dåliga tider och gav välbehövligt arbete åt många. En del 
Tjälamarksbor hade extrainkomster i vägarbetet bl.a. genom framkörning av grus och 
fyllnadsmaterial som togs från närliggande mark. Man kan fortfarande skönja groparna där 
vägmaterialet tagits, även om skogen har gjort sitt bästa för att dölja såren i naturen. 
 
Innan landsvägen byggdes användes byvägen, som fortfarande slingrar genom byn, som 
allmän väg. Denna fortsätter förbi Naturbruksgymnasiet och kommer fram vid Grubbesågen, 
vidare in till Umeå stad. En gren av gamla vägen går till Kullavägen. Vintervägen ner till 
Umeå hade en annan sträckning än sommarvägen. Denna hade troligen sin sträckning där nu 
länsväg 363 går, enligt en beskrivning av Tjälamarks by vid sekelskiftet 1799-1800 (se sid. 4) 
kommentarer av komminister Pehr Stenberg. 
 
Plogningen av byvägen skötte man själva genom att ploga med häst och träplog. Man turades 
om efter en särskild ploglista. Sedan mitten av 1900-talet användes traktorplog. Sommartid 
skulle vägen grusas. Med häst och skäppa hämtades grus i ett grustag som var allmänning. 
Många timmar av tungt arbete fick sedan läggas ner på att få vägen i fullgott skick. 
Snöröjningen sker i dag med traktor och snöslunga eller skopa allt efter lämplighet av Gunnar 
Lindberg, bonde i byn. För sommarunderhållet av byvägen beställs grus från en firma i 
närheten. Dessemellan hjälps man åt med lagning av smärre skador. 
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 Arbetare vid vägbygget av väg 363 Håkmark-Tjälamark i början av 1930-talet. 

Stående till vä; Edvin Eriksson Gullsjö, Vännäs. Han gifte sig med Eva Jonsson i 
Tjälamark och bosatte sig där. Där föddes också sonen Karl-Evert. Efter några år 
flyttade familjen till Edvin Erikssons hemby Gullsjö. 
 
De två övriga arbetarna på bilden okända. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   Gemensamt arbete med lagning av byvägen, 1970-talet, 
   från vä  Kjell Hällström, Edvard Sjögren och Anders Lindberg 
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Post och tidningar 
 
Innan landsvägens tillkomst på 1930-talet hämtades post och tidningar med häst, oftast i 
samband med att någon hade ärende in till Umeå exempelvis vid mjölkkörning, vedleveranser 
och dylikt. 
På 30-talet började man med postväska. Detta innebar att någon i byn ansvarade för väskan 
med post och tidningar. Övriga bybor hämtade och lämnade sin post vid den lilla 
poststationen. De första åren var denna placerad hos Oskar Petterssons och senare turades 
man om att ansvara för att postgången fungerade. Detta innebar att väskan med avgående post 
lämnades i tid vid landsvägen för att hämtas upp av "expressen", en bil för både 
personbefordran och varutransport. (Den såg ut som ett mellanting mellan buss och lastbil.) 
Väskan inlämnades på posten i Umeå och dagens post hämtades. På eftermiddagen lämnades 
väskan med post och tidningar på en pinne vid vägkanten. Där fick den hämtas av den 
väskansvarige.  
Affärsinnehavaren i Håkmark, K-G Rehnmark, delade ut post och tidningar från mitten av 
1960-talet, en tjänst som efter några år övertogs av lantbrevbärare. I slutet av 80-talet 
inrättades ett tidningsbud med utdelning av tidningar redan 02.30 på morgonen. Nuvarande, 
(2000), brevbärare heter Lars Gustavsson. Han har varit lantbrevbärare på linjen genom 
Tjälamark sedan 1974. 
 
 
 
Elektrifieringen. 
 
Före mitten av 1920-talet kastade fotogenlamporna sitt dunkla sken under tidiga mornar och 
kvällar. Man prövade också med karbid i stället för fotogen när denna sinade under första 
världskriget. Karbiden fick dock ingen större betydelse på grund av en del besvär med 
användningen och dess giftighet. 
 
Umeå elverk började leverera elström till Tjälamark år 1926. Varje abonnent fick själv 
bestämma storleken på det effektbelopp man önskade abonnera. En taxa på tre öre per 
förbrukad kwh inom det abonnerade effektbeloppet fick man betala till elverket. Det fordrades 
dock en nyttjandetid av minst 3,000 timmar. För den energi som förbrukades utöver den 
abonnerade betalades ett tilläggspris av 10 öre per kwh. 
En önskan om ökad nyanslutning av abonnenter gjorde att man, förutom sänkning av eltaxan 
som beslutades av Stadsfullmäktige den 1 april 1926, fick köpa kokspisar till inköpspris 
genom Elektricitetsverket. 
 
1969 tillkom vägbelysning i byn. Belysningen byggdes ut i etapper. Man började med två 
belysningsstolpar vid landsvägen, som sedan kompletterades med stolpar längs byvägen. Den 
sista belysningsstolpen sattes upp så sent som 1999. 
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Telefon. 
 
Växelstation öppnades i Tjälamark år 1936 och sorterade under Umeå centralstation. Kontrakt 
skrevs den 22 maj med målare Axel Nilsson som föreståndare till dess växelstationen blev 
automatiserad. Det var modern Elvira och systern Hedvig som skötte växelarbetet. Fem 
abonnenter fanns i byn när telefonväxeln öppnades den 17 oktober. År 1960, då Umeå med 
omnejd automatiserades hade abonnentantalet stigit till 14. 
Öppettiderna vid stationen var, söckendagar: april-september: klockan 7.00-21.00, oktober-
mars: 8.00-21.00. Sön- och helgdagar: 8.00-10.00, 13.00-16.00, 18.00-20.00. 
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Skogsdikning 
 
Tidigare utgick statsbidrag för utdikning av vattenskadade marker. 1929 beslutade Kungl. 
Lantbruksstyrelsen bevilja Tjälamarks byamän ett bidrag med 900 kronor. Enligt ett kontrakt 
med A. Eklund 1931, skulle denne utföra skogsdikning för 60 öre per meter. Man kan förstå 
hur liten förtjänsten blev. Arbetet utfördes på den tiden endast med hacka och spade. 
Arbetslösheten på 1930-talet var stor och många tog på sig arbete för en minimal lön för att 
kunna överleva. 
 
 
 
Samfälligheter 
 
I dagsläget finns bara en samfällighet kvar i byn med fem ägare. Tidigare under 1900-talet 
fanns ett flertal sådana, men dessa är numera upplösta. 
 
 
 
Tjurhållning 
 
Under 1900-talets första hälft turades man om med tjurhållning. Detta upphörde i mitten av 
1940-talet då byborna började nyttja Lantbruksskolans tjurar för betäckning av korna. Det 
blev sedan vanligt med inseminering och sedan början av 1960-talet har den metoden också 
använts i Tjälamark. 
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Folkliv och näringar. 
 

Skogen 
 
Skogen har betytt mycket för bönderna i Norrland. I historisk tid användes virket i huvudsak 
till uppvärmning och till eget byggande. Då valde man ut de träd som stämde mot behovet 
liksom fraktavståndet. Efter hand kom skogsbruket att bli allt mer industrialiserat. Virke 
brändes i skogsmilan för att få kol och tjära och virke användes som bränsle i järnbruken för 
att få smide av olika slag. Vi känner ju till hur järnbruken, exempelvis Olofsfors bruk, 
flyttades till platser där det fanns gott om skog i stället för att frakta virket till gruvorna. 
Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet blev sågverken den stora avnämaren av 
timmer. Stora mängder bräder gick då på export med Baggböle, Holmsund eller Norrbyskär 
som utskeppningshamnar. Skällsordet ”Baggböleri” kommer från den tiden.  
I dag produceras fortfarande plank och bräder vid ett antal såganläggningar exempelvis 
Hällnäs såg. Däremot använder inte järnverken skogen som värmekälla. Detta klenvirke 
förbrukas i stället i oerhörda mängder i pappersbruken, som levererar pappersprodukter till 
hela världen. 
 
Ute i byarna timrades husen före sågarna kom till. Sågarna drevs i början med vattenkraft. 
Möjligen fanns en sådan liten såg i Östra Tjälamark i början av 1900-talet. Den fanns i så fall 
i forsen längst bort i byn vid ”Anderssons gård”.  
När motordrift kom med råoljemotorer och senare elmotorer, kom små sågar att finnas i 
nästan varje by, även så i Tjälamark. 
 
Skogsarbete har varit ett slitsamt arbete ända fram till mitten av 1900-talet. Dessförinnan 
skulle allt göras med handkraft eller med hästkraft. Träden fälldes med sågsvansen, kvistades 
med yxan och kapades upp med svansen igen. Stockarna lastades på timmerstöttingarna och 
drogs av hästen till upplaget. Vid större avverkningar långt från bostadshuset bodde 
skogshuggarna i en skogskoja. Man kunde ibland ha någon piga som lagade maten, som gärna 
fick bestå av fett fläsk. 
Att bo i skogskoja var ej fallet i Tjälamark där avstånden är relativt korta. En kort period 
under kriget uthyrdes dock Magnus Perssons ena hus till skogsarbetarlag utifrån med kocka 
som lagade maten. Kall matsäck hade man med till skogen med tillskott av en liten lunchbrasa 
vid 12-tiden. Mitt minne var att brasan mest var till för att värma och torka ryggen medan 
matsäcken intogs. Min far satt nämligen alltid med ryggen mot elden. 
 
På 50-talet förändrades snabbt arbetet i skogen genom motorsågens tillkomst, liksom att 
traktorn började ersätta hästen. Efter ett tiotal år hade motorsågen utvecklats så mycket att en 
man säkert kunde hugga mer än dubbelt så mycket mot tidigare. Bakefter traktorn kom senare 
också vagnar med egen hydraulisk lyftkran, varför de tunga lyftens tid var förbi. 
Den tekniska utvecklingen har sedan rusat vidare, med påföljd att just nu är det skogsskördare 
som gäller. Dessa vidunder till maskiner avverkar minst tiofalt vad en människa tidigare 
klarat. Föraren brottas nu i stället med monotona arbetsställningar som kan ge upphov till 
belastningsskador och övervikt. 
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Anntiana 
 
”Anntiana”, var och är de speciella tider på året när arbetet på gården är som intensivast och 
mycket tidsbundet. Hit hör vårana,slåttana och skölana. 
 
Till vårana, som betyder vårbruket, hör de speciella sysslor som måste till för att det skulle 
bli någon skörd fram i augusti eller september. Att plöja jorden hörde inte till vårana eftersom 
detta normalt skedde på hösten. Ej heller att köra ut gödseln till skiftet, eftersom det skedde på 
vintern när det var ”stöttingsföre”. 
Vårbruket började med att de utkörda gödselhögarna skulle spridas ut på fältet. Före 40-talet 
skedde detta säkert med grep för att sedan spridas med speciell hästdragen gödselspridare. 
När sedan traktorerna med traktordrivna gödselspridare kom, upphörde vinterkörningen av 
gödsel. Då kördes denna ut under höst och vår i stället, direkt från gödselrummet eller från 
gödselplattan. Efter gödselspridningen tog harvningen vid. Då skulle jorden finfördelas 
liksom gödseln harvas ned. Man började med en rullharv för att sedan också köra med en 
fjäderharv som också hade en utjämnande effekt. Under eller efter harvarbetet hörde också att 
köra bort de rötter och stenar som kom i dagen. Harvredskapen fanns som hästdragna liksom 
senare som traktordragna. Numera sprider man vanligen också konstgödsel innan det är dags 
att så säden.  
Själva sådden sker med en så kallad radsåmaskin. Så har säkert skett de senaste 50 åren. 
Dessförinnan fick man så för hand. För att sprida gräsfröet fanns tidigt en speciell bärbar 
såmaskin som kastade ut fröet med hjälp av en vevbar utkastarsnurra. Efter sådden tog 
bultningen vid. Man drog en träbult över marken för att jämna till. I dag görs motsvarande 
arbete med en ringvält. Därefter var det bara att hoppas på vädrets makter och att det skulle 
bli en bra skörd. 

Mellan vårana och slåttana var det ungefär en månad som bestod av andra arbeten, som till 
exempel att bättra diken, montera staket, reparera byggnader, tillverka redskap, hässjevirke 
eller något annat som var av nöden. 
 
Till slåttana hör sysslor som mer ingående är beskrivet lite längre fram i denna byahistorik. 
Den normala gången var att slå gräset med en slåttermaskin eller dessförinnan med en lie. 
Därefter hässja för att gräset skulle torka före ladningen som började i slutet av juli. Detta 
betydde att det torra höet skulle hämtas från ladorna under vinterhalvåret i speciella 
höskrindor. Många är de minnen från mörka vinterkvällar när höet skulle hämtas hem. 
Belysningen i ladan var då ett stearinljus som balanserade på någon takbjälke. Slåttana varade 
ungefär en månad, lite beroende på sommarvädret. Många trevliga minnen finns från dessa 
somrar, kanske speciellt beroende på att det alltid var mycket folk i farten under slåttana. I 
slutet av augusti när kornet hade ”matat” var det dags för skölana. 
 
Till skölana, som betyder skördearbetet, hör att slå kornet, skyla eller hässja och att tröska 
någon gång i slutet av september. Skölana finns också närmare beskrivet längre fram. Före 
40-talet slog man kornet eller rågen med lie. Lien hade då en speciell skärm, ”krak” 
påmonterat som gjorde att halmen hamnade i en sträng varifrån det var lätt att greppa famnar 
till en lämplig kärve. År 1950 kom den första bogserade självbindaren till Tjälamark. Den 
både slog och band till färdiga kärvar, vilket var ett mycket stort framsteg i utvecklingen. De 
som då ägde en självbindare blev lejda att köra åt andra så mycket man hann under de 14 
dagar till 3 veckor som skörden pågick. I ungefär 20 års tid var självbindaren aktuell, för att 
därefter avlösas av skördetröskan, som då även tog hand om tröskningen i samma arbetscykel. 
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Mycket har förändrat sig på under sista decennierna men anntiana finns fortfarande kvar om 
än i något förändrad form. 
 
 

 
 

Oskar Lindberg i vårbruket med en BM-10. 

 
 
 
 

             
 

Tröskning hos Emil Jonsson i början av 1950-talet. 
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Spannmålsodling i Tjälamark (Skölana) 
 
Under 1900-talet har korn varit den helt dominerande spannmålsgrödan i Tjälamark. I början 
var det sexradiga kornet vanligast, medan det tvåradiga kornet är förhärskande sedan 70-talet. 
Fram till 1940-talet skördades kornet genom att slå det för hand med lie utrustad med ”krak”. 
Kraket var ett halvrundat nät fastsatt på nedre delen av orvet. Dess uppgift var att samla stråna 
till en sträng, för att det lättare skulle kunna samlas ihop och bindas till kärvar med hjälp av 
långstråig råghalm. Innan man började använda lie med krak, skördade man kornet med hjälp 
av ”skära”, ett litet halvmånformat redskap. Rågen odlades vanligen längs en kant av åkern 
för att ge nära tillgång till bindhalm. Torkningen utfördes genom skylning och soltorkning. 
Tröskningen utfördes fram till 1930-talet manuellt med ”slaga”.  
 
Det första tröskverket köptes in gemensamt av Emil Jonsson, Oskar Lindberg, Johan 
Lindgren, Magnus Persson och Oskar Pettersson. Senare köpte EJ, OL och MP också en 
halmhack från Forsbergs i Furunäs. Denna kopplades direkt till tröskverket så att halmen 
hackades till ströhalm och blåstes in på logen utan manuellt arbete. 
 
Det tröskades först på en gård varefter tröskverket flyttades till nästa på tur. 
  
Redovisningen och avräkningen efter 1966 års tröskning såg ut enligt följande: 
 
  E. Jonsson O. Lindberg J. Lindgren M. Persson O. Pettersson 
 
TRÖSKVERK 
á 4 kr/tim 
Timmar 0 18 0 4 0 
Kronor 0 72 0 16 0 
Utgifter 0 -60 0 -15 0 
Summa 0 12 0 1 0 
 
HALMHACK 
á 3kr/tim 
Timmar 0 18 0 4 0 
Kronor 0 54 0 12 0 
Utgifter -10 0 0 0 0 
Summa -10 54 0 12 0 
 
Totalt -10 66 0 13 0 
 
Utdelning 
tröskverk 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 
 
Utdelning 
halmhack 18,67 18,67 - 18,67 - 
 
Att betala - 44,73 - - - 
Att erhålla 31,27 - 2,60 8,27 2,60 
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Under 50-talet togs traktorer och självbindare till hjälp i skördearbetet. Ett problem som då 
dök upp var bristande hållfasthet i träbroarna över Fäbodån. Ett år inträffade två olyckor med 
bara en veckas mellanrum. Vid hemkörning av kornet för tröskning brast först bron på Emil 
Jonssons Raningen när Bror Sjögren körde över med Ivar Boström sittande på lasset. Veckan 
därpå brast bron på Magnus Perssons Raningen när Oskar Lindberg körde hem kornet från 
Österänget med sonen Rune på lasset. Båda olyckorna slutade lyckligt.  
 
Kärvarna (bana) torkades genom uppsättning på skylar men hässjning blev allt vanligare i 
slutet av 50-talet. Tio år senare var det dags att ersätta självbindarna med skördetröska. Det 
innebar också att korntorkar behövde byggas för att man efter tröskningen skulle kunna torka 
kornet till förvaringsbar torrhet. 
Kornet användes länge för både hushållets behov av kornmjöl och för foder till djuren. 
Malningen fick man hjälp med hos bl.a. Tjärnström på Västerhiske. Numera används kornet 
uteslutande till foder åt djuren. Malning eller krossning sker i egna kvarnar i ladugårdarna. 
 
Förutom korn så odlas potatis, rotfrukter och grönsaker för husbehov.  
 

 
Självbindare som gjort sitt för längesen, (var i bruk på 50-talet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Skördemaskin av lite modernare snitt än den ovan avbildade. 

              Gunnar Lindberg på skördetröska, 1971. 
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Slåttertid i Tjälamark (Slåttana) 
 
Slåtter med hjälp av häst, slåttermaskin och släpräfsa. 
 
En slåtterdag 1950 kunde omfatta följande aktiviteter: 
• I tidiga morgonen åker karlarna ut på åkern för att slå ut vallen och dikeskanterna och resa 

hässjevirke. Under slåttern var det vanligt att hjälp utifrån anlitades. 
• Husmor tar hand om ladugårdsarbetet och lagar frukostmat och matsäck för dagen. 
• Frukost äts medan solen börjar torka upp eventuell nattdagg. 
• Familjen åker ut på åkern för att köra ihop höet, hässja och räfsa. 
• Vilopauser för kaffe och lunchmat. 
• Om det har gått bra under dagen med fint väder så kunde arbetat på åkern avslutas före 

middag och kvällsmjölkningen. Annars fortsatte karlarna ute längre, medan husmor tog in 
korna från betet och mjölkade. 

När höet var torrt på hässjorna var det dags för ladning. På 50-talet lastades höet över från 
hässjan på en hästdragen låg släde på medar. Väl framme vid ladan lades en hässjestång 
framför hölasset och hölls fast medan hästen drog undan släden. På så vis kunde ett arbetslag 
hämta ett nytt lass medan ett annat lag lyfte i höet i ladan, trampade och saltade. Arbetet inne i 
ladan var oftast det mest arbetsamma av flera skäl: 
• det var ofta varmt 
• mycket damm i luften 
• det blev fort trångt under taket med risk för att huvudet rispades mot spikarna från 

spåntaket 
För att klara slåtterarbetet var det vanligt med inlejd arbetskraft under somrarna. Flera 
slåtterkarlar återkom år efter år och blev mer eller mindre inbodda i byn. Så var fallet för 
Gunnar Isomäki hos Oskar Lindbergs på 40-talet och Einar Fossmo, en norsk flykting, hos 
Emil Jonssons bl.a. 
 
Från 50-talet till 1990 utvecklades slåtterarbetet från ett månadsprojekt för många män, 
kvinnor och hästar till ett enmansprojekt under ett par veckor där den maskinella utrustningen 
är omfattande. 1990 gäller det att slå ut vallen minst ett dygn före intagningen och utnyttja 
solen för den huvudsakliga torkningen. Torkningen på marken förutsätter att höet vänds några 
gånger, särskilt på morgonen för att lufta ur nattfukten. Höet strängläggs och tas upp med 
självlastarvagn. Väl hemma vid logen matas lasset av på ett matarbord, som matar in höet i en 
fläkt. Höet blåses upp och fördelas jämt över skullen. Sista torkningen sker med hjälp av 
torkfläktar som genomblåser skullen. 
Foder som ska läggas in i silo tas in vid två skördar: en vid midsommartid och den andra i 
augusti. Även här är bonden beroende av att få hjälp av solen med viss torkning på marken. 
Det halvtorra höet tas upp med hjälp av självlastarvagn, som också kapar upp höet till en 
strålängd som passar för ensilering. Påfyllningen av silon, fördelning och packning sker också 
maskinellt. För att förhindra mögelangrepp tillsätts myrsyra under fyllningen av silon. 
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Mjölkhantering 
 
I och med landsvägens tillkomst i mitten av 30-talet kunde man leverera mjölken med bil till 
mejeriet i Umeå och senare till Röbäck. Dessförinnan turades byborna om med att köra 
mjölken med häst. Man körde varannan dag och hämtade samtidigt post och tidningar i stan. 
Sommartid kunde kylningen av mjölken vara ett problem. Några hissade ner mjölkkärlen i 
gårdens brunn med rep. Andra sänkte ner sina kärl i cementkar med rinnande kallt vatten. 
Ännu längre tillbaka tog man hand om mjölken själva, separerade den, kärnade smör och 
gjorde ost.  
Efter vägens tillkomst, var det Janne Karlsson ifrån Hissjö som med sin lastbil hämtade de 
fyllda mjölkkärlen varje morgon från mjölkbryggan vid landsvägen för befordran till mejeriet 
i Umeå. Literpriset på mjölken var tjugo öre. På eftermiddagen lämnade han kärlen, då 
halvfyllda med skummjölk och någon gång även kärnmjölk. Särskilt sommartid var 
kärnmjölken en god och läskande dryck. Skummjölken var förbehållen till kalvarna. Från 
mejeriet kunde ost, smör och silfilter beställas och avräknades då från leveransnotan. 
Beställningen avlämnades på mjölkbryggan samtidigt med de tömda kärlen på eftermiddagen. 
Mjölkbryggan fyllde också en social funktion för dem som tog sig tid att byta några ord med 
grannarna kanske göra upp om byteshjälp, låna redskap eller bara prata lite om väder och 
vind. 
Under krigstiden var det brist på bensin, och då kördes mjölken återigen med häst. Det var 
Isaksson på Grubbänget som åtog sig det uppdraget. Efter kriget, när tillgången på bensin 
ökade, var det Oskar Eriksson i Rödå, som fraktade mjölken med sin bil. Sedan mitten av 
1960-talet hämtas mjölken med särskilda tankbilar. 
 
 
 
Vattenförsörjning 
 
Förr i tiden hade man en grävd brunn på varje gård, ofta med en så kallad hinkflygel. 
I mitten av 20-talet gick bönderna i de norra gårdarna samman och byggde en vattenledning 
från kallkällan intill Nyåkern. Ledningarna tillverkades av trästockar, som centrumborrades 
och skarvades samman. Vattenkvaliteten var det inget fel på, men ledningen låg inte djupare 
än att det en del vintrar blev stopp på grund av frysning. Då gällde det att koka varmvatten 
och pumpa in i ledningen via en slang. Ibland lyckades det bra, ibland inte alls. Då fick man 
köra vatten till både hushållet och ladugården. Så småningom uppstod också problem med 
igensättning i stockarna. En metod att lösa det på 60-talet var att dra in en plastslang i stocken 
och på så sätt "fodra" ledningen. Snart räckte inte kapaciteten hos denna ledning för de allt 
större kreatursbesättningarna. Man övergick till att på varje gård borra efter vatten. 
Magnus Persson var den förste som djupborrade en egen brunn, detta var 1949. De övriga i 
byn har sedan vid olika tidpunkter borrat egna brunnar. I dag har nästan samtliga fastigheter 
var sin djupborrad brunn. De fyra nordligaste fastigheterna i byn har dock en brunn 
gemensamt. 
 
Avloppsfrågan har man löst med trekammarbrunnar till varje fastighet och därmed är 
utedassens tid förbi. 
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Mjölklikvid, 1926 och 1932 
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Sotning 
 
Så länge ved var det dominerande bränslet för uppvärmningen, var också sotningen mycket 
viktig. Utan effektiv sotning fanns risk för soteld, vilket kunde leda till sprickor i murstocken 
och till att taken, som i Tjälamark fram till mitten av 40-talet var täckta med spån, tog eld. 
Under 50- och 60-talen var det Algot Eriksson, som stod för sotningen i Tjälamark. Han hade 
oftast en medhjälpare och de klarade av att sota i husen i byn "på löpande band" under en 
förmiddag. 
Även om det var skönt att få sotat så var det väl inte något man gick och såg fram mot. 
Sotningen innebar ju att mattorna skulle ut från de rum där man hade spis. Man försökte täcka 
av med tidningar så långt det gick. Efteråt skulle det städas. Medan man hade trägolv var det 
knäskurning efter sotaren. Av den anledningen var det en välsignelse när korkmattorna kom. 
För sotaren innebar arbetet att man fick träffa mycket folk ute i byarna. I någon av gårdarna i 
byn vankades det vanligen kaffe och en pratstund efter sotningen. Men arbetet innebar också 
risker. De gamla trästegarna användes inte mycket mer än av sotarna och risken fanns hela 
tiden att någon stegpinne var rutten. Uppe på taket var det inte säkert att det fanns takstege 
och fuktig eller mossig takspån var ett mycket halt underlag att ta sig fram på. 
Idag genomförs sotning ett par gånger per år och för fastigheter med endast eluppvärmning en 
gång vartannat år, då endast av köksfläkt. 
 
 
 
Sopor 
 
Före den kommunala sophämtningens tid klarade man sina sopor själva. Mängden sopor var 
då betydligt mindre. Glas, plåt och annat inte brännbart material kastades i en grop på något 
undanskymd plats, resten brändes. 
Kommunal sophämtning fick man i Tjälamark 1974. Varje hushåll erhöll ett rektangulärt 
plåtkärl med innersäck av papper. Varje vecka hämtades soporna. 1993 sattes sophämtningen 
ut på entreprenad och ett stort privat företag övertog driften. I samband med detta övergick 
man till plastkärl och bil med automatisk tömning. Vid årsskiftet -95-96 infördes tömning var 
14: e dag. Efter ytterligare ett par år infördes sopsortering och vägning av sopor. Tidningar, 
papp, plåt och hårdplast sorteras och lämnas i därför märkta kärl som finns utplacerade vid 
affärscentra och andra strategiska ställen. Resterande avfall slängs i sopsäckar, vägs och 
hämtas av sopbilen. En krona per kilo plus behållar- och lägenhetsavgift debiteras 
fastighetsägaren. 
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Torvströ 
 
Fram till och med 1950-talet var torvströ det vanliga medlet att strö under djuren i ladugården. 
Halmen behövdes då som foder och kutterspån fanns inte tillgänglig på nära håll. 
Råvaran för torvströ är torv, som hämtades från bl. a. Tjärnmyren och Hamptjärnsmyren. Det 
gick till så att man på hösten grävde upp torven ner till ett djup om ca. en meter. För att 
undvika det vatten som snart fyllde myrtaget så grävde man ifrån separerade "gravar" och 
kunde på så vis vara ett steg före vattnet. Ett problem var att kunna ta rätt på torven så nära 
intilliggande "grav" utan att mellanväggen gav vika och vattnet strömmade in där arbetet 
pågick. 
Torven grovtorkades på myren eller kördes hem helt rå. Intill ladugårdarna fanns en plats för 
torkning och finfördelning av torven. Finfördelningen och ladningen var ett arbete för tiden 
mellan vårbruket och slåttern och gick så till att torvklumparna först breddes ut över marken. 
Sedan körde man med häst och rullharv (ett för övrigt mycket farligt redskap utan några 
skyddsanordningar) tills torven var både finfödelad och mjuk. Här kunde barnen kombinera 
nytta med nöje genom att springa i torven med egna små rullharvar: På en avsågad stock 
spikades ett stort antal spikar in till hälften och på var ände av rullen fästes en käpp, som 
fungerade som skackel. 
För ladningen skrapades torvströet samman och grävdes in under tak. Om det var något 
tillfälle under året som tvättning efter arbetet visade tydligt resultat så var det efter harvningen 
och ladningen av torvströ. 
 
 
 
Tjära 
 
Tidigt om våren varje år, var det brukligt att man tjärade redskap och skidor för att dessa 
skulle vara klara för nästa vinters körslor och skidåkning. Tjäran skyddade redskapen mot 
sprickbildning och röta och till skidorna användes tjäran som grundvallning. 
Alla stöttingar och skidor som använts under vintern, både barnens och de vuxnas, skulle 
tjäras. Även hösläden, som brukade användas under höbärgningen, och lastvagnens underrede 
fick sig en omgång tjära. Redskapen och skidorna fick stå ute i vårsolen tills de hade torkat, 
vilket kunde ta flera veckor. 
Förr brände man sin tjära själv ute i byarna i tjärdalar, men så småningom upphörde man med 
detta tidsödande arbete. Behovet av tjära minskade och man började köpa tjära i staden. 
 
Tydliga spår efter en tjärdal kan man upptäcka vid Tjälamarksbäcken, inte långt från resterna 
av spånhyvel och kvarnplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

67



 
 
Samfärdsel 
 
Den första personbilen i byn köptes av Johan Lindgren i slutet av 20-talet och var av märket 
Ford. Privatbilar var ovanliga på den tiden och det fanns ingen landsväg förrän i mitten av 30-
talet. Då vägarna dittills mest var avsedda för hästfordon, var det inte alla gånger så lätt att ta 
sig fram med bil. Vintertid plogades vägarna med häst och framkomligheten var begränsad. 
I och med landsvägens tillkomst, började allmänna kommunikationsmedel såsom bussar och 
bilar i yrkesmässig trafik att nyttjas. Det blev då betydligt lättare att ta sig in till Umeå, eller 
att få gods levererat. Vid krigsutbrottet 1939 ransonerades bensinen och för att hålla trafiken 
igång skaffade man gengasaggregat, som eldades med ved el. träkol som drev bilmotorn. 
Bilknubb tillverkades i Tjälamark i den s.k. Vibon, längst norrut i byn. Effekten var mycket 
lägre än med en bensindriven motor, men man klarade att hålla trafiken igång tills efter kriget 
då tillgången på bensin ökade och gengasaggregaten plockades bort. 
Efter kriget blev det alltmer vanligt med privatbilar och de flesta hushåll i Tjälamark har 
numera bil. Även buss och lastbilstransporter ökade efter hand, men bussturerna förbi 
Tjälamark har inte varit speciellt täta. 
 
 
 
Handel 
 
Eftersom Tjälamark alltid varit en liten by med ett fåtal hushåll, har det inte funnits underlag 
för någon typ av affär eller handelsbod. Numera, när de flesta hushåll har tillgång till bil, är 
det inga problem att åka in till Umeå för att proviantera det som för tillfället behövs inom 
hushållet eller jordbruket.  
 
Sedan man börjat leverera mjölken till mejeriet, beställdes ost, smör och silfilter därifrån. 
Under 50- och 60-talen kunde man beställa livsmedel hos handlaren Rehnmark i Håkmark 
och därefter få varorna hemkörda. Vid den tiden fanns också en livsmedelsaffär nere på 
Grisbackaänget, ca. 5 km från Tjälamark. Där handlade man också ibland. Varorna lastades 
på cykeln, vilken var den tidens vanligaste fortskaffningsmedel. Dessutom kunde man köpa 
färsk strömming av en fiskhandlare som sommartid kom körande genom byn. För att påkalla 
uppmärksamhet ringde han med en klocka. Denna lockade även katten som satte full fart mot 
bilen var gång den hörde den välbekanta klangen, eftersom den visste att då vankades det 
färsk strömming.  
Läsk och färskt bröd köpte man från bryggeri- och brödbil som besökte byn i perioder under 
40-, 50- och 60-talen  
Ännu längre tillbaka i tiden passade man på att göra sina inköp i samband med något annat 
ärende man hade in till staden, t.ex. vedtransport eller mjölkkörning med häst. Då var 
hushållen i stort sett självförsörjande, men socker, salt o.dyl. måste köpas, liksom en del 
kläder och en och annan brännvinstår. 
Den som inte hade några kontanter för tillfället fick gärna handla på kredit, men det förekom 
att handlaren tog ett hemman i pant när den stackars bonden inte kunde betala sin skuld inom 
överenskommen tid. Han fick då arbeta som dräng på sitt tidigare egna hemman. Detta ska ha 
hänt i början av 1900-talet, allt enligt hörsägen. 
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Prisutveckling 1865 - 1880 
 
 
 

 
Prisutveckling 1945 – 1960 
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Prisutveckling 1985-1990 
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Bärplockning 
 
När slåtterarbetet var överståndet efter höbärgningen, kunde det finnas tid för bärplockning. 
Oftast var det kvinnorna och barnen som gick ut i skogen för att plocka vinterns behov av bär. 
Först mognade hjortronen, men vissa år uteblev dessa delikatesser helt. Blåbär och lingon var 
de vanligaste bären och vissa år kunde man plocka åtskilliga liter. Av blåbären kokades sylt 
för att senare under vintern koka blåbärsgröt och kräm t.ex., vilket var en god och närande 
omväxling till den vanliga kornmjölsgröten.  
Männen hade ofta andra sysslor vid tidpunkten för blåbärsplockningen. Däremot gick man 
"man ur huse" på hösten när det var lingontid. Lingon är mycket hållbara, så man behövde 
inte blanda så mycket socker i sylten direkt, utan man sockrade allt eftersom. Socker var förr 
lite av en lyxvara. Även männen tyckte det var ett trevligt avbrott i vardagen att plocka 
lingon.  
Hallon fanns förr inte i några större mängder, men på senare tid, när man har börjat avverka i 
större grad har det blivit stora kalhyggen där hallonriset brett ut sig på många ställen och idag 
är det inte så svårt att hitta hallon till husbehov.  
Åkerbär och smultron plockades mest av barnen och åts direkt. Det fanns inte så mycket av 
dessa bär. Från mitten av 1900-talet, när många åkrar övergivits och börjat växa igen, har 
åkerbäret brett ut sig och vissa år kan man på långt håll känna den aromatiska doften av 
åkerbär. 
 
 
 
Ekorrjakt 
 
Under 30- och 40-talen var det oftast mycket begränsade ekonomiska villkor för byborna. Ett 
både givande och uppskattat "extraknäck" var ekorrjakten. Ekorrskinn betalades många år bra 
eller till och med mycket bra i förhållande till den förtjänst man kunde uppnå genom till 
exempel att hugga ved. 
Det var på vintern när ekorrarna hade sin tjocka vinterpäls som man jagade. Med hjälp av 
hund, finnspets var en populär ekorrhund, spårades ekorren upp och jägaren kunde lägga an 
mot något närstående träd. Man jagade med salongsgevär. Kikarsikte förekom inte på den 
tiden, så det gällde att vara säker på hand. Men om man missade vid första skottet kunde 
ekorren knappast fly från sitt träd och blev därför oftast ett lätt byte, även om det kunde kosta 
en del ammunition. 
Väl hemma med dagens byte drogs skinnet av djuren och spändes upp på tork. När sedan 
priset var rätt hos pälshandlarna i stan så såldes skinnen. Ett år i slutet av trettiotalet kunde 
Axel Nilsson och Oskar Lindberg sälja över trehundra ekorrskinn. Ett annat år var priserna så 
låga att man avstod från att sälja skinnen och hoppades på bättre priser året därpå. 
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Fritidssysselsättningar 
 
Före 1950 bestod fritidssysselsättningarna, åtminstone på den manliga sidan, troligen mest av 
typen jakt och fiske. Dans eller andra träffar förekom någon gång emellanåt, men någon stor 
trafik mellan byarna var det nog inte, eftersom vägarna och fortskaffningsmedlen inte var så 
bra. 
Under 1950-talet, när det fanns 9-10 hushåll i Tjälamark, kom en generation ungdomar som 
gick i skola på Backen eller Grubbe. Dessförinnan, under 1930 och -40-talet, var det relativt 
få ungdomar i Tjälamark. Under slutet av 50-talet var det ofta 5-10 ungdomar som väntade på 
skolskjuts på morgnarna. Då började också en del idrottsaktiviteter komma igång, liksom 
utbyte med andra byar. Exempelvis förstärkte vi ibland byalaget med spelare från Grubbänget 
för att kunna spela fotboll mot antingen Håkmark eller Hissjö. När vi hade hemmamatch, 
spelade vi ofta på någon åker som dessförinnan betats av kor, vilket medförde att 
uppvärmningen bestod i att rensa planen från koskit. Fotbollsträningen bestod mestadels av att 
vi sparkade bollen mot ett uppsatt mål eller mot ladugårdsväggen. Detta var kanske en 
bidragande orsak till att vi aldrig blev några stora fotbollspelare. En annan anledning var 
också att det krävdes att vi hjälpte till med sommararbetet under skollovet. Sommaraktiviteter, 
som fick förläggas till kvällarna, var till exempel att vi cyklade till Fäbodaån eller Kullasjön 
för att bada eller att vi lekte kurragömma, nigger eller liknande. 
 
Under vinterhalvåret var det i huvudsak skidåkning som gällde, antingen på längden eller 
utför. Som barn åkte vi ofta utför uppkörsbryggan vid ladugården medan Hamptjärnsberget 
var målet sedan vi blivit lite äldre. Eftersom det aldrig byggdes någon lift i backen ner mot 
Hamptjärn, blev det heller inte populärt med slalom i backen. Däremot åkte vi rakt utför så 
fort som möjligt och gärna med något hopp i mitten. Jag minns mycket väl att Bengt 
Petterson, som var äldre än oss, någon gång kom till backen med riktiga slalomskidor med låg 
fästpunkt. Det där tyckte vi var både fascinerande och lite konstigt. En annan populär backe 
var den s.k. guppbacken som vetter i riktning österut från berget. Vi som ofta lekte bov och 
polis på berget under mars- aprilkvällar var förutom jag själv, Ivar Boström, Elon Nystedt, 
bror Rune och ibland Tord Jonsson och senare Christer Hedström och bror Gunnar. Många 
söndagar under 1950-talet och in i 60-talet kunde man räkna upp till 30 personer i den så 
kallade slalombacken och ännu flera vid Hamptjärnsstugan. Stugan byggdes förresten 1938 
medan bilväg kom först 1965. Då, när vägen kom, ändrades karaktären på stugans besökare 
till att vara mera barnfamiljer i stället för frisksportare. 
 
Skridskoåkning förekom också ibland, men mestadels under gymnastiktimman på spolad 
isbana. Vi som var unga under 1950-talet kommer också ihåg att ungdomarna Sjögren, som 
var lite äldre, var mycket intresserade av motorer, motorsport och motorcyklar i synnerhet. 
Tillsammans med Frid Lundqvist tränade de till och med isracing på Hamptjärnens is eller 
speedway på Rotgärdans åker. Mig veterligt deltog Frid i flera större tävlingar. Han hade en 
motorcykel av märket AJS, medan Sjögrens hade en Ariel och en Triumph. Under slutet av 
50-talet började jag själv med orientering och skidorientering i IFK Umeå. Speciellt i 
orientering följde flera ungdomar efter under 60-talet. Förutom mina bröder deltog Gunvor 
Dahlgren flitigt liksom också Christer och Leif Hedström. I Tjälamark har vi inte haft någon 
registrerad idrottsförening. Däremot har idrotten blivit mera och mera påtaglig under åren, 
men då har det skett i klubbar som Håkmarks IF, Hissjö IF, IFK Umeå, Umeå IK, Sandåkerns 
SK eller Umedalens IF. Ja, till och med deltagande i Tavelsjö AIK vid något tillfälle. 
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Älgjakten 
 
Älgjakten har, under de senaste 40 åren, varit en mycket viktig fritidssysselsättning. 
Dessförinnan fanns det knappast någon älg i dessa trakter. Längre tillbaka i tiden har det 
säkert funnits älg, men för köttets skull hade de i det närmaste utrotats. Värdet av köttet ska 
naturligtvis inte negligeras heller i dag, även om det inte är det viktigaste. 
 
Som jag minns sköts den första älgen i Tjälamark 1953. Det var Oskar Lindberg som sköt en 
älgko på Emil Jonssons skifte, mellan Raningen och Österänget. Den dagen vallfärdade 
nästan hela byn till skottplatsen för att se den fällda älgen. Vapnet som användes den gången 
var en älgstudsare av kaliber 8x57 som laddades med ett skott i taget. Älgjakten varade då 
under 2 dagar och började som nu första måndagen i september. Tilldelningen var fri, så när 
som på att kalvar ej fick skjutas. 
 
I början av sextiotalet kom jakten att ske under mera ordnade former. Tjälamarks jaktklubb 
bildades, liksom att den s.k. licensjakten startade, vilket betydde att ett visst antal älgar 
tilldelades av Länsstyrelsen. I början var tilldelningen som regel en vuxen älg per år för att 
senare öka något. I och med licensjakten förlängdes jakttiden, från att ha varit 2 dagar under 
generella jakten till att bli ca 1 månad vid licensjakt. På 90-talet har jakttiden ytterligare 
förlängts till ca 4 månader med uppehåll under brunstperioden. På 50-talet när jakten varade 
bara 2 dagar gällde det att sitta på sitt pass från gryningen till dess att mörkret inföll. I dag 
jagar vi bara utvalda lördagsförmiddagar.  
 
I Tjälamark har vi inte haft någon egen älghund, och vi har därför varit hänvisade till att 
inbjuda någon med hund. Den typen av jakt med hund, har aldrig varit riktigt framgångsrik 
här, troligen mest beroende på att markerna varit för små. Efter upptaget har älgen ofta skenat 
och inte stannat upp förrän den varit på grannbyns marker. 
Under de senaste 15 åren har vi här i Tjälamark byggt upp ett drevjaktsystem som fungerar 
väl. Systemet bygger på att några av jägarna, med lottens hjälp, får gå i drevkedjan för att 
försöka driva älgen fram till älgpassarna. På det sättet avjagas ett mindre område i taget. 
 
Fram till 1971 har våra marker sträckt sig från Piparbölesjön i väster till Degersjön i öster, då 
hela östra delen köptes av I 20. Före 1971 var arealen drygt 1500 ha och därefter cirka 1000 
ha. Tyvärr tillföll därmed den bästa jaktmarken ”Kronan”. Älgtätheten har dock ökat, för att 
kulminera 1983 då vi sköt 5 vuxna älgar och 4 kalvar på dessa 1000 ha. Under 1990-talet har 
tilldelningen varit 2-3 vuxna älgar per år vilket troligen motsvarar en lämpligare älgtäthet med 
tanke på de skogsskador som älgen orsakar och de älgtrafikolyckor som förekommer. 
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De som deltog i älgjakten år 1963 var: (enl. kassaboken) 
 
Emil Jonsson  Markägare i Tjälamark 
Oskar Lindberg Markägare i Tjälamark 
Karl-Gunnar Rehnmark Håkmark, markägare i Tjälamark 
Gösta Karlsson Jaktarrende från Gunnar Dahlgren 
Axel Nilsson  Jaktarrende från Oskar Lindberg 
Staffan Rehnhorn Jaktarrende från Gunnar Dahlgren 
Sven Sandström Jaktarrende från Emil Jonsson 
Gunnar Jonsson Jaktarrende från Umeå Kommun 
Gösta Karlsson Jaktarrende från Landstinget 
Ingemar Larsson Jaktarrende från Landstinget 
Birger Pettersson Jaktarrende från Landstinget 
 
Före 1963, innan jaktklubben bildades, deltog betydligt färre i jakten. En profil i laget, som vi 
minns från 50-talet, var Herlog Boström, som ägde Amerika 1 nere vid Forslunda. Speciellt 
minns vi hur han hade förmåga att namnge olika platser på sitt speciella sätt. Exempel på detta 
är ”Blåsnäset” strax bortom Tjärnmyran. 
Många namn på platser har säkert kommit till under älgjakten, när man skulle beskriva för 
varandra vart man skulle eller var man varit. 
En deltagare som vi också kommer ihåg från slutet av 60-talet men som dog alltför tidigt 
var Axel Sjögren, Tjälamark. 
 
En generation senare, år 1994, deltar följande personer i älgjakten. 
 
Gunnar Lindberg Markägare i Tjälamark 
Sven Sandström Markägare i Tjälamark 
Kjell Hällström Jaktarrende från S O Vännman, G Andersson och A Persson 
Arne Lindberg  Jaktarrende från Gunhild Persson 
Tore Lindberg Jaktarrende från Gunnar Lindberg 
Stefan Palmebjörk Jaktarrende från Gunnar Dahlgren 
Anders Filipsson Jaktarrende från Landstinget 
Henrik Furstenborg Jaktarrende från Landstinget 
Olof Lindahl  Jaktarrende från Landstinget 
 
Många trevliga minnen är förknippade med älgjakten. Dessa minnen kommer inte bara från 
själva jakten, utan även från till exempel; jaktmötet, övningsskjutningen, byggandet av 
jakttorn, styckningen och naturligtvis från den efterföljande älgfesten. Eftersom vi inte är så 
många deltagare i jaktlaget, har vi ofta haft denna jaktfest hemma hos någon i laget. Vi har till 
och med, vid två tillfällen, träffats i Närpes i Finland, eftersom en av deltagarna har sin 
sommarstuga där. 
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  Jaktbild från 1985. Från vä. Sven Sandström, Tore Lindberg, Kjell Hällström, Gunnar Jonsson,  
       Arne Lindberg och Gunnar Lindberg. 
 

        
 
Deltagare i jaktlaget år 2000. Från vä. Tore Lindberg, Olof Lindahl, Erik Sandström, Sven 
Sandström, Kjell Hällström, Gunnar Lindberg, Niklas Eriksson, sittande Arne Lindberg och 
Henrik Furstenborg. 
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Karin berättar minnen om mat och annat i Tjälamark för 60 år sedan. 
 
Man tänker ibland på hur köksarbetet och mat- och brödvanorna har ändrats bara på de 60 år 
man minns. Innan man fick elström, skulle allt arbete ske manuellt. Ta bara att hålla eld i 
järnspisen och senare i pannan för att hålla värme i huset och för matlagning och bakning. 
Idag har husen automatik för värmen och elspis med enkelt reglerbara plattor och ugn där 
temperaturen ställs in och hålls konstant på ”graden”.  
 
Ett annat exempel är belysningen. Förr var det stearinljus och fotogenlampor. Jag minns hur 
mörkt det var i alla vrår. Det var verkligen en bra miljö för att berätta spökhistorier. Visst var 
man rädd många gånger. Men i regel var man stora familjer och hade rymliga kök, så man var 
inte ensam så mycket. 
Många gånger kom någon granne hälsade på och kunde sitta långa stunder på vedlåren och 
prata politik, hästar, bekymmer och sånt som var aktuellt eller berätta historier. Telefon fanns 
ju inte. 
Jag tror barnen levde med och hörde om allt vad som hände och skedde eller om det som 
oroade de äldre, mycket mera då än nu. Spridda informationer från den stora världen utanför 
byn var en bra grogrund för spekulationer och oro. Nu lever vi med TV och radio med ständig 
information i ord och bild från hela världen. Det är nog i huvudsak bra; lärorikt och roande. 
Men det finns nackdelar också, exempelvis ständiga bilder om våld och krig som man oroar 
sig för. 
 
Matlagningen var också på ett annat vis. Eftersom man alltid måste hålla spisen varm, gjorde 
man ofta långkok som fick stå och puttra länge, ärtsoppa, bruna bönor med fläsk, köttsoppa 
och palt. Annan vanlig vardagsmat var sill, saltströmming, stekt saltfläsk och hemgjort 
blodbröd. Kornmjölsgröt var obligatorisk kvällsmat. På helgerna kunde det vankas 
risgrynsgröt.  
I regel hade vi en hushållsgris som skulle vara rejält fet för att ge mycket mat efter höstens 
slakt. Strax före jul slaktades vanligen en spädkalv för att ge färskt kött till julhelgen. 
Julskinka hade inte blivit så vanlig på 20-talet, utan det var lutfisken som var basmat kring jul. 
Den lutades i stora kar och räckte en bra bit in i januari. 
 
Mjukt bröd bakades i hemmen. Det var ovanligt att vi hade köpt limpa, men det hände ibland 
att en limpsäljare kom på cykel och då fick man smaka. Bakugn fanns tidigare i de flesta 
husen i byn men efter att bagarstugan byggdes i slutet av 20-talet bakade alla byborna där. En 
fördel med detta var att brandrisken i bostadshusen minskade. 
Varje höst och vår bakades hushållets behov av bröd för ett halvt år. Då använde man så 
mycket kornmjöl som möjligt, för det hade man ju själv. Kvinnorna i byn hjälptes åt med 
bakningen två dagar åt gången. Däremellan skulle muren kallna. Under dessa bakdagar fick 
man dessutom tillfälle att vädra sina glädjeämnen och bekymmer. 
 
På hösten var det vanligt att någon från Backen kom och sålde nätting i knippor. Då blev det 
extra festligt, nätting betraktades som lyxmat. Den skars i små bitar och stektes tillsammans 
med korv för att dryga ut den. 
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Lite om Tjälamark som jag minns byn 
 
Tjälamark har alltid varit en utpräglad jordbruksby. 1935 var vi sju grannar i byn, 5-10 kor, 
häst och några ungdjur på varje gård. In till stan var det bara kärrväg, så vi kunde inte sälja 
mjölk till mejeriet. I stället separerade vi grädden från mjölken och kärnade smör, som vi 
sedan sålde i stan.  
 
En annan försörjningsmöjlighet var försäljning av ved. Under vintern arbetade karlarna i 
skogen. Det grova virket såldes som timmer eller användes för eget behov av plank och 
bräder. Björk och tunnare barrved kapades i meterslängder, klövs på vårvintern och torkades 
under försommaren. Inför nästa vinter tog man undan ved för eget bruk och resterande ved 
transporterades till köpare i stan eller till torget för försäljning. 
 
De pengar vi på det sättet fick in, använde vi till att köpa salt, socker, mjöl, kaffe, snus eller 
tobak och i regel också en karamellstrut till barnen. Dessutom köptes garn i buntar för 
vävning av tyg till kläder, vadmal, sänglinne och handdukar.  
 
1935 blev vägen förbi byn klar och året efter installerades också telefon i de flesta gårdarna. 
Landsvägen gjorde att vi fick bussförbindelse med Umeå. Då kunde vi kvinnor enkelt åka till 
stan och handla själva och vara tillbaka efter ett par timmar. Det kändes som ett bra steg 
framåt.  
 
1939 bröt det stora världskriget ut. En pluton med ca 40 man blev förlagd här i de hus och 
rum som fanns att tillgå. Vintrarna 1939 och 1940 var extremt kalla, så många hade det 
besvärligt och blev förkylda eller sjuka på annat sätt. Vi fick verkligen vara tacksamma att vi 
slapp bli indragna i kriget. Det gjorde att det ändå kändes lättare att klara ransoneringarna och 
surrogaten. 
Bensin fanns inte att köpa. Bilarna kördes på gengas. I ”Vibo” tillverkades gengasved och 
såldes i säckar vid landsvägen. Det var märkligt att vedtorkningen i Vibo klarades utan att det 
började brinna. 
Under kriget var vetemjölet utblandat för att räcka längre, vilket gjorde att brödet jäste dåligt. 
En annan bristvara var gummi. Genomnötta skor fick därför halvsulas med träplattor för att 
kunna användas vidare. 
Efter kriget började stora förändringar. Den första traktorn dök upp i byn. Först var det 
traktorer med järnhjul, men efter några år började gummidäck finnas. Min bror Ragnar köpte 
en grå Fergusson med redskap och en självbindare för kornet. I och med att maskinerna kom, 
så kunde jordbruket rationaliseras, men då behövdes också mera plats. Därför började man 
täckdika åkrarna. Många av smådikena försvann och därmed arbetet med att slå och räfsa 
dikeskanterna. 
Under kriget hade också penicillinet kommit fram. Många sjukdomar som förr hade varit så 
skrämmande kunde nu botas. Lunginflammation hade alltid varit ett gissel men kunde nu 
medicineras effektivt. 
 
Nu har allt förändrats för lantbrukarna. Antalet aktiva bönder i byn har minskat till två. Men 
de producerar mycket mera mjölk än vad sju bönder gjorde för 50 år sedan. Det har blivit 
möjligt genom mekanisering och rikare foder. Traktorer och maskiner har tagit över det mesta 
av det arbete som förr utfördes manuellt eller med hjälp av häst. Jag minns vilket hårt arbete 
det var på 50-talet att manuellt hässja allt hö för torkning. En stor del av höskörden ensileras 
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numera. Resten förtorkas på marken och färdigtorkas på höskullen. Något hässjevirke finns 
väl knappast kvar i byn, mycket slit under sommaren är borta och det känns bra. 
Att antalet bönder minskat har inte medfört att antalet innevånare i byn har minskat, men förr 
arbetade alla med jordbruket - nu arbetar de flesta i stan och åker bil emellan.  
Förr gick barnen 6 år i skolan. Yrkesutbildningen bestod vanligen i ett eller annat år på 
yrkesskola, lantbruksskola eller lanthushållsskola. Den som ville läsa vidare kunde börja med 
att läsa på Hermods. Nu går de flesta barn tolv år i skolan och hinner bli ungdomar innan de 
är klara med grundutbildningen. Sedan läser många vidare på någon av alla högskolorna eller 
på universitet i stan, vilket förr var ett fåtal förunnat. 
Vilken skillnad mot förr! 
 
Karin L. 
 
 
 
 
 
 

 
              Karin Lindberg i bagarstugan, 
              utbakning och gräddning 
 
 
 
  
  

      
      
      
   
   
   
   
 
 
Bagarstugan i Tjälamark uppförd på 1920-talet 
av Johan Lindberg tillsammans med sönerna 
Oskar o Karl. 
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En visa, som man sjöng i byn, 
början av 1900-talet 

 
Gamla Lundström börjar året, 
lilla Lundberg kommer näst, 
Eriksson och Pettersson har knopp i 
håret, 
Pehr Persson och Jonsson blommar 
mest, 
Karlsson och Anna de ljuvliga 
framgå, (ovänner jämt), 
Vestberg och Rydman äro grå. 
 

 
 
 
 
 
      

Berättat av Eva, dotter till JP. Jonsson i Tjälamark. 
 
Man kan förmoda att när byns ungdomar inte hade andra nöjen när de träffades, så kunde man 
t.ex. sitta och dikta små visor som denna som handlade om grannarna i byn. 
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Fornlämningar och minnesmärken 
 
Referat från utflykt juni 1994 
 
Inte så många fornminnen av äldre datum har hittats i Tjälamark. En pilspets har hittats i 
jorden norrut i byn (se bild nästa sida). Denna har dock deformerats eftersom man använt den 
som bryne under senare år. Fångstgropssystem och tjärdalar finns synliga väster om 
Vindelvägen i närheten av Friluftsfrämjandets vandringsled.  
 
Studiecirkeldeltagarna med familjer samt andra intresserade samlades en söndagseftermiddag 
i början av juni 1994 för en gemensam promenad runt Tjälamarks omgivningar för att bese 
gamla minnesmärken och fornlämningar som finns upptecknade. Vi samlades vid Gunhild 
Perssons "bastu". Där fanns resterna av en gammal spånhyvel. Sedan den tjänat ut som 
vattenspånhyvel, hade den byggts om till en motordriven sådan för att kunna användas ännu 
några år. 
Sedan fortsatte vi promenaden till platsen för nämnda spånhyvel som är belägen på andra 
sidan av väg 363 i Tjälamarksbäcken vid den s.k. Rotgärdan. Platsen är övervuxen med sly, 
men man kunde ändå skönja resterna efter den gamla spånhyveln. Vi kunde också konstatera 
att där funnits en kvarn i en annan bäckfåra, eftersom där låg en tudelad kvarnsten på platsen. 
Vattenspånhyveln användes till början av 1940-talet. 
Vi gick vidare ytterligare ett stycke och tittade på några lämningar som vi antog ha varit ett 
par tjärdalar.  
Friluftsfrämjandets vandringsled går alldeles där bredvid och vi fortsatte vandringen efter 
denna. Enligt en beskrivning vi fått från Västerbottens museum skulle ett antal fångstgropar 
finnas på båda sidor av leden. Vi hittade de flesta, 7 st. 
Vi gick vidare till en liten gärda i skogen med en förfallen lada. Gärdan kallas sedan gammalt 
för ”Tegelgärdan” och vi förmodar att det slagits tegel där en gång i tiden. 
Från Tegelgärdan klättrade vi upp till Tjälamarksberget där det finns gamla stenbrott. Under 
1800-talet bröts sten däruppe. Denna användes till broar, grunder, socklar etc. i Umeå stad. 
Däruppe på berget avslutade vi vår ”historiska” vandring. 
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                Deltagarna som var med på utflykten framför den raserade ladan på ”Tegelgärdan”. 
                Från vä. Tore o Arne Lindberg, Gunvor Hällström, Gunnar Lindberg, (skymd, Ludvig  
                Brunnström), Gunilla Lindberg, Yvonne Degerlund, Mona Hällström, (skymd Linus 
               Brunnström), Lasse Brunnström, Marie, Katrin o Börje Degerlund, Margareta  
               Lindberg och Torbjörn Sandström. 
               Barnen i främre raden: Patrik Söderlund, Marike Nordensson och Emma Lindberg. 
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Pilspets Funnen i norra delen av Tjälamark 



 
 

Karta med forn- och kulturlämningar i närheten av Tjälamark 
Utdrag ur rapporten ”Kulturarvet i skog och bygd 2001” 
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Ulla Axelsson, Anna Åkesson, Mikael Sandberg, Robert Andersson, Ida Hermansson, Jonas Sundin 
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Hamptjärnsstugan 
 
Tjälamark är omgivet av åtminstone för Umeåförhållanden rejäla bergknallar. Närmast byn 
ligger mot sydöst Tjälamarksberget och strax öster därom, Hamptjärnsberget. Intimt 
förbunden med byn är Friluftsfrämjandets skidstuga på Hamptjärnsberget den s.k. 
Hamptjärnsstugan. 
 
Hamptjärnsstugans historia går tillbaka till 1930-talet när dåvarande Skidfrämjandet sökte 
efter lämplig byggnadsplats för en skidstuga. Skidintresset hade vuxit sig allt starkare i Umeå 
och för att tillvarata detta behövdes en stuga för friluftsintresserade umebor. Flera platser 
besiktades, däribland både Hamptjärnsberget och Tjälamarksberget. Länge hade man riktat in 
sig mot den norra sidan av Hamptjärnsberget men sedan man, efter att konsulterat en 
slagruteman, stött på en kallkälla på bergets sydsluttning som ansågs tillräcklig för stugans 
behov gjorde man slag i saken. Vid ett möte den 27 april 1937 beslöts att för 300 kr köpa in 
ett stycke mark med underbar utsikt över staden nära bergets topp. Den avstyckade 
fastigheten med beteckningen Grisbacka 13 omfattade 3750 kvm. 
 
Året innan hade arkitekten Denis Sundberg fått i uppdrag att skissa på och kostnadsberäkna 
den tilltänkta skidstugan som skulle omfatta en storstuga med måtten 8 x 12 m, kök och två 
omklädningsrum. Ännu saknades dock tillräckligt med pengar. Men sedan staden bidragit 
med 2000 kr och köpmannen Erik Modig lett ett idogt insamlingsarbete kunde arbetet på 
stugan komma igång sommaren 1937. Vid denna tid räknade föreningen 332 medlemmar. 
Någon väg till arbetsplatsen fanns inte utan man fick ta hjälp från hemmansägaren Johan 
Sjögren som med häst och vagn körde upp allt material till Hamptjärnsberget. Tillsammans 
med bröderna Erik och Jonas påbörjade Johan Sjögren sedan stugbygget efter arkitekten 
Sundbergs ritningar. Eftersom de tillgängliga medlen inte förslog långt fick snart frivilliga 
krafter ta över, i första hand en av de drivande inom byggnadskommittén Gustav Kärreby. 
Han har berättat hur han cyklade från gården på Haga till Tjälamark och därifrån med ränseln 
fullastad gick upp till byggnadsplatsen. Detta pågick under hela hösten 1937 fram till dess att 
stugan stod klar i mitten av december. 
 
Invigningen ägde rum i full snöstorm den 29 januari 1938. Stugan hölls till en början öppen 
vardagar från klockan 12 och sön- & helgdagar från klockan 10 till mörkrets inbrott. 
Gemensamma promenader ordnades också från godsmagasinet inne i Umeå ut till stugan. Så 
här kunde det låta när Västerbottens Kuriren bara två veckor efter invigningen rapporterade 
från aktiviteterna uppe på Hamptjärnsberget: 
Det har varit svart med folk i trakten kring Hamptjärnsstugan sista veckorna, och naturligtvis 
gäller det i främsta rummet söndagarna. Skidstugan har blivit en samlingsplats för hela 
Umeå, gammal som ung, och det utvecklas ett skidsportliv överallt i omgivningarna som 
påminner om de kontinentala vintersportplatserna! 
 
Man njuter alltså inte bara av den härliga utsikten - ända ut till havs klara dagar - från 
skidstugan, man ägnar sig med friskt mod åt de möjligheter till skidåkning, som den alpina 
terrängen erbjuder. Och de äro inte små, nu när det svenska folket börjat få smak för slalom 
och annan skidakrobatik. 
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Inte minst häruppe kan man konstatera hur snabbt slalomåkningen slagit igenom. Den yngre 
generationen på skidor visar sig i Hamptjärnsberget helt behärska utförslöpningens alla 
halsbrytande finesser.(15/2 1938) 
 
Så länge det eldades dagligen i stugans tre eldstäder var det inget problem med förvaringen av 
läskedrycker och liknande, men när stugan så småningom bara värmdes upp på söndagarna 
fick man lösa förvaringen på annat sätt. Hemma hos Johan Sjögren lades det upp ett lager av 
bl.a. läskedrycker och det blev sedan för många år framåt Sjögren och hans söner som fick 
stiga upp tidigt varje söndagsmorgon och förbereda för skidgästerna; stugan skulle vara varm 
och allt iordning när ruljansen drog igång. Så småningom förbättrades förhållandena. 1947 
erhöll Skidfrämjandet bidrag för att ordna elbelysning i Hamptjärnsstugan, 1951 renoverades 
stugan, oktober 1965 hade man dragit väg ända nerifrån byn, 1971 integrerades den stora 
öppna verandan med storstugan och 1982 djupborrades en vattenbrunn som ledde till att man 
året efter hade varmvatten indraget i stugan. 
 
 
Källor: Västerbottens Kuriren 15.2.1938; Umefrämjaren nr 24, december 1988 och 
jubileumsnummer 1992; Intervjuer med Gustav Kärreby, Haga och Bror Sjögren, Tjälamark 
(21.2.1995). 
 
 
 

 
      Hamptjärnsstugan en vintersöndag med  
      många besökare. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interiör från Hamptjärnsstugan 
 före renoveringen 1951 
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Umeå Lantbruksskola, nuvarande Naturbruksgymnasiet 
 
Våren 1929 flyttade skolan från Brattby till Forslunda med sin jordbruksutbildning och sina 
odlingsförsök. Men redan tidigare hade man diskuterat en ev. flyttning av skolan till en plats 
närmare Umeå. Man ansåg att skolan låg lite vid sidan om allfarvägen och åkerarealen på 
skolan var för liten, dessutom behövde byggnaderna renoveras. Efter undersökningar fann 
man ett lämpligt hemman ca. 6 km. från Umeå. Skolan är belägen bara någon kilometer från 
Tjälamark mot Umeå räknat. Kurserna var ettåriga, men även kortare kurser i 
ladugårdsskötsel och mjölkhushållning fanns. Den första rektorn var Sten Jeansson. Han var 
föreståndare för skolan 1927-1944. 
  
Närheten till lantbruksskolan har gjort att Tjälamarksborna haft en hel del kontakter med 
skolan under årens lopp. Älgjakt, tjurhållning, elevpraktikanter m.m., för att inte tala om den 
årliga slåtterfesten som var mycket populär med besökare från såväl Tjälamark som från 
andra närliggande byar. Slåttertävlan, folkdansuppvisning, försäljning av ”filbryta”, glass och 
annat gott hörde till. På kvällen anordnades dans uppe på logen för skolans elever och 
ungdomar från byarna runt omkring. 
Det hände också att ungdomar från byn åkte skridskor på dammens is. När den riktiga 
skridskobanan senare anordnades för skolans elever, har ungdomarna fått åka skridskor där. 
Även skolans gymnastiksal har hyrts för gymnastik och innebandy. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gunnar Lindberg medverkar i slåttertävlan på den årliga slåtterfesten 
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Under krigstiden delades denna typ av diplom ut till ungdomar i skolorna för deras insatser som hjälp till 
     folkhushållningen i Sverige. Barnens insatser kunde bestå av insamlingar av olika slag, t.ex. gummi, särskilt 

 rågummi, vilket det var stor efterfrågan på. På landet värderades även medhjälp i jordbruket på olika sätt. 
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Diplom utdelat av postsparbanken för deltagande i pristävling som anordnades för skolungdomen i 
anslutning till sparsamhetens dag 1941. 
Det propagerades mycket för sparsamhet under krigstiden, bl.a. i skolorna. 
 

 
 

89



 
 
Sammanfattning 
 
Tjälamark har alltid varit en typisk jordbruksby, vars huvudsakliga inkomst varit jord- och 
skogsbruk. Efter krigstiden, 1939-1945, började en ny era. Hästarna utbyttes mot traktorer och 
maskiner och bilar blev var mans ägo. Jordbruken blev större men färre och ladugårdarna 
byggdes ut och moderniserades, t.ex. inmonterades mjölkmaskiner och kyltankar, skulltorkar 
och mekanisk utgödsling. En del lantbruk har sedan dess upphört och arrenderats ut. Från att 
ha varit sju jordbruk under seklets mitt, finns nu endast två yrkesverksamma bönder kvar. 
Sedan 1930-talet har byns fastighetsantal ökat med sex moderna villor som alla uppfördes på 
1970 och 80-talen. Alla villor utom en ligger i byns södra del. Tjälamark är dock fortfarande 
en liten by med endast femton gårdar, av dessa är sex s.k. Västerbottensgårdar. De flesta har 
renoverats men behållit sin ursprungliga exteriör. Ett hus står obebott. 
 
Förutom de två yrkesverksamma bönderna finns flera olika yrken representerade. De flesta 
har sina arbeten i Umeå med omnejd. 
Byns invånarantal uppgår till 34 st. varav fem är barn under femton år och några har uppnått  
pensionsåldern (dec.2000). 
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Bouppteckning och andra bilagor 
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Bouppteckning efter Johan Petter Jonsson, Tjälamark, 1941 
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Utdrag ur almanacka 1930 
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Debetsedel från 1898. 
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Exempel på rapport över hudtuberkulinprov på kor, 1937. 
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Från 1766 års jorddelning 
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Kartbilagor 
 

 
 

Bilaga 1 
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Bilaga 2. Östra Tjälamark med två hus utritade, år 1765 
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Bilaga 3. Geometrisk karta från 1765. Då fanns endast två bönder boende i byn, 
(Anders Jonsson nr.1 och Lars Persson nr.2), men sex jordägare. 
Sex tomter finns också utritade på kartan men inga hus. 
Endast ett soldattorp är markerat. Övriga jordlotter hade ägare i Baggböle och Grubbe. 
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Bilaga 4. Tjälamark och Östra Tjälamark 1784 
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  Bilaga 5. Storskifteskarta 1793 
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Bilaga 6. Laga skiftekartan 1864 
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Bilaga 7 
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Landhöjningskarta. Gröna linjen motsvarar kustlinjen för ca 4500-5500 år sedan, bronsålder. 
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