
Om Holmön i Västerbotten« 
Om Holmön finns tidigare vid flera tillfällen skrivet i 
i VÄSTERBOTTEN. 
Redan 1921 återgav Ragnar Jirlow den hamnord-
ning, daterad 1831, som reglerade fisket på Stora 
Fjäderägg, och som han funnit i byarkivet. När 
samme författare i årgång 1930 skriver om väster-
bottnisk säljakt, bygger han i stor utsträckning 
på uppteckningar han gjort på Holmön. 
I årsboken 1926 publicerades den hittills utför-
ligaste Holmö-beskrivningen, Ellen Vleugels 
'Ett örike'. Den ger en förälskad bild av ön och 
dess människor, beskriver näringsliv och folktra-
ditioner och meddelar en rad uppgifter om byns 
historia. 

Med anledning av att Västerbottens läns hem-
bygdsförening 1954 förvärvade Holmöns gamla 
och övergivna kyrka, Helena Elisabet, för över-
flyttning till Gammlia, avtrycktes i årsboken 
1956 J A Linders beskrivning över kyrkan, 
som finns bevarad i Ume landsförsamlings arkiv. 
1962 återgavs en serie 'Bilder från Holmön' 
tagna av Sune Jonsson i samband med en inven-
tering av bevarade fiskebastur. 
Slutligen skriver Åke Pettersson-Nåw om 'Holm-
ön i mitt hjärta' i anslutning till några av sina 
teckningar från ön i årsboken 1969. 
I länsmuseets folkrörelsearkiv förvaras en om-
fattande samling tidningsurklipp och utdrag 
ur arkivalier och tryck rörande Holmön. Den 
har sammanställts och till arkivet överlämnats 
av framlidne kanslisten Henrik Löfwenmark. 

Snedt öfwer Hafwet ligger Holmön, en af de 
mäst bekante Öar i Norrbotten, som ock 
räknas til denna Sockn (Umeå), 1 1/4 mil 
ifrån fasta landet, eller östnäs byn. Den är 
egenteligen 1/2 mil lång och 1/4 mil bred, 
men tillika innefattar en sträcka öfwer 2 mil 
af flera smärre öar och skär, som endast med 
smala sund åtskiljas, alt ifrån Fjäderägg, et 
Crono skär norrut (där strömmings fiske är 
Landshöfdungen anslagit) til de märkeliga 
klippor eller långa stengrund, Gaddarne, 
söderut. På största ön bo 10 Bönder, som 
hafwa 26 tun. 2 skäls skatt. Folk-numern 
är omkring 100 personer. Jordmon här, som 
på de andre öarne, består mäst af hwit sand, 
och är ganska steril, med swagt åkerbruk, 
hvarföre ock wid skattläggningen mera 
hafts afseende på fiske än bördig mark. 
Landet är ganska lågt här som hela Umeå-
kusten. Skog finnes knapt til husbehof, 
men betet är fördelacktigt. Fiske och 
Skjäl-fångst utgör öns största näring, och 
säljes härifrån både Skjälspäck och Fisk. 
I förre tider hafwa de ock härifrån gått 
för hyror til sjös, men icke nu på många år, 
utan snarare tages Folk til öns behof ifrån 
Landet än at härifrån dit lemnas. Resande 

emellan Wasa och Umeå blifwa här wanligt 
med öfwerförsel betjente, emellan samma 
Städer räknas sjöledes 12 til 15 mil, efter 
olika segelfart. Holmö-boerne, som oftast 
ega tilfälle wisa hjelpsamhet emot sjöfaran-
de, som mer och mindre behofwa dem til-
lita, hafwa wid flere olyckshändelser lem-
nat prof af medlidande och hedrande be-
mötande, hwarom äfwen i allmänna Tid-
ningar något nämnes, som länder dem til 
mycket beröm (huru de 1783 räddat 57 
personer på det i West. Qwarken olyckade 
Skeppet Confiance ifrån Uleå af 144 Läs-
ter, som sönderslogs mot klipporna). For-
dom skal här warit et mägtigt Wikinga 
näste. Lemningar finnas längst i norr på 
ön efter Murar, såsom af en Skans, hwilka 
andre påstå wara rudera efter något Ca-
pell, hwartil dock ingen anledning gifwes. 
Något sjukhus för Spetelske människor 
skall warit här i förre tider afsides up-
bygdt, hwarom gammalt Folk berättat. 
Höst och Wår, samt eljest wid swår 
storm, då Folket icke kommer öfwer 
sjön till Sockn-Kyrkan 4 mil härifrån, 
går by laget tilsamman, hålla Bön och 
läsa i Postilla. Hulphers I78S 
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Fängslade av ön och öborna kom 
vi tillbaka en sommarmånad 1977 
för att fördjupa våra kunskaper. 
Vi fotograferade och antecknade 
och det vi hörde och såg försöker 
vi nu berätta om. Det är berättel-
sen om ett nu-läge, men i ett sam-
hälle som det här är historien he-
la tiden påtagligt närvarande som 
en resonansbotten också i allt det 

vardagligaste. Vi skriver från 
Holmön och om Holmön, men 
hela den verklighet som omger 
oss och som vi av naturliga skäl 
bara fragmentariskt kan spegla be-
rättar — inbillar vi oss — om många 
avfolkningsbygders förhållanden. 

Vi tackar alla holmöbor för den 
öppenhet, samarbetsvilja och vär-
me vi fått möta och hoppas att 

• Ö-gruppen: 
Bert Eriksson, Gun Hellström, 
Bertil Leidner, Åke Olofsson, 
Per Simonsson, Lena Andersson, 
Manuel Välver de, Lars Åke 
Sundelin. 

V t s k r i A ^ r -fvtut <44? r 

vår berättelse skall förmedla nå-
got av den livsglädje trots allt, 
som vi upplevt. 
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I Kvarken, Bottenvikens smalaste 
del, ligger våra öar. De sträcker 
sig cirka tre mil i nord-sydlig rikt-
ning. Sommartid upprätthålls för-
bindelsen med fastlandet med 
vägverkets passagerarbåt, som går 
mellan Norrfjärden, tre mil norr 
om Umeå, och By viken. Efter is-
läggningen blir öborna hänvisade 
till snöskoter eller snövessla. 

Drygt 130 personer är mantals-
skrivna här, men det verkliga an-
talet varierar starkt med årstider-
na och vädret. Under vintern bor 
skolbarnen över årskurs 6 och 
många pensionärer inne i Umeå. 

Under sommaren blommar ön 
upp. Många tidigare öbor som 
tvingats flytta, återvänder till sin 
hemö. Släktingar och vänner kom-

mer på besök och gårdar som 
stått öde på vintern lever upp 
igen.och besökare från Umeå 
kommer ut över helgerna. 

Ön avfolkas sakta men säkert. 
Under 1940-talet fanns underlag 
för tre butiker. Numera finns ba-
ra en kvar, och den har största de-
len av sin omsättning under som-
maren. Det jordbruk som tidigare 
försörjde så många människor är 
i dag praktiskt försvunnet och fis-
ket, som kanske var ännu viktiga-
re, är numera huvudsakligen en 
fritidssysselsättning. Ett undan-
tag är laxfisket, som kan ge bety-
dande ekonomisk utdelning un-
der sommaren. Typisk för öborna 
är kombinationen av flera syssel-
sättningar som man bygger upp 

försörjningen med. 
Hur ser då framtiden ut? De 

flesta holmöborna är pessimistis-
ka. Skolan kommer att läggas ner 
inom de närmaste åren, då elev-
antalet sjunker till 3-4 elever i års-
kurs 1-6. Detta hindrar unga fa-
miljer från att flytta ut till ön. 

Arbetstillfällena är inte många 
och utsikterna för nyinflyttade 
att få ett heltidsarbete är mycket 
små. 

Människorna på ön åldras sak-
ta men säkert. Ovissheten är stor 
inför framtiden — kommer ön att 
dö ut? Bli ett fritidsområde för 
umeborna? Eller kanske leva och 
föra vidare — i någon form — nå-
got av förfädernas tradition och 
levnadssätt? 

# Någon gång för mer än 2000 år sedan uppsteg Holmöarna ur Norra Kvarken. Så småningom 
fick de första berghällarna sällskap med andra och i sinom tid blev det en ögrupp av det hela. 
Holmöarna har i alla tider varit en stor fasa för sjöfarare, men har även många gånger varit rädd-
ningen för dem. 

Någon gång på 1500-talet kom den första fasta bosättningen på Holmön. De första som bo-
satte sig skall ha varit tre fiskelappar, Håkan, Kersten och Clement — därav förklaras varför 
holmöborna ofta kallats »holmölappar». 

Bosättningen skedde på de högsta punkterna i centrala byn. Namnen finns ännu kvar, Hackars-
backen, Clemensgärdan och Kerstebacken. Jakt och fiske var säkert deras näringsfång, liksom de 
i alla tider varit en viktig förutsättning för öbornas möjligheter att klara livhanken. 

År 1791 fastställdes awittringen för Holmön. Mellan 1900 och 1906 förrättades laga skifte, 
Den nya ägodelningen ledde till utflyttningar från den gamla bytomten och bebyggelsen spreds, 
bland annat ut på »Myrarna». 
Befolkningen har som mest varit uppe mellan 500 och 600 personer för att nu vara nere i 169. 
Barnkullarna i familjerna var stora fram till 1920-talet. Syskonskaror på 20, 14, 12, 10 och 8 
barn var ingen ovanlighet. 

Ängesön och Grossgrunden har inte haft fast bosättning, däremot fiskebastur, slåtterstugor 
och fäbodar. 

Fiskevattnen runt Holmöarna har ansetts mycket goda, likaså småviltjakten, för att nu inte 
förglömma säljakten som räknats som nummer ett av all jakt, tills älgen på 1930-talet tog långa 
kliv över till Holmön och bildade fast stam. Ur Karl Edlunds anteckningar om öns historia. 
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Rune och Svea är de enda jord-
brukarna som finns kvar. Deras 
jordbruk är helt inriktat på får-
skötsel och de har omkring 100 
tackor. Tidigare hade de den tra-
ditionella djurbesättningen med 
sex kor och några svin, men på 
60-talet började de långsamt byg-
ga upp en fårbesättning. Medan 
de ännu hade mjölkkor sålde de 
mjölk och hemkärnat smör direkt 
till grannarna. Hösten 1976 slak-
tades deras — och Holmöns — 

sista ko. Idag, när knappast någon 
annan utnyttjar jorden, har Lund-
bergs möjlighet att få slå grannar-
nas lägdor som de därför brukar 
ganska extensivt. Utom hö hade 
de i somras också sått 3 hektar 
med korn. Kornkärvarna brukar 
få torka på åkern i småhässjor, 
men allt regnande förstörde hela 
skörden. 

En stor del av fåren har Lund-
bergs ute på Grossgrundet. Här 
får de gå fritt så man har inga 



stängselproblem. Fåren släpps ut 
i månadsskiftet maj-juni, får va-
ra ute till slutet av oktober och 
hinner under tiden bli ganska för-
vildade. Att samla ihop dem på 
hösten är arbetskrävande och stra-
patsfyllt, och barnen brukar kom-
ma hem till hjälp. Stor nytta gör 
också familjens fårhund. De se-
naste åren har dessutom kommu-
nikationsradio använts. Längst 
uppe på norra delarna av Gross-
grundet har Rune byggt en fångst-
fålla, där fåren samlas upp. Sedan 
fraktas de över med båt till Änges-

ön, därifrån på traktorsläp de 14 
kilometrarna hem till gården. 

Slakten på hösten innebär sto-
ra problem. Tidigare kunde man 
slakta på ön och frakta överkrop-
parna till Norrfjärden, men det är 
omöjligt med gällande hälsovårds-
bestämmelser. I stället fraktas 
fåren över till Norrfjärden med 
ordinarie färja. I Norrfjärden vän-
tar slaktbilen ifrån Scan för den 
vidare transporten till slakteriet i 
Umeå. Eftersom bilen måste be-
ställas flera dagar i förväg, är det 
en lyckträff om transportdagen 

har lugnt väder så att fåren kan 
vara på fördäck. 

Ullen ger inget ekonomiskt ut-
byte att tala om, utan fårklipp-
ningen ses som ett nödvändigt 
ont. Allt det skräp från enar och 
kådiga granar som fastnat under 
sommaren drar ner ullens kvalitet. 

Barnen kommer alltid hem un-
der sommarledigheterna, ofta 
även under veckosluten. De är så 
fast rotade på ön att de har svårt 
att tänka sig annat, trots att myc-
ket arbete väntar dem. 
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Svea är dubbelarbetande — hon 
arbetar också på posten. Den har 
öppet 1,5 timme om dagen. 

Vintertid när varken snövess-
lan eller båten kan gå får Svea för-
söka leja någon på ön att köra 
över med snöskoter för att hämta 
posten. Ansvarsfördelningen mel-

tis,.,, 



W71 

lan kommunen, posten och väg-
verket för transporterna under 
vintern är oklara. 

Ibland händer det under svåra 
isförhållanden att räddningskrys-
saren »Sigurd Golje» från Holm-
sund kan köra över, men då gäller 
det för Svea att hinna få någon 
som transporterar ner den post 
som samlats i Norrfjärden till bå-
ten i Holmsund. 

Numera fiskar Rune inte sär-
skilt mycket. »Möjligen om man 
får stå med båda bena på land», 
säger han själv och syftar då på 
lakafisket under senhöst och 
vinter, då laken vandrar upp till 
sjöarna för att leka. Laken fång-
as i ryssjor som sätts ut i bäckar-
na. Rune fiskar lake mest för hus-
behov — lakasoppa och stuvad lake 
anses som stora delikatesser. La-
ken betalas dåligt, så det är sällan 
som Rune bryr sig om att skicka 
iväg något till Gävle fisk i Umeå. 
Högst är priserna vid jul, då efter-
frågan är störst. 

'¿V-

Ta ur fisken men spara rom och 
lever. Flå av skinnet (med hjälp 
av en hovtång) och skär upp fis-
ken i bitar. Koka skalad potatis 
i lite vatten. Lägg efter 10 min 
fiskbitarna, gul lök och levern i 
den kokande potatisen och späd 
med mjölk. Krydda med salt och 
kryddpepparkorn. 

Låt allt koka tillsammans i ca 
10-15 min innan den mustiga 
soppan är färdig att serveras. 



Bror Eriksson föddes 1906, som i 
femte generation på sin gård. 
1935 övertog han gården efter fa-
dern och 1942 gifte han sig med 
Vera, född Edlund. De har en 
son, Sune, som bor på fastlandet^ 

Bror är och har allfid varit bon-
de. Numera är han péusionerad, 
men fortsätter att arbeta på sin 
gård. Bror tror inte at^han skulle 
leva så mycket längre om han 
helt slutade att arbeta. 



När Bror hade som mest djur 
fanns fyra kor, en häst och en 
gris i ladugården. Nu är det bara 
hästen kvar, tjugu år gammal och 
en trogen arbetskamrat och följe-
slagare. Klok är han som en män-
niska, honom kan man inte skicka 
till slakteriet. Men hästen kände 
sig väldigt ensam i den tomma la-
dugården. Bror köpte därför hös-
ten 1975 fyra får som sällskap 
och han trivs nu bättre. 

I likhet med andra bönder på 
Holmön har Bror fiskat en hel del. 
Till gården hörde rätten att ha 8 
laxnät ute. Före vårsådden sattes 
näten ut och innan slåttern togs 

de upp. Något nät kunde få sitta 
ute under slåttern om man hade 
tid att vittja. Bar det sig bra, kun-
de man få sig en eller annan »slått-
annslax». 

Än i dag har Bror ett laxnät 
ute. Det är inget modernt fiskred-
skap, utan sätts ut enligt gamla 
metoder. Stormen gick hårt åt 
nätet en gång i somras och orsa-
kade mycket extraarbete. Hela 
nätet fick tas upp på land för att 
ses över och sedan sättas ut på 
nytt. Fiske med laxnät var den 
metod som uteslutande användes 
fram till 1953, men den är nume-
ra så gott som försvunnen. 

Att laxnätfisket levde kvar så 
länge, hänger samman med att 
storryssjan var förbjuden på byns 
vatten fram till 1953. Ryssjefiske 
hade förekommit tidigare, men 
det berättas att så mycket sik 
gick in i ryssjorna att byamännen 
såg det som ett rovfiske. Sedan 
fiskelagen 1950 gjort fiske med 
rörligt redskap fritt, reformerade 
byamännen laxfisket och tillät 
fiske med ryssja. 

Den tidigare fiskeordningen 
innebar att laxfiskevattnen runt 
ön var uppdelade i 14 lotter, som 
fördelades på hemmansägarna. På 
varje lott fick 16 laxnät sättas ut. 
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Hemmansstorleken bestämde hur 
många nät varje delägare fick sät-
ta ut. Lotterna gick i turordning 
så att varje delägare efter 14 år 
var tillbaka på samma lott igen. 

Bror hade rätt till 8 nät, men 
eftersom hans hemman består av 
delar från tre olika hemman, så 
var näten fördelade på tre olika 
lotter, två nät på en lott och tre 
nät i två andra lotter. Han fiskade 
alltså tillsammans med tre olika 
lag. Utsättningen av näten skulle 
ske samtidigt på alla tre ställena, 
så det var en besvärlig tid. 

Från och med 1953 håller bya-
männen auktion på vattnen för 
en femårsperiod i taget. I början 
betalades vattnen bra — 23.000 kr 
för första perioden — men sedan 
har summan sjunkit, för att i bör-
jan av 1970-talet vara under 

5.000 kr. Vid auktionen 1977 
gick priserna upp igen. 

Bror har sålt sin skog till natur-
vårdsverket. Till husbehovsvirke 
får han dock ta ut 15 per år 
så länge han lever och eldar med 
ved. Hur det blir för kommande 
generationer vet ingen. 

Bror Eriksson och många med 
honom menar att holmöborna i 
flera hundra år bott tillsammans 
med skogen på Holmön och hela 
tiden skött den. Alltid har man 
varit beroende av skogen för ved 
och byggnadsvirke. Utan egen 
skog blir det mycket dyrt att bru-
ka jord på ön. 

Ingen slår lägdorna, ingen ren-
sar diken, vattenavrinningen mins-
kar, marken försuras och ingen re-
parerar lador och uthus. Björk 
och vide breder ut sig. Hela od-
lingslandskapet förändras och 
förfaller. Kanske blir Holmön ett 
myrområde med sommarstugor. 

Lika väl som det ligger i det 
allmännas intresse att bevara na-
turlandskap bör det vara av intres-
se att bevara kulturlandskap. Det 
är lika klart att folk borde ha be-
talt för att rensa diken och slå 
lägdor, som det är klart att kal-
hyggen borde förbjudas. 
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När Ragnar Fredriksson slutade 
1976 var han den siste heltidsfis-
karen på Holmön. Han fiskade i 
huvudsak strömming. Mest med 
skotar men tidigare också med 
strömmingsryssja. Den här bilden 
togs ändå i somras — naturligtvis 

har han inte slutat helt med fisket. 
Ragnar slutade med yrkesfisket 
när han fick en halvtidstjänst som 
kyrkvaktmästare. 

»Hade jag fått jobb i land så 
skulle jag nog ha slutat med fis-
ket tidigare, eftersom fiskpriserna, 
speciellt på strömmingen, har i 
stort sett stått stilla de senaste 
tjugu åren, medan allting annat 
gått upp». Gävlefisk — den största 
och numera enda fiskförsäljnings-

organisationen längs Norrlands-
kusten — betalar omkring 1,50 
kr/kilo för strömming. Lax där-
emot betalas med 40—50 kr/kilo. 
»Det är märkligt, för laxen äter 
man sig less på fort, men ström-
ming kan man äta nästan varje 
dag och den smakar ändå lika 
bra.» 
Ragnar har en fiskestuga ute på 
Stora Fjäderägg. Stora Fjäderägg 
var ett av Bottenvikens mest liv-
aktiga fiskelägen. Dit kom fiskare 



ända från Gotland för att fiska 
strömming. Det är svårt att fatta, 
när man ser ön i dag. Den ger ett 
intryck av orördhet, som om den 
just stigit upp ur havet. Men fak-
tum är att när fisket var som in-
tensivast så bodde ett stort antal 
familjer på ön. Där fanns fiske-
kapell och tidvis till och med sko-
la. Kapellet lär ha funnits kvar 
fram till 1918. 

Stora Fjäderäggs fyr är numera 
automatiserad och fyrvaktarbo-
städerna sålda. Gamla fiskeham-
nen är som en följd av landhöj-
ningen så uppgrundad, att den 
inte längre är användbar. Av alla 
husen runt hamnen finns bara ett 
kvar. Vid den nya hamnen finns 
några fiskarstugor som fortfaran-
de är i bruk. En av dem är Rag-
nars. 

När Ragnar skall ut med skötarna 
far han hemifrån tillsammans 
med fiskekamraten redan på efter-
middagen. Framme på Fjäderägg 
ska grejorna göras i ordning. Skö-
tarna ska stenas, båten lastas och 
så måste man ju få sig en kopp 
kaffe. Innan kvällen far man ut 
till något »fiskeligt» grund och 
lägger ut skötkronan. Kvällen äg-
nar fiskarna åt att dricka kaffe 
och berätta fiskeminnen eller åt 
att lägga ut sik- och abborrnät i 
närheten av ön. Efter några tim-
mars sömn vaknar de vid tvåtiden 
och far ut för att dra upp skötar-
na. Vid bryggan skakas de ur, ste-
nas av och hänges på tork. Fisken 
sköljs och läggs i lådor. Vid 5-6-
tiden styr de åter mot Byviken 
för att fisklådorna ska hinna med 
morgonfärjan kl 7.20 för vidare 
transport till Gävle fisk i Umeå. 



Ragnar är gift med Ellen, som 
också är född och uppväxt på ön. 
Hon arbetar som hemsamarit 13 
timmar i veckan. I sin ungdom ar-
betade hon som affärsbiträde, 
men efter giftermålet har hon 
mestadels varit hemma. 

Kyrkvaktmästartjänsten utökades 
i samband med att Ragnar över-
tog den. Tidigare omfattade den 

bara skötseln av själva kyrkbygg-
naden, men nu ingår även kyrko-
gården. 

Nya kyrkan byggdes 1891 i 
norra änden av byn. Kyrkogården 
flyttades samtidigt från gamla 
kyrkan, centralt i byn, upp på 
åsen bredvid nya kyrkan. Marken 
är där mycket sandig och stenig, 
vilket medfört att matjord till 
gräsmattor och rabatter måst 

fraktas dit. En fördel med den 
sandiga marken är att gravarna 
blir lättgrävda. Då det i slutet av 
1960-talet började bli trångt om 
gravplatser, beslöt kyrkorådet att 
kyrkogården skulle utvidgas. Ar-
betet, som utfördes med AMS-
bidrag, sysselsatte 5-7 man under 
en sommar. Marken var ojämn 
och det krävdes mycket arbete 
innan man fått till en yta som är 
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tillräckligt stor för att resten av 
Holmöborna skall få plats. Det 
finns även en marginal för några 
eventuella inflyttade. Tillbyggna-
den omgärdas av en kullerstens-
mur som på några ställen är mer 
än tre meter hög på utsidan. 

»Det är bra att ha något att hålla 
på med nu när det ändå inte går 
att leva på fisket.» 

»Det är ett bra jobb —ganska 
fritt. Jag kan i viss utsträckning 
välja arbetsdagar själv. Det värsta 
är när man blir tvungen att gräva 
gravar på vintern, när tjälen är i 
jorden.» 

Under höst och vinter jagar Rag-
nar älg och hare. Under 1940-
talet jagade han gråsäl och kunde 
därigenom få ett skapligt tillskott 
till kassan. Skinnen betalades med 
40-60 kronor och tranet, som 
man kokade ur sälspäcket, betala-
des också bra. Dessutom fick man 
10 kr i skottpengar per säl. Rag-
nar låg aldrig ute på någon »lång-
fäla» (dvs då ett jaktlag drog ut 
och bodde i »fälbåten» på isen un-
der en månad eller mer) utan ja-
gade säl i närheten av Holmön. 

1965 gick Ragnars far i pension 
och Ragnar övertog hemgården. 
Han fortsatte dock inte med jord-
bruket, utan satsade helt på fis-
ket. Gården kallas fortfarande 
bland de äldre för »Vikanders-
gården» efter Karl Vikander, som 
ägde den före Ragnars far. Till 
gården hör en del skog som avver-
kas dels till ved och dels för av-
salu. 





»Härute är man lugn och trygg. . .» 
Ja, så sa Dagny Sandberg, som än-
då bor ensam i sin stuga vid vägen 
till Bergudden. Hennes make 
Torsten avled för några år sedan. 
Han var arbetare och jobbade vid 
anläggningsarbeten bl a på Holmö-
gadd och emellanåt som timmer-
bärgare. 

När Torsten var borta skötte 
Dagny ensam om det lilla jordbru-
ket. Som mest hade de 4 kor och 
några kalvar och höns. 

I nio år hade Dagny ett tunn-
brödsbageri tillsammans med 
Elise Tegström i Elises gamla 
»bakestu». Deras bröd blev snabbt 
populärt och sålde bra både på 

ön och på fastlandet. När Elise 
fick jobb på skolan och Torsten 
insjuknade, blev arbetsbördan för 
stor och »bageriet» lades ner. 
Dagny och Elise bakar nu bara 
för husbehov. 

Dagnys bror, Otto Palmgren, 
kommer ofta och hälsar på och 
hjälper henne med olika sysslor. 
Han hjälpte henne t ex med att 
spika på ny brädfodring på går-
dens norrvägg. 

För några år sedan började 
Dagny arbeta som städerska åt 
kustartilleriet på olika ställen 
längs kusten. Det är inget sam-
manhängande arbete utan rör sig 
om några veckor per år. 

Hemma i gården sysslar Dagny 
mest med handarbete och träd-
gårdsskötsel. Hon har prydnads-
växter, bärbuskar och ett jord-
gubbsland. Älgstammen på Holm-
ön är god och älgarnas oräddhet 
är ett irritationsmoment för träd-
gårdsägarna. Dagny har flera gång-
er, även mitt på dagen, haft på-
hälsning i trädgården. 

»Jag hoppas människan alltid 
får bo härute på Holmön, det är 
så naturskönt och friskt. Härute 
är man lugn och trygg, man behö-
ver aldrig tänka på att låsa om sig, 
och det är som att där man är 
född, där finns allt man behöver.» 
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Fiskaren och arbetaren Gustaf 
Pettersson, f 1867, gifte sig med 
den två år äldre Katarina Magda-
lena Jonsson och flyttade in i 
hennes föräldrars stuga. De tre 
första barnen dog alla inom myc-
ket kort tid. Gustaf Pettersson 
tog de arbeten som fanns. Flera 
somrar fick han åka ända upp till 
sågverket »Altappen» utanför 
Luleå. Många andra Holmöbor 
gjorde på samma sätt. De lämna-
de Holmön tidigt på våren och 
åkte spark gamla kustvägen upp 
till sågverket. När arbetet var slut 
för sommaren, återvände de med 
någon av de passagerarbåtar som 
trafikerade norrlandskusten. Spar-
ken tog de med på båten, liksom 

ett och annat som de köpt förde 
ihoptjänade pengarna. 

Det fjärde och sista barnet 
Katarina Magdalena fick, kom till 
världen den 25 april 1902. Gossen 
döptes till Oskar och han bor fort-
farande kvar i sina föräldrars och 
morföräldrars gård. Katarina 
Magdalena dog 1965, 99 år gam-
mal. 

Stugan har varken vatten eller 
avlopp. Oskar har skaffat elekt-
riskt element, kokplatta och te-
lefon, men klarar sig utan TV. 
Vatten hämtar han i en brunn 
som är gemensam med grannarna. 
»Ved har jag så det räcker för de 
år jag har kvar att elda.» 

Oskar har, liksom sin far, arbe-
tat med tillfällighetsjobb. Tillsam-
mans med fadern jobbade han i 
nästan 20 år vid flottläggningen i 
Skeppsvik. Den började i mitten 
av maj och höll på tills timret var 
slut, vanligtvis i senare delen av 
augusti. Några somrar arbetade 
Oskar med sköt fiske. Liksom 
andra holmöbor har han bärgat 
drivtimmer, och varit anställd av 
försvaret i anläggningsarbeten. 
Vintertid blev det ofta arbete i 
skogen med avverkning samt ved-
huggning åt sig själv och andra. 

En stor del av året fanns det 
inga arbeten. Då sysslade man 
med fiske. Förtjänsten blev aldrig 
stor, men man höll sig med mat. 
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En sommar arbetade Oskar som 
bonddräng. 

På samma sätt som för Oskar 
och hans far tedde sig arbetsåret 
också för flertalet andra. 

Fiskare, jordbruksarbetare, 
strandfiskare och arbetare är be-
teckningar som ofta använts om 
de holmöbor, som inte var hem-
mansägare. 

Arbetsåret skiljde sig från bön-
dernas (hemmansägarnas) främst 
under sommaren. Bönderna hade 
sitt vårbruk, sitt laxfiske och sina 
skördetider hemma på ön. Ström-
mingsfiskarna låg om somrarna 
vid Stora Fjäderäggs fiskeläge med 
hela familjen. De flesta arbetarna 
fanns på fastlandet, Holmögadd 
eller vid fyrarna. 

Byamännen, dvs hemmans-
ägarna, äger gemensamt allt fiske-

vatten och stora områden oskiftad 
mark. De jordlösa har aldrig haft 
medbestämmande i byalaget. Ar-
betare och fiskare fick i stället be-
tala för betesmarker till sina get-
ter, för myrslåtter, för vedhugg-
ning samt för fiske på byns vat-
ten. Olika betalningssystem har 
tillämpats. Antingen arrendera-
des vattnen eller också betalades 
en viss procent av fångstvärdet 
till byamännen. 



Fisket i insjöarna var fritt. Det 
hände därför att fiskare, för att 
slippa betala avgiften, uppgav att 
största delen av fångsten kom 
från insjöarna. Förhållandet mel-
lan bönder och övriga har dock 
varit gott och någon nämnvärd 
skillnad i levnadsstandard har det 
aldrig varit. Största delen av ar-
betsåret var lika för bönder, fis-
kare och arbetare. 

De senaste vintrarna har Oskar 

hyrt rum på fastlandet, först i 
Hörnefors och sedan i Sävar. 

Oskar gillar att bo på ön som-
martid när det är liv och rörelse 
där. Många semesterfirare arbetar 
på båtar, tomter och byggnader. 

Det är inte bostadsstandarden 
som driver Oskar i land för vintern 
— det är händelselösheten. Om 
det bara fanns mera folk på ön 
vintertid så skulle han gärna bo 
kvar året runt. 
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»John är inte bara en diversehan-
del, han är en institution.» 

Så sägs det om John Fredriks-
son som 1947 27 år gammal öpp-
nade affär på Holmön. Detta var 
ingen lätt uppgift eftersom det re-
dan fanns två affärer och befolk-
ningstalet stadigt minskade. In-
nan John började med sin butik 
hjälpte han till hemma på föräld-
ragården, fiskade och arbetade 
tidvis i salteriet vid Gäddbäcks-
sundet. Jordbruket hade de kvar 

tio år jämsides med affären. Från 
början gav detta en viss trygghet, 
men senare blev arbetsbördan för 
stor. 

Utom John arbetar hans fru 
Vera, systern Gunnel och Lalla 
Johnsson ständigt i butiken. På 
sommaren, då det är högsäsong, 
hjälper också Johns andra syster, 
Gärtrud, till. 

I dag är Fredrikssons affär den 
enda på ön. Butiken är en mötes-
plats och ett livsvillkor för alla på 
ön. 

Affären har ett mycket brett 
sortiment. Det mesta i livsmedels-
väg finns liksom järnvaror, bygg-
nadsmaterial och fiskeutrustning. 
Om man vill ha någonting som 
inte finns på lager så brukar John 
beställa hem det, om det så rör 
sig om mopeder eller vegetabilisk 
kost. 
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»Fredrikssons» betyder inte ba-
ra en välsorterad diversehandel, 
det är också sparbank och bensin-
station. Bensin- och oljetranspor-
terna är omständiga. Bensinfaten 
måste pga brandrisken transpor-
teras ut med speciella färjturer. 
Oljefaten får John ta över på fär-
jans fördäck under lugna och pas-
sagerar glesa höstdagar. När faten 
är tömda, skall de tillbaka samma 
väg. Holmöborna förbrukar nu-
mera 20.000 liter bensin per år! 

Att driva affär på Holmön är 
långt ifrån samma sak som på 
fastlandet. Inga grossister levere-
rar vid affärsdörren. Torsdagar 
är den stora leveransdagen, då 
grossisten lämnar varor på kajen 
i Norrfjärden. Stora langen går 
när varorna skall lastas på färjans 
fördäck. Väl framme i Byviken 
lastas varorna på Johns lilla last-
bil för transport i många omgång-
ar till affären. Färskvaror — tex 
mjölk — levereras flera gånger i 
veckan med den ordinarie buss-
turen från Umeå till Norrfjärden. 

De vintrar då istjockleken till-
låter trafik med kommunens snö-
vessla fraktas varorna med denna. 
När det bara är möjligt med sko-
tertrafik över Västra kvarken får 
John själv köra ut alla varorna till 
ön på sin skoterkälke. Det är ett 
hårt och tidskrävande arbete, som 
vissa vintrar räcker hela isperio-
den, 3-4 månader. Under is lägg-
ning och islossning kan det bli 
problem med leveranserna. Holm-
ön får då klara sig utan färskvaror. 
Torrskaffning finns det alltid i la-
ger så dst räcker. 
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John Fredriksson är inte bara 
handlare, bankdirektör och ben-
sinstationsföreståndare. 

Sedan 1962 har han tillsam-
mans med Johan Edlund och 
Hilding Krisandersson fiskat i 
vattnen väster om Holmögadd. 
Detta laxvatten, som de vart fem 

te år ropar in på byns fiskevattens-
auk tion, är sedan långt tillbaka 
känt som ett av Holmöns allra 
bästa. Det berättas att på norr-
lotten i Gadden fick Sävenberg 



(Ivan Karlssons farfar) en som-
mar över 1200 laxar. Sedan tap-
pade han räkningen. 1923 fick 
Folke Tegströms pappa på sam-
ma lott 400 laxar på över 10 kg. 

Laxfisket pågår från första juli 
till slutet av augusti. Fällorna vitt-
jas tre gånger i veckan. John och 
Hilding åker då hemifrån vid 14-
tiden och med bil så långt söder-
ut som vägen räcker. Från sun-
det mellan Ängesön och Gross-
grunden kör de båt till Gadden 
och hämtar Johan. Därefter åker 
alla tre ut till laxfällorna, som är 
satta Då samla väl beprövade plat-
ser. Fällan är en modern variant 
av laxryssjan och lär ha kommit 
till Sverige från Finland. På Holm-
ön fanns sommaren 1977 19 lax-
fällor ute, men inte en enda lax-
ryssja av äldre modell. Priset för 
en komplett laxfälla torde ligga 
omkring 15.000 kr. 

Fällans ledarm, som kan vara 
300 m lång, går från land ut till 
fiskhuset. Laxen följer armen 
utåt, leds in i fiskhuset och hittar 
inte ut. Fiskhuset är en väldig 
nätbur, stor som ett bussgarage, 
och flyter fastspänt med ankaren 
och bojar. 

Ovanpå denna gungande massa 
av garn, flöten, linor och bojar 
tar sig John, Johan och Hilding 
fram genom att hängande över 
relingen i båtfören dra sig fram i 
linor och nät. 

Vid vittjningen lyftes fiskhuset 
upp och båten dras in under dess 
mitt. Sedan tar man ombord den 
del av fiskhuset där laxen finns. 
Detta är ett tungt arbete, särskilt 
påfrestande vid grov sjö. 
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Efter femton års fiske tillsam-
mans är fiskarna väl samtränade. 
Alla vet vad som skall göras. Det 
behöver inte växlas många ord. 
Arbetet flyter jämnt och lugnt 
men ändå snabbt. 

Vid vittjningen måste också 
det komplicerade system av linor, 
flöten och draggar, som håller fäl-
lan på plats kontrolleras och juste-
ras. Mycket tid kan också gå åt 
till ätt trassla ut drivtimmer, som 
kommit in i fällan. 

Många frågar sig när John får 
tid att sova och vila. De många 
timmarnas båtresor ger honom 
dock ro för ett tag. Det trygga 
dunkandet från motorn och bå-
tens rytmiska rörelser i sjön är 
oförenliga med stress. 

Efter vittjningen åker de till 
Holmögadd. Där rensar de fisken 
och lägger den i lådor. Johan stan-
nar kvar och John och Hilding 
åker hem. Innan de är hemma 
närmar sig klockan åtta. Dagens 
fångst väges upp och resultatet 
rapporteras till uppköparen, Gäv-
lefisk. Laxen får ligga i kylrum 
eller isbod över natten för att le-
vereras med morgonfärjan. Priset 
varierar med laxens storlek. Tre 
prisklasser finns. För den bästa, 
lax över 7 kg, betalades i somras 
48 kr/kg. 

Nästa vittjning sker om två dar, 
men innan dess far John ut och 
vittjar en fälla som han själv har 
på annat vatten. 





Kalle Edlund träffade vi på sågen. 
Vid Holmöns andelssåg har de se-
naste tio åren Kalle Edlund varit 
försågare. Han tycker att det är i 
arbetsammaste laget för en pen-
sionär, men det har visat sig vara 
svårt att skaffa en efterträdare. 
Försågaren leder och ansvarar för 
sågningen. Det är han som avgör 
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hur stockarna skall sågas för att 
man på bästa sätt skall få ut öns-
kat virke ur dem. 

Tillsammans med hjälpsågaren 
Rolf Markström sågade han tre 
veckor 1977. Sågen gick från halv 
tio på morgonen till klockan fyra 
på eftermiddagen. Inför varje ar-
betsdag måste Kalle ställa såg-

klingan, dvs fila och skränka den. 
Kalle och Rolf var de enda an-

ställda vid sågen. Den som rullar 
fram timret till sågbordet och den 
som bär undan det färdiga virket, 
får respektive virkesägare hålla 
med. 
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Sågen ägs av en andelsförening 
med 39 medlemmar, som bildades 
vid sekelskiftet. Sedan dess är den 
ombildad två gånger: 1934 när 
man köpte en ny motor till sågen 
samt 1969 när den ersattes med 
el-motor. Medlemsantalet har 
minskat något vid ombildningar-
na, men föreningens verksamhet 
ligger på ungefär samma nivå. I 
år sågade 19 medlemmar och en 
utomstående sitt virke på sågen. 
Det var den största sågningen på 
länge. 

• ' '-^¡PTSf 

• B | 
• B i 

• 7 / / 1 

JK**-! 
1 ,. / *' 1 

p ä z l 
v'.-

.fl 
I \ -1 
b^/' [, 'i 

gJÄf t 
pftrje^. 

1"".". . 

J. :. < ' | 
lfv ¿J " A | 

J 

n El 
»mm I • i 

JfUö 

uWmB, 



Det som sågas är husbehovsvir-
ke, till byggen, reparationer och 
snickerier. Även en del av de hem-
mansägare, som sålt sin skog till 
naturvårdsverket, tar ut skog till 
husbehovsvirke och ved. 

Vedeldning är fortfarande van-
lig. Den blir mer lönsam här efter-
som alternativet, oljeeldning, är 
besvärligt och dyrt. Eldningsoljan 
måste fraktas ut i tunnor, som 
lastas på färjans fördäck. Varje 
tunna måste sedan fraktas till hu-
set och pumpas in i oljecisternen 
med en liten elektrisk pump. 
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»Aldrig i livet skulle jag velat bli 
pensionär i land och kanske satt 
på ett ålderdomshem så småning-
om, och där skulle man nog inte 
bli gammal. Finessen är att hålla 
igång hela tiden, och härute finns 
det mycket att syssla med, jakt 
och fiske, och så har jag ju tapet-
seringen och målningen.» 

Verner Brakanders aktiva liv 
fortsätter i nästan oförminskad 
utsträckning trots pensioneringen 

för några år sedan. Han har under 
1977 bl a själv byggt en »enabåt» 
för att använda i fisket. 

Verner är mångsidig. Av sin far, 
som var byggmästare och byggde 
öns »nya» kyrka, lärde han sig 
många hantverk. Verner blev 
snart öns expert på målning och 
tapetsering. Det är få gårdar på 
Holmön som han inte tapetserat. 
Här får Harry Nilssons hjälp med 
att få finrummet ännu finare. 
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1933 blev Verner kyrkvaktmäs-
tare efter sin far. Men eftersom 
det bara var en deltidstjänst kom 
Verner att syssla med mycket an-
nat. »Man fick ta de jobb som 
fanns.» Han har också haft förtro-
endeuppdrag, som exempelvis 
ordförandeskapet i Holmö kom-
muns byggnadsnämnd. 

Verner arbetade naturligtvis 
också med fiske av och till, men 
sällan mer än till husbehov. 

Under 1930- och 40-talen var 
priserna på både sälskinn och 
späck höga. Ur späcket framställ-
des sältran, som hemma på ön an-
vändes i stället för linolja i målar-
färg. Skinnet användes till skor 
och handskar m m. En säl kunde 
ge skytten en inkomst på 100-
120 kr. Många holmöbor gav sig 
ut på vårisarna för att jaga dem. 
Några låg ute ända till 6 veckor 
och färdades runt hela Bottenvi-
ken, s k långfäla. Verner hade 
ju sitt fasta jobb som klockare, 
men de vårar han låg ute i sälisen, 
ryckte en granne in som ersättare. 

»Säljakten var årets höjdpunkt 
— varje år gick man och längtade 
efter takdroppet på våren, som 
betydde att det var dags att ge sig 
ut. Det är en storslagen naturupp-
levelse att ligga långt ute i isen.» 



Farvattnen runt Holmöarna är 
fyllda med förrädiska grund. Här 
finns förutsättningen för en an-
nan inkomstkälla, som särskilt 
under nittonhundratalets första 
årtionden kunde ge ett ekono-
miskt tillskott. 

När ett fartyg gått på grund 
gick holmöborna man ur huse 
och for ut med sina båtar för att 
bärga lasten, vilket ibland kunde 
ge goda bärgningslöner. Under 
30-talet förliste två fartyg vid 
Holmön med bara några års mel-

lanrum. Bägge var lastade med 
1 O-liters plåtdunkar, som visade 
sig innehålla 96 %-ig sprit. Den 
episoden talas det fortfarande 
mycket om på Holmön under be-
nämningen »dunk-åren». 

»De allra flesta dunkarna läm-
nades i laga ordning in till tullen, 
men . . . det kan väl hända att nå-
gon enstaka försvann.» 

1976 gick Verner i pension, 
men han har fortfarande flera 
jobb kvar. Han är tillsynsman för 
Stora Fjäderäggs och Berguddens 

fyrar. Med jämna mellanrum åker 
han ut för att titta till fyrarna 
och kontrollera att automatiken 
fungerar. 

Han är också, sedan två år till-
baka, anställd av fiskeristyrelsen 
som hamnförman i Byviken. »Jag 
hade tänkt avsäga mig jobbet efter 
ett år, men det blev inte av, och 
det är ju inte så betungande hel-
ler. Det är bara under regattan 
och mitt i sommaren som man 
behöver springa nere i hamnen 
och ta upp båtavgifter.» 

Genom det här fönstret som 
Verner håller på att byta glas i 
flög en orrtupp in och slog ihjäl 
sig. Tyvärr drog den med sig en 
flaska fotogen som stod innan-
för på fönsterbrädet, vilket gjor-
de att den inte gick att äta. 
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I det gamla samhället åtnjöt präs-
ten åtskillig respekt och vördnad 
och var en auktoritet. Kyrkans in-
flytande på Holmön har kanske 
varit särskilt stort genom att 
präst- och lärartjänsten varit kom-
binerade och innehafts av en och 
samma person. 

Nu avvecklas emellertid också 
den kyrkliga verksamheten i takt 
med avfolkningen. Prästtjänsten 
drogs in 1975, och sedan har det 

blivit allt längre mellan högmäs-
sorna. Under sommaren firas de 
två gånger i månaden, men under 
vinterhalvåret får man nöja sig 
med en högmässa per månad. 
Även på det administrativa pla-
net har stora förändringar skett 
— 1977 inlemmades Holmön helt 
i Sävars församling. Därmed mins-
kar exempelvis öbornas lokala in-
flytande över församlingens eko-
nomi. 

Efter högmässan serveras det 
ibland kyrkkaffe och man får till-
fälle att träffas. Kyrksamheten är 
fortfarande stor, särskilt bland de 
äldre. Man är angelägen om sin 
kyrka och om högmässan, som 
innebär ett stämningsfullt avbrott 
i vardagslivet. 

Många konfirmationer har under 
årens lopp ägt rum i Holmöns 
kyrka. Allteftersom barnantalet 
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minskat, har också konfirmand-
antalet sjunkit. 

1977 konfirmerades tre ungdo-
mar, Bert Tegström, Åsa Brakan-
der och Per Erik Holmgren. De 
två pojkarnas mödrar återfinns 
på fotot från konfirmationen 
1947. 

Konfirmationsundervisningen 
skedde i prästgården, som annars 
oftast står tom, och leddes av en 
ung präst från Lund. 
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Elise föddes 1932 som sjätte barn 
till August och Teresia Holmgren. 
Föräldrarna var, liksom de flesta 
holmöbor på den tiden, både 
jordbrukare och fiskare. Familjen 
bodde i Myrarna, den södra delen 
av Holmön. 

På föräldragården bor numera 
syskonen Gustav, Thea och Karl 
Agust. Också de andra syskonen 
är kvar på ön. 

Efter 6-årig folkskola och 2 
terminer i fortsättningsskola bör-
jade Elise arbeta i John Fredriks-
sons då nyöppnade affär. Samma 
år hade hon konfirmerats tillsam-
mans med sex andra av öns ung-
domar. 

Efter några års arbete gav sig 
Elise iväg till fastlandet, närmare 
bestämt till Mellansel, för att gå 
på folkhögskola, och sedan till 

Umeå där hon fick plats på 
»Laxen», som hade »allt i fiske» 
på sina hyllor. 

Hem till Holmön återvände 
hon för att arbeta i Markströms 
handelsbod mitt emot skolan. 
Utom av längtan hem till ön var 
det nog för att komma närmare 
Folke som Elise flyttade hem till 
Holmön. De gick till altaret i 
Holmö kyrka 1962 och lät sej 
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vigas av prästen. Sitt hem fick de 
i Folkes fädernegård, mitt i My-
rarna. 

Sonen Bert föddes hemma i 
sovrummet varvid barnmorskan, 
som då bodde på ön, och Folke 
assisterade. Bert var det näst sista 
barnet som föddes i ett hem på 
ön. Möjligheten att åka in till BB-
avdelningen i Umeå fanns, men 
Elise tyckte som många andra 
kvinnor vid den tiden, att det var 

naturligt att förlösas hemma på 
gården. 

Medan Bert växte upp hade 
Elise vid sidan om de vanliga hus-
hållsgöromålen ca 4 gödkalvar 
per år som hon utfodrade och 
skötte om. Kalvarna blev som fa-
miljemedlemmar och Elise hade 
svårt att skiljas från dem när det 
blev dags för slakt. Elises bror 
Nils-Erik var den som skötte slak-
ten på ön. Nuförtiden är hemar-

betet mindre betungande. Under 
en av de regnfria sommardagarna 
1977 skurade hon ren en gammal 
soffa som sedan fick sin plats in-
ne i köket. 

På gårdsplanen finns en bagar-
stuga och där bakade Elise under 
nio år »kakun» (hårt tunnbröd). 
Degen »stöptes» (sattes) kvällen 
innan i ett stort trätråg. Ingredi-
enserna till degen var rågsikt, lite 
vetemjöl, salt och vatten. Till 
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skillnad från sin mor brukade 
Elise inte använda någon ytterli-
gare krydda än salt. Elise skötte 
utbakningen och kavlingen och 
Dagny Sandberg gräddade. Ugnen 
var av traditionell typ med järn-
häll. Tunnbrödsbaket var ett hel-
tidsjobb och leveranserna gick 
dels till affären på ön och dels till 
butiker på fastlandet. 

Eftersom det tog mycket tid 
och arbete att ordna ved köptes en 

elektrisk ugn. Den visade sig vara 
obrukbar och gräddningen fick 
även i fortsättningen ske i den 
gamla ugnen. Elise och Dagny ba-
kar flera gånger per år för husbe-
hov och för att det är roligt. Elise 
skulle vilja baka för försäljning 
och har haft funderingar på att 
söka statligt skärgårdsstöd för att 
rusta upp bagarstugan. 

Med bakningen på heltid sluta-
de Elise i och med att hon 1974 

anställdes som kokerska vid sko-
lans matbespisning. Fram till 
1974 hade eleverna haft med sej 
matsäck till skolan, men när 
Holmön gick upp i Umeå kom-
mun ordnades med skolmåltider 
enligt fastlandets system. Nume-
ra sköter Elise också skolans städ-
och vaktmästarsysslor. 

I början av 1970-talet invaldes 
Elise i kyrkorådet. Efter något år 
blev hon utsedd till kyrkvärd, 
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den första kvinnliga på ön. För 
Elise är detta ett hedersuppdrag 
och det är inte avlönat. 

Maken, Folke, vistas mestadels 
borta på arbete under veckorna. 
Sonen Bert går på högstadiet i 
Umeå och bor under veckorna i 
det skolhem som holmöbarnen 
har där. Utsikterna för Bert att, 
efter avslutad utbildning, kunna 
återvända till Holmön och försör-
ja sig är inte stora. För Elise är 
möjligheterna inte heller stora 
när det gäller att efter skolans 
nedläggning få ett nytt jobb på 
ön. 

Elise hoppas att gamla prästgår-
den skall kunna utnyttjas till kurs-
och lägergård vintertid. Som läget 
är nu så besöks Holmön inte av 
turister och utomstående annat 
än under sommaren. En kurs- och 
lägergård skulle kunna skapa nya 
arbetstillfällen året om. 



I juli 1977 upplevde Holmön den 
kanske värsta sommarstormen i 
mannaminne med vindstyrkor på 
uppemot 25 m/s. Passbåten kun-
de under ett dygn inte ge sig ut 
och de nöjesbåtsskeppare som 
sökt nödhamn hade ett hårt arbe-
te med att klara sina båtar. Trots 

att Byviken har en relativt skyd-
dad och välbyggd hamn liknade 
den under stormdygnet mest en 
häxkittel. 

Holmön är dock inte känt för 
stormar och oväder utan för att 
ha norrlandskustens flesta soltim-
mar. Detta har sin förklaring i att 
Holmön ligger i regnskugga bak-
om fastlandet. De flesta regnväd-

ren kommer från sydväst, utifrån 
Atlanten, och har redan tömt sig 
på nederbörd när de passerat 
skandinaviska fjällkedjan och 
kustlandet. Dessutom ligger 
Holmön tillräckligt långt ut i ha-
vet för att de lokala regn- och 
åskväder, som bildas över fastlan-
det på sommaren, inte skall orka 
ut. 



Holmöns förbindelse med fastlan-
det ombesörjes under den isfria 
tiden på året av vägverket. Då går 
en passagerarbåt mellan Norrfjär-
den på fastlandet och Byviken på 
Holmön. Den 10 km långa färden 
över Västra Kvarken tar ca 40 mi-
nuter. Båten är stationerad på 
Holmön och körs två turer om 
dagen utom på söndagar då det 
bara går en. Morgonbåten avgår 
vid 7-tiden och eftermiddagsbå-
ten vid 16-tiden från ön. Den lig-
ger inne i Norrfjärden bara ett 
10-tal minuter innan den återvän-
der. Under sommarhalvåret finns 
bussförbindelser med Umeå till 
båda turerna, men under vintern 
bara till morgonturen. Båten tar 
78 passagerare och ibland under 
helger på sommaren händer det, 
att inte alla får plats, men då har 
de bofasta holmöborna förtur. I 
många år har holmöborna utan 
resultat kämpat för att få fler tu-
rer. 

Vägverket har bara skyldighet 
att upprätthålla trafiken så länge 
det är farbart med båt. När isen 
lagt sig tillräckligt tjock över 
Västra Kvarken, trafikeras sträc-
kan i stället av kommunens snö-
vessla. Ofta inträffar det att snön 
kommer tidigt och lägger sig som 
ett isolerande lager över den tun-
na isen innan den blivit tillräck-
ligt grov för vesslan. Då blir öbor-
na beroende av egna skotrar för 
att ta sig till fastlandet. Är det 
gynnsamma snö- och isförhållan-
den, stakas och plogas en vinter-
väg till fastlandet som är farbar 
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med vanlig personbil. Det är dock 
inte många vintrar som det hän-
der. 

Den besvärligaste tiden på året 
är isläggningen och islossningen. 
Då är det varken farbart med väg-
verkets båt eller med snöskoter 
och ön kan bli isolerad några da-
gar eller en vecka. Holmöborna 
har för dessa tillfällen bildat en 
kommitté med representanter för 
posten, affären, skolbarnens för-
äldrar och vägverkspersonalen för 
att på bästa sätt lösa transportfrå-
gan. Ibland har man lyckats få 
vägverket att anlita Sjöräddnings-
sällskapets räddningskryssare 
»Sigurd Golje» för någon enstaka 
transport. 
Vid allvarliga sjukdomsfall rekvi-
reras helikopter. 
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Mopeder och cyklar är fortfaran-
de viktiga kommunikationsmedel 
på ön, men bilarnas antal ökar. 
Idag finns det ett 40-tal, men 
många av dem ägs av folk som ba-
ra bor på ön under sommaren. 
Skall man frakta över bilar får 

man antingen passa på när vinter-
isen bär eller försöka få dem över-
transporterade i samband med att 
militären har transporter och kör 
över med någon pråm. 

Tidigare fanns det bara väg på 
själva Holmön, men i mitten på 

1960-talet byggdes en bro över 
till Ängesön och väg ända ner till 
dess sydspets. Det underlättade 
betydligt för dem som fiskade ne-
re vid Grossgrunden och Holmö-
gadd samt förenklade skogsav-
verkningen på Ängesön. 
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Nils-Bertil Andersson är styrman 
på båten till Norrfjärden. Nästan 
varje dag styr han båten på dess 
för- och eftermiddagsturer. Nils-
Bertil har sitt ursprung i Stock-
holms skärgård. Till Holmön kom 
han 1974 efter att ha arbetat på 
färjan mellan Holmsund och 
Obbola, och dessförinnan arbetat 
till sjöss. 

Till arbetsuppgifterna hör att vår-
da och underhålla båten och dess 
utrustning. Båten byggdes 1956 
efter en modell som torde vara 
avsedd för inomskärssjöfart. En-
ligt besiktningsinstrumentet får 
den ta 78 passagerare, varav 34 
på fördäck. Att stå på fördäck i 
dessa farvatten är dock möjligt 

x " 

endast vackervädersdagar. Väg-
verkspersonalen underhåller ock-
så gamla passagerarbåten från 
Seskarö, vilken ligger som reserv-
båt i Byviken på Holmön. Öns 
väg underhålls också, såväl som-
mar som vinter, av vägverksper-
sonalen. Vintertid används snö-
skoter vid underhåll och kont-



roll av vintervägens istjocklek, 
men Nils-Bertil, som är en intres-
serad skidåkare, kan ofta ses ski-
dande de 10 kilometrarna till 
fastlandet. 

Nils-Bertil tycker att Holmön er-
bjuder många möjligheter till fri-
luftsliv. Bekanta kommer ofta ut 
för att tillsammans med honom 
paddla kanot, dyka, fiska eller gö-
ra något annat. Då Holmöarna är 
långsträckta blir cykeln ett nästan 
nödvändigt transportmedel. Nils-
Bertil har ett stort cykelstall för 
sina vänner. När alla åkt hem och 
lämnat cyklarna vid färjan åter-
står hemtransporten. 

Nils-Bertil har många strängar på 
sin lyra — intresserad av allt mel-
lan matlagning och fiolspel. Gene-
röst bjuder han ut dans- och mu- -
sikintresserade vänner till ön. 
Många sommarkvällar har han, 
med ägarens samtycke, inbjudit 
till dans och musik på sommar-
pensionatet vid Byviken. Denna 
spel- och dansglädje kontrasterar 
starkt mot de vanliga dansban-
dens mekaniska svensktoppslåtar. 
Tack vare skepparens kontakter 
gästades ön 1977 av ett tyskt 
folkdanslag som uppvisningsdan-
sade utanför Fredrikssons affär. 

Under vinterhalvåret sjunker akti-
vitetsnivån något, men flera stu-
diecirklar har drivits de senaste 
åren med Nils-Bertil som ivrig del-
tagare. Under vintern 1976 deltog 
Nils-Bertil i en vävkurs i gamla 
prästgården. En engelsk-kurs har 
pågått i flera år och våren 1977 
åkte man till London under en 
vecka. 





ef ter Tullar ' Nyman , 
spelad av Karl Edlund. 
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Johannes Nyman (född 
1893 i Lövånger) var tullare 
på Holmön på 1920-talet. 
Hans fru var barnmorska på 
ön och de bodde på andra 
våningen i skolhuset. Nyman 
spelade både fiol och dragspel 
spel. 1934 flyttade han till 
Umeå och där dog han 1971. 

Denna lilla vals hade han 
med sig till Holmön. Både 
Verner Brakander, Kalle Ed-
lund och Algot Holmgren 
kommer ihåg den än idag. 

I början på seklet dansa-
des det antingen på den 
plats där sågen nu står eller 
också på »Snöcksmyran» ös-
ter om kyrkan. På dessa stäl-
len var marken hård och 
jämn. Ungdomarna kunde 
också hyra en ödegård och 
ordna dans och fika. Pojkar-
na betalade. Midsommar, 
påsk och jul var det dans. 

På 1930-talet var det dans 
på J Ad Forsbergs brygga. 
Kalle och Verner spelade 
ihop. På repertoaren fanns, 
och finns än idag, både gam-
la holmölåtar och vanliga 
svenska dansmelodier. 



På många platser på ön finns spår 
efter tidigare blomstrande aktivi-
teter. Strax söder om Lillhällan 
på västra sidan av ön ligger res-
terna av en gammal dansbana. 
Där tråddes dansen till fiol och 
dragspel på 1940- och 50-talen. 

Banan byggdes av öns ungdo-
mar i slutet av 1930-talet, trots 
åtskilliga praktiska svårigheter. 

Byåldermannen var inte förtjust 
i att en dansbana skulle byggas, 
så man tvingades att skaffa virke 
från fastlandet i skymundan. En 
båt tjuvlånades för överforslandet, 
och eftersom det var ont om tid 
försökte man få med allt virke på 
en gång. Båten blev djupt nedlas-
tad och det bar sig inte bättre än 
att några dyningar vattenfyllde 

båten och satte motorn ur funk-
tion. Båten flöt dock fortfarande 
på virkeslasten, så man hissade se-
gel och kunde efter en natts stra-
patser landa virket på Holmön. 
Under mycket gemyt snickrades 
det sedan och dansbanan stod fär-
dig lagom till midsommaren. 
Bland de dansande var byålder-
mannen. 
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Att ha en egen frivillig brandkår 
är livsnödvändigt på en isolerad 
ö som Holmön. Bränderna på ön 
har dock varit få sista århundra-
det. Utom några småbränder har 
endast en ladugård brunnit ned 
till grunden. 
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Till en början fanns det bara 
en primitiv släckningsutrustning, 
men på 1940-talet fick man en 
motorbrandspruta. Ungefär sam-
tidigt grävdes en ny brandbrunn, 
2x10 m stor och 2 m djup. Trots 
att Holmön ligger mitt i havet 

kan det torra somrar vara ont om 
vatten inne på ön. 

Alla vattentag finns noggrant 
inritade på den karta som förre 
brandchefen John Vikander visar. 
Brandslangarnas räckvidd är ock-
så utprickad. 



Berguddens fyr byggdes år 1884. 
Den har under årens lopp gett ar-
bete åt många holmöbor. Nu har 
försvaret en civilanställd där, 
Kalle Nilsson. Han är alltid i far-
ten. Han fiskar så ofta han kan 
och är en av de sista att dra upp 
båten för vintern. 

Fyren elektrifierades när Holm-
ön fick elkabel från fastlandet. 
1969 automatiserades den och 
de två anställda förflyttades. 


