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Omslaget
Minnestavlan, som Helmer Melin, Myckelby, 

med hjälp av sönerna Kjell och Sture satte på plats 1988. 
Den finns på Dahlins skifte i Djuped, 

strax intill den gamla körvägen mellan Fålasjö och Gålsjö bruk, 
”bruksvägen” eller ”Gålsjögata”. 

Sträckningen nyttjades även en period 
som skoterled av Sandslåns skoterklubb. 

Placeringen kan sägas vara en ungefärlig mittpunkt, 
mellan de två antändningsplatser 

som anges i förhörsprotokollet från 1888.
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1888 inträffade en stor skogsbrand i Ångermanland, 
som spred sig i 4 socknar; Boteå, Styrnäs, Ullånger och Vibyggerå. Uppgiften om 
storleken varierar, alltifrån en kvadratmil till 23.000 hektar. En rimlig uppskattning 
är i storleksordningen 12.000 hektar (att jämföra t.ex. med branden i 
Västmanland 2014 på ca 14.000 hektar).

Att nu över 130 år senare skildra en händelse, är naturligtvis en grannlaga 
uppgift och utmaning. Över tid har rykten förstärkts och broderats, hörsägen 
blandats med fakta. Därför gör jag inget anspråk på att utge mig för sannings-
vittne. Den i tid absolut närmaste dokumentationen, är det förhörsprotokoll som 
upprättades en månad efter branden. Rimligtvis torde det kunna återge mycket 
av de faktiska händelserna. Det gäller också Burchardts ”En annan tid”, vilken är 
skriven i dagboksform.

Branden är senare återgiven i bl.a. Sten Johanssons ”Kebbe i Vitterhöjdens våld” 
(där Fröksnipan benämns Vitterhöjden och Fröksbodarna Vitterhöjdens fäbodar). 
Likaså Helmer Odevis (född Sjödin, från Viätt) ”Tragedi i Fäbodidyll” (där 
Myckelbybodarna kallas Lyckebo fäbodar och Leån Långån). Mycket sannolikt är 
också att Selma Lagerlöf använt händelsen som stoft i ”Nils Holgerssons 
underbara resa” från 1906; kapitlet ”En morgon i Ångermanland-skogsbranden”. 
Dokumentation finns även i Karl Ekmans ”Styrnäs”, mfl tidningsartiklar och 
uppteckningar. Även vhs-filmen ”Från skogsbranden till vedtiden” (Styrnäs 
Hembygdsförening) har historik kring branden.

Benämningen av händelsen varierar. ”Fålasjöbranden” förekommer, dock brann 
aldrig byn Fålasjö. I Drömme, på Sidensjösidan, säjs ”när det brann inne vid 
Stor-Degersjön”. ”Styrnäsbrännan” är en annan beteckning, och ett mer allmänt 
uttryck är ”när det brann på ullångersfjället”. (I ångermanländsk dialekt är fjäll 
den bortersta delen av en by eller socken, där fäbodarna ligger. Fäbodskogen 
kallades då fjällskog, t.ex. Nätra fjällskog).

1888 var ett synnerligen eldfängt år, och räknas som det sista stora brandåret, 
då det uppskattas att ca 200.000 hektar (1% av Sveriges skogsmark) eldhärjades. 
I Ådalen var markerna mycket torra, då det inte kommit en droppe regn mellan 
påsk och midsommar. Bl.a. brann 18 maj den s.k. gamla sågen i Kramfors ner. 
Under året också t.ex. i Lo Asplunds och Ulins (senare Westin, nu Jernström) 
mangårdsbyggnader, även byns kvarn och böndernas såg inom samma år. 
Just midsommarveckan var hela Sverige hårt drabbat. Bara i skriften ”Norrland 
brinner” nämns ett 40-tal (!) bränder. De mest kända och omtalade är Sundsvall 
och Umeå. Att de skedde samtidigt under midsommarhelgen, kan ha bidragit till 
att skogsbranden, trots sin storlek, fick ett mindre nyhetsvärde än de två stads-
bränderna. 



Kuriosa är, att i Sundsvall beslöts återuppbygga de centrala delarna med sten-
byggnader, därav epitetet ”stenstaden”. I Umeå valde man som framtida skydd, 
som en form av brandgator plantera björkalléer, vilket gett uttrycket ”björkarnas 
stad”.

Mycket kring bränderna i Ådalen återges i disponenten vid Kramfors AB 
(med samma ägare av både Kramfors och Lo sågar), Paul Burchardts 
memoarar ”En annan tid”. 
Vid midsommartid hade Burchardt skickat omkring 100 man för att bekämpa en 
skogsbrand på Finnmarken, öster om Kramfors. Han fick då 25 juni med-
delande om brand på Sandö, där det anhölls om hjälp. Sedan ångaren 
”Kramfors” utrustats med manskap, brandsprutor, yxor, båtshakar mm, begav 
man sig ut på Ångermanälven. 

Burchardt skriver : ”Komna ut på älfven sågo vi röken från Finnmarken, från 
Bjertrå och Styrnäsfjällen och flera andra ställen, samt från Sandö, därifrån väldiga 
rökpelare uppstego. Inalles räknade jag att det brann å sex olika ställen inom vårt 
synhåll”. 

Trots räddningsinsatserna blev skadorna på Sandö mycket stora. Såg med 
brädgård, kajer, vedupplag, Berwaldska villan med bl.a. kontor, förvaltarbostaden, 
flera bostadsbyggnader, öns handelsbod och kägelbanan, hyttan, 4 magasin, 
lådfabriken, maskinhuset samt herrgården med ekonomibyggnader. Därutöver 
flera fartyg som låg förankrade i öns hamn. 

Om skogsbranden skriver Burchardt vidare, att till hjälp med släckningsarbetet 
kommenderades 400 beväringsmän från Sånga läger (som då var mötesplats för 
Västernorrlands bataljon, vilket senare flyttades till Sollefteå, så småningom I21). 
Efter ett par dagar ska manskapet från Sånga varit uttröttade, och marcherat 
hem igen. Burchardt beordrade då (efter att först rest med ångaren Strömkarlen 
till Lo, och sedan med ridtur till häst ca 2 mil inspekterat situationen), att 100 
man ur sågverkspersonalen skulle skickas att bistå vid släckningen.

Brandens orsak och uppkomst
Den enda egentliga naturliga orsaken till skogsbränder är blixtnedslag. 
Dock följs, i vår del av världen, oftast åskväder av regn. Det finns emellertid 
inte något dokumenterat om ett eventuellt blixt- eller åskväder i samband med 
branden. En annan möjlig anledning skulle vara s.k. vådeld, med någon form av 
mänsklig påverkan. En kvarglömd eldhärd, gnistbildning av något slag, eller en 
glasskärva som med starkt solljus skapat värme som antänt markens förna.

Utifrån förhörsprotokollets uppgifter, att branden startade på två från varandra 
skilda ställen, ter sig nämnda orsaker mycket osannolika. Återstår i så fall tesen 
om uppsåt, alltså varit anlagd. 



De platser som anges för brandens början är Sjölanders skifte i Solum (nuvaran-
de ägare Tommy Sjölander), och Hellströms skifte i Undrom (nu Erik Sundberg). 
Detta uppges också av Helmer Melin, Myckelby i ”Från skogsbranden till vedti-
den”. Däremot på omslaget till vhs-filmen markeras en plats vid Svartdalsbäcken.

Förutsatt att branden var anlagd, finns flera påståenden om motivet, där 
framförallt två alternativ förekommer. Ett gör gällande att avsikten var att bränna 
ner Fålasjöbyn (eller Fålasjös skog). Så vida antändningsplatserna stämmer, måste 
anstiftaren satt stor tilltro till vindriktningen, med tanke på avståndet till byn. 
Dessutom varit medveten om att elden brinner långsammare i medlut, då det är 
”utförlanne” ner till Fålasjö. Det andra alternativet ska ha varit att dölja en gjord 
skogsavverkning, där avverkningsrätten sålts två gånger på nämnda Hellströms 
skifte. 

Förhörsprotokollet skriver också, att på Hellströms skifte ”efter sistgångna 
vinter verkställd afverkning mycket ris, bark och spån funnits tätt intill Undroms 
fäbodväg”. I ”Från skogsbranden till vedtiden”, nämns också en summa som be-
talning (300 kr), och att uppdragsgivare ska ha varit grosshandlare C.O. Rydberg, 
som då i några år (1887-1889) ägde Fröks Ångsåg. 

Helmer Melins uppfattning i filmen, är att det senare alternativet är troligare. 
En reflexion är, att det i den mänskliga naturen är det betydligt spektakulärare 
odla en berättelse om mordbrand och ”bränna ner en hel by”, än att tala om en 
avverkningsrätt som sålts dubbelt.

Den huvudmisstänkte Per Sundbom var född i Kalknäs 1843. Han tycks 
periodvis varit någon form av yrkesjägare, och flyttat runt på fjället, bl.a. bosatt i 
Långsjön. I en förteckning över kunder i Mattje Nordlöfs handelsbod i Ullånger 
1894, står bland torpare, kolare mm ”elgskytten P. Sundbom, Opplandsmyran”.

Det tyder på, att han rört sig över rätt stora områden. Jakten var, speciellt 
för fjällborna, en väsentlig del av tillvaron. Under långa perioder var t.ex. älg ett 
sällsynt villebråd. Ett skjutet djur var då mycket uppseendeväckande, och ett väl-
behövligt tillskott till försörjningen. Därför kunde säkert, då som nu, synpunkter 
och hävdande i jaktliga frågor, liksom prestige och rivalitet, ge upphov till tvister 
och osämja. 

I boken ”Styrnäs”, avsnittet om jakt, nämns endast två personer; gubben 
Sjöstedt i Fålasjö och Sundbom i Långsjön. De beskrivs som ”socknens säkraste 
älgjägare”. Sundbom dessutom ”som den mest durkdrivne och säkraste räv-
fångare”. Det är just denne nämnde ”gubben (Israel) Sjöstedt” muntliga berättel-
ser pekar ut som anledning till att bränna ner Fålasjö. Enligt en källa var orsaken 
ovänskap om en hund, en annan utsaga säger missnöje i en hästaffär.

Per Sundbom avled 1930 i sin födelseby Kalknäs, som dödsorsak anges hjärn-
blödning. Den muntliga traditionen berättar, att han då på dödsbädden erkänt sig 
skyldig till branden. Sanningshalten i detta, är nu naturligtvis omöjligt att värdera. 



Värt att notera, är att i ”Kebbe i Vitterhöjdens våld”, ges en annan version av 
skuldfrågan, där det skrivs ”om den av folkdomstolen dömde”. Det fanns också 
boende i Långsjön som var helt övertygade om Sundboms oskuld. 

Några uppgifter om att myndigheterna gick vidare efter förhörsprotokollet har 
inte hittats, inte heller att någon dömdes eller hölls ansvarig.   

    
Brandens förlopp och område
Att nu i efterhand exakt rekonstruera brandens yta och areal låter sig inte göras. 
Därför ritas inte på kartan några gränser eller linjer, då de i detalj varken kan 
bevisas, eller motbevisas. Det som kan konstateras, är att delar av 4 socknar 
eldhärjades. 

Att även Boteå omfattades, beror på att Undromsbönderna drygt 100 år 
tidigare, tilldelades mark ur Styrnäs allmänning för ”deras ganska ringa hemskog 
och svaga mulbete”. Undroms fjällskog går därför in som ett rektangulärt hack i 
Styrnäs.

Ett försök att beskriva omfattningen, är att motsols följa branden ett varv. Då 
uppgifterna bygger på både muntliga och skriftliga referenser, anges källa och 
sagesperson. Texten blir därför lång och utförlig, men känns nödvändig för att 
förtydliga de hänvisningar som görs. I perspektiv ska också sättas den tidens för-
utsättningar. Möjligheten att snabbt kommunicera var begränsad, då telegraf en-
dast var tillgängligt på de större orterna. Motorfordon fanns inte, utan häst eller 
till fots var det fortskaffningsmedel som gällde. Skogsbränder var relativt vanligt 
förekommande, och med tanke på de små möjligheterna till brandbekämpning, 
var respekten för brand mycket stor. Därför var det säkert naturligt, att ta det 
säkra före det osäkra och skydda sin egendom.

Utifrån förhörsprotokollet började branden på Solums fjällskog 22 juni. 
I kulturmiljöregistret finns en uppgift att dåvarande Solumsbodarna förstördes. 
Efter branden byggdes de upp ca 1 kilometer västerut, på nuvarande plats. Med 
tanke på att elden spred sig mot Fålasjö, måste även rimligtvis Svartdalsbodarna 
brunnit upp. Det bekräftas av Sune Öhmans skildring ”Urskog i eld och lågor”.

I en tidningsartikel berättar Anna Viklund, Fålasjö, hur det brann i åkerhagarna 
kring byn. Byborna lastade därför sitt bohag i båtar, förtöjda vid sjön. Man bar 
också en sängliggande sjukling ner till båtarna. Mannen som hette Bergström dog 
för övrigt några dagar senare. 

Brandmanskapet leddes av en fjärdingsman (och mjölnare) Eriksson från Lo. 
I försök att hejda elden höggs brandgator runt byn. Tack vare att vindriktningen 
vred sig österut, räddades byn i sista stund. Elden stannade nu av vid Leån, och 
brandområdet var således hittills rätt begränsat. Som brandvakter sattes ”halv-
vûxingar” (ungdom), och några mindre arbetsföra ”gammfolk”. 



Sägnen säger, att det yngre gardet på kvällen begav sig till Myckelbybodarna, för 
att med fäbodpigorna fira midsommar. Elden tog sig på natten över Leån (kanske 
föll en glödande torrfura över?), samtidigt som en stark västlig vind tilltog. 
Det artarde sig till både mark- och toppbrand. Toppbrand är beteckning för 
brand i trädtopp eller trädkrona. Vid hård vind kan s.k. gnistkast (brinnande 
material som löv eller barr) snabbt föras vidare mellan toppar och kronor, och 
antända dessa. 

Det blev nu ett våldsamt förlopp, och både Utnäs-, Myckelby-, och Fröks-
bodarna blev lågornas rov. På Hundåsen lyckades lokalbefolkningen med hjälp 
av militären hejda utbredningen västerut. Branden fortsatte söderut, och Kurt 
Forsgren, Björnsjö, menar att den höll sig på östra sidan av nuvarande vägen mot 
Idsjön. Så långt som i Norrtjärn, bar man sina värdefullaste ägodelar till ett sank-
are område, vilket Verner Mellberg, Ullånger, fått omtalat av sin mor Tilda. 

Byarna Björnsjöbäck och Almsjönäs var nära hotade. Allan Wiberg i Almsjönäs, 
hade från den tidigare ägaren av sin fastighet, Viktor Westin, fått förmedlat, hur 
man utrustades med grep eller högaffel, för att på alla tak (som var spåntak) 
bevaka de eldflagor som kom flygande. 

Det blåste brända barr ända ner till Lill-Åkersjön, och byborna var förberedda 
på flytt, då vinden vred sig ungefär 500 meter från byn, och stannade av på 
Ravelberget. Brandområdet strök sedan Norr-Almsjön, men byns byggnader 
klarade sig, bl.a. det s.k. ”Finnpörtet”. Ända ner i Ullånger berättar Björn Sjödin 
om sin farfarsmor Margareta Sjödin, Stensland. Då det blåste både sotflagor och 
röklukt, valde hon att bära de värdefullaste ägodelarna till en båt i Ullångersfjärden. 

Branden fortsatte norr om Gålsjön, dår Gålsjönäs ska ha klarat sig, osäkert om 
Opplandsmyran eldhärjades. Kurt Forsgren hade från sin far hört, hur de boende 
i Sanna tog delar av bohaget med sig i båt på Gålsjön. Hurvida byggnaderna 
Sanna brann, finns inte belagt. Det finns heller ingen uppgift att Grundtjärn 
brann, däremot har Olle Wedin på Sätra fjällskog i närheten av Ristjärnarna 
funnit brandskadade stammar. 

Brandområdet är som synes ingen heldragen linje, utan elden har hoppat över 
dalsänkor, myrar mm. I hård vind och toppbrand kan därför spridningen bli rätt 
oregelbunden. Lennart Hägglund, Risnäs, bär vidare en historia från sin mormor 
Marta Kristina Forslund. Då det brann någon kilometer från byn, började man 
samla ihop bohaget. Det blev dock väderomslag, och det kom regn i samband 
med att vinden vände. Lennart Hägglund tror inte att Högsvedjan brann, utan 
det kan ha avstannat mot Djuparmarksberget. 

Det finns vidare en intervju med Erik Nordlöv, Torrom (född i Nordingrå), 
vilken arbetade som dräng i Vibyggerå. Där återges hur han för sin husbondes 
räkning var på väg med en älghund till Östmarkom, och tillsammans med en 
kamrat (Tjärnström), rodde på StorDegersjön. 



Det blåste så pass att de inte kunde bemästra båten vid landstigningen, utan en 
jättevåg vräkte upp dem på land, och slog ett hål i båten. Vinden gjorde att röken 
sved i ögon och hals, samtidigt som aska och sotflagor dalade i luften. De tog sig 
så småningom till Svartnäset, där familjen Byström bodde. Byströms hade lyckats 
samla in sina djur, och drev nu dem bort från elden.Byggnaderna var övertända, 
men Byström kunde i sista stund rädda sin älgstudsare (!), innan huset rasade 
samman. Som belöning för sin rådighet insamlades en penningsumma, för vilket 
han köpte ett hemman i Sidensjö. 

Den nordligaste delen av Svartnäsudden klarade sig, då den avgränsas av ett 
blötare område. Det utgör nu en s.k. brandrefugie, och är ett av Länsstyrelsen 
förvaltat reservat. Någonstans mellan Svartnäset och torpet på Stordegersjön är 
brandens nordliga gräns. Åter österut, där det är skilda uppgifter om Undroms-
bodarna försvann i branden. 

Att nu över 130 år senare, ha en uppfattning var elden tog sig över Leån, i 
förhållande till vindriktningen, lämnas därhän. Klart är, att elden härjade på 
Undroms fjällskog, men knappast in på den s.k. Leåkilen. Över på västra sidan 
Leån, där Albertina Berglund (senare Ulander) talade om för sin släkting Elsa 
Backlund, hur de på Leåtorpet bar sitt bohag till ett annat kolartorp, Brustjärn. 
Leåtorpet undgick emellertid lågorna, liksom Kalknäsbodarna. 

Varvet sluts nu, med antändningsplatserna på Hellströms och Sjölanders 
skiften. Beträffande tidsrymden för branden, var det naturligtvis lokalt varierande. 
Många källor uppger att det dröjde en vecka, innan läget bedömdes vara under 
kontroll. 



Flera skriftliga och muntliga uppgifter berättar om 
”Fäbodjäntans bragd”. 
Det handlar om Sara Vestman, som på Utnäsbodarna skötte om Uhlins djur. Bl.a. 
kom författaren Olof Högberg (känd för sitt norrlandsepos ”Den stora vreden”, 
att återge händelsen. Här delar av hans skildring:

”Hemvägen låg tydligen avspärrad av eldhavet. Att komma hem på den vanliga 
klövjestigen var icke att tänka på. De andra flickorna förtvivlade om någon räddning 
för kreaturen, tappade huvudet, övergåvo dem och flydde för att rädda livet. 

Blott Sara stannade kvar för att vårda det förtroende hon fått, och göra vad möjligt 
var. Först sänkte hon skyndsamt sin husbondes lösöre i en källa till skydd mot elden.

Så företog hon sig att samla ihop kreaturen, som drogo sig mot bodarna vid den 
annalkande faran. Vinden var redan mättad av brandlukt, rök och förkolnade barr, ett 
tydligt språk, som även hästar, kor och getter förstodo. 

Djuren slöto sig i farans stund till människan, och Sara lade skyndsamt iväg med 
hjorden, med de ängsligt råmande kossorna omkring sig. Även hästarna följde henne 
så tätt inpå livet, att hon blev trampad på de bara fötterna. Här hade ej varit någon 
tid för klädsel. Vad Sara hade på sig var blott linnet och kjolen. Och så var det att 
trava iväg för brinnande livet med blödande fötter över markens ris och stenar. - -

Efter en timmes springande anträffade Sara en killing, sklid från sin moder, ängs-
ligt bräkande. Sara tog det stackars djuret på sina armar och bar det så länge hon 
förmådde. Slutligen måste hon sätta ned killingen på marken, och han följde med, 
springande om hennes fötter, tills den lilla varelsen tröttnade och blev liggande. 

Sara såg sig då tvungen att slå ihjäl honom med en skarp sten, så att det arma 
djuret skulle undslippa elddöden.

På denna flykt hade Sara hunnit en mil i väg från bodarna, med kreaturen ständigt 
omkring sig och skogsbrandens förkänning ständigt efter sig tätt i hälarna. Då mötte 
på tvären en långsträckt skogssjö, som spärrade vägen. 

Båt eller bro fanns ej. Vad skulle hon nu ta sig till med sjön framför sig, den spra-
kande skogselden allt närmare bakom sig? Simma kunde Sara ej men kreaturen vi-
sade, att de ej bävade för vattnet. Sara satte sig upp på en stor oxe, manade honom 
ned i vattnet och utan tvekan bar det simmande iväg över sjön med hjorden, och 
flickan på stutens rygg. Andra stranden nåddes lyckligt, och där fingo de utmattade 
varelserna, människan och djuren, äntligen ett andrum, men ej långvarigt nog för ett 
fullt återhämtande.”



Sammanfattningsvis, utifrån det material som är känt; för att undkomma 
elden tog Sara Vestman riktning mot Kors-Mjösjön, vek sedan österut, och den 
långsträckta sjö som nämns är rimligtvis Lång-Mjösjön. Kring Undromshöjden och 
Brattfaret vinklas norrut, och därefter åter västerut. Bebodda trakter nåddes till 
slut i Brustjärn, ett av Gålsjö bruks många kolartorp. Där ska Sara ha fått vila, för 
att sedan fortsätta via Gålsjö-Högfors-Undrom, till sin husbonde i Utnäs. 

En närmast ofattbar gärning, genomförd på 2 dygn och ungefär 4 mils vandring, 
för att rädda gårdens djur! (Sara Vestman kom så något år efter branden, flytta 
tillbaka till sin hembygd Sidensjö). 

För stunden en katastrof – över tid mångas nytta
Naturligtvis skapade branden stor förödelse. Lyckligtvis omkom ingen människa, 
och endast en fast bosättning (Svartnäset) förstördes, liksom ett antal fäbod-
ställen och skogskojor. 

Mängder av djur slukades givetvis av elden. Det förekommer uppgifter att 
flera hundra hästar ska ha bränts ihjäl, förhörsprotokollet skriver 4 stycken. 
Dokumenterat är att Styrnäs Hästförsäkringsförening ersatte 2 (!) hästar, och 
vid Norr-Almsjön ska ha hittats 12 ihjälbrända hästar. Hur stort mörkertalet är 
därutöver, går bara att gissa.

Ekonomiskt slog branden på flera sätt. Olof Westin, kallad ”patron Westin”, 
ägde stora skogsområden och drev flera sågverk i Ullångersbygden. Då delar 
av hans arealer eldhärjades, kan det ha bidragit till att han tvingades gå ifrån sina 
egendomar.

Mycket stora värden av på skog stående rot skadades. Om än sotig och bränd, 
var stor andel avverkningsbart virke. Därför gällde, att fortast möjligt tillvarata 
det som gick att rädda. Ett mervärde blev nu, att flottleder och dammar rustades 
upp. Redan vintern 1889 började stora avverkningar, och fortsatte flera vintrar i 
följd. 

Burchardt skriver : ”För att utnyttja sådan del af de förra sommaren brända skog-
arne i Styrnäs och Boteå, som lämpligast kunde utdrifvas till Loån, bildades ett bolag 
af Kramfors, Sandviken, Grosshandlare C. Falck och Grosshandlare D. Öberg som 
inköpte afverkningsrätten. Timret försågades och skeppades vid Lo. 
Grosshandlare Falck var föreståndare för Bolaget”. 

(Constantin Falck, bosatt i Hammar, kallades ”Ådalskungen”, var delägare i flera 
sågverksföretag i Ådalen, och i några år styrelseordförande i Björkå AB. Efter 
honom finns en minnessten rest i Nyland.) (David Öberg, Frök, benämndes 
”Grossen”, ägde bl.a. Fröks Ångsåg 1896-1922, och Lo såg 1898-1904, då denna 
brann ner). 



Bönderna i Myckelby gjorde redan på hösten 1888 gemensam sak, och sålde 
avverkningsrätten på den brandskadade skogen i 5 år. I dåtidens penningvärde en 
god affär, och dessutom hade man kvar det framtida ägandet.

Resterna av en brandskadad tall från 1888. 
De stamskador som värmen från skogsbrand orsakar kallas ”brandljud”. Platsen är invid den 
s.k.”Forslina”, mellan Undrom (Boteå) och Degersjö (Styrnäs). ”Lina” är ett annat uttryck för 
rågång eller gräns. Benämningen kommer från det ca 5.200 hektar stora skogskifte som Forss AB 
ägde i Styrnäs och Vibyggerå. Bolaget hade bl.a. sågverk och massafabrik i Köpmanholmen. 
Arealen har sedan bytt ägare via NCB AB till Norrskog, och nuvarande Silvestica AB. 
Pojken på bilden heter Markus Bodin.
Foto: Inga Bodin/Boteåalmanackan 2011



På Sidensjösidan, fick Drömmebönderna god valuta av den nyupprustade 
rännan i Hinnsjöån. Åren 1888-90 flottades 128.000 timmerstock, i huvudsak 
från ”bräntlanne”, via StorDegersjön-Åbosjön-Hinnsjön. Trots all förödelse, 
skapades det alltså stor ruljans kring brandområdet. Det affärades och 
investerades, vilket sin tur genererade många arbetstillfällen.

Vad, eller vem, som nu orsakade branden, 
är det idag många som kan vara tacksamma. Ångermanland och Medelpad var 
vid den här tidpunkten en av de mest expansiva delarna av landet. Sågverks-
industrin började blomstra, och skogsmarken fick nu ett annat ekonomiskt värde. 
För att försäkra sig tillgången på råvara, intensifierade sågverksägarna/bolagen 
uppköp av skogsmark. ”Bräntlanne” var dock ointressant, då när den brandskada-
de skogen avverkats, mest återstod en avbränd kalyta. I boken ”Styrnäs” skriver 
Karl Ekman: ”skogen i sin helhet därborta är avbränd och för närvarande nästan 
värdelös lövskog”. Detta förhållande bidrog till, att stora delar av brandområdet 
fortfarande är privatägd, ”bonnskog”. För övrigt medförde bolagens alltmer 
offensiva framfart, att riksdagen 1906 införde bolagsförbudslagen, i syfte att be-
gränsa uppköpen, och värna självägande bönder. Förvärv från bolagens sida fick 
då bara ske med statligt tillstånd. Lagen kom sen att förändras 1965.

Timmerränna i Fålasjöån (Leån)
Foto: Styrnäs Hembygdsförening bildarkiv



En kort tid efteråt artade sig nu ”bräntlanne” till fantastiska bärmarker. Ekman 
beskriver ”ett hallonens paradis, men även lingon, blåbär, hjortron”. (På dialekt 
heter hallon just ”brannbära”, och vid Fålasjö finns både Brandbärsvallen och 
Brandbärshöjden). Bärplockning blev nu för många en del av försörjningen. T.ex. 
ska familjen Olsson, som då var arrendatorer på Svartnäset, bekostat barnens 
utbildning med bärinkomster. Man använde bl.a. 200 liters sirapsfat av ek, vilka 
las i Stor-Degersjön för att svälla och hålla tätt. Leveranserna gick med häst till 
Drömme. Och Olle Wedin, Sätra, berättar om sin far Nikolaus, då boende i 
Norrgällsta, hur man med häst och ”kvarnkärra” (enaxlad tippvagn), åkte den 2 
mil långa vägen till trakterna av Sanna för lingonplockning.

Under andra världskriget uppstod så stor efterfrågan på björk- och kolved. Det 
var lövved som gällde, och i första hand björk. På brandområdet hade det nu 
växt upp stora arealer med självföyngrad björk. Brandbärsvallen vid Fålasjö blev 
nu något av ett ”vedcentrum”. Som mest ska 30-40 hästar under arbetsveckorna 
kört fram ved för upplag. Därifrån fraktades den med lastbil till Nyland, för att 
på järnväg gå vidare söderut. Även leverans med båt förekom, liksom att mindre 
mängder såldes lokalt. Vedtransporterna fortsatte till runt 1950.

Pelle Vestin,Viätt (liksom Göte Dahlin, Myckelby), hade kolugnar på flera ställen. 
Här Brandbärsvallen, Fålasjö. Bilden från 1940-talet
Foto: Styrnäs Hembygdsförening bildarkiv
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Kolveden behövdes till alla de gengasaggregat som bilar och bussar utrustats 
med. Det mesta av det flytande bränslet hade tagits i statligt beslag, och 
ransonerades kraftigt. Tall och gran var inte användbart då det beckade, utan det 
var björkved som efterfrågades. Den höggs i metertravar (1 meters höjd, bredd 
och djup), och torkades före kolningen, som i ugn hade flera fördelar. Dels gick 
det betydligt fortare än att kola i mila, dels kunde gallringsved användas. Kolugnar 
etablerades därför på många ställen, bl.a. Brandbärsvallen. 

Den största verksamheten var dock på andra sidan ”fjället”. Ullångersfirman 
Sjögren & Bergström drev tillverkning i Djupdalen, Björnsjöbäck och trakten av 
Norr-Almsjön. Som mest var med huggare, hästkörare, kolare och transportörer 
upp till 200 man sysselsatta. Verksamheten på ullångersfjället gjorde att firman 
övertog Äskjasågen (där Älgsjö såg finns idag). I Sanna hade Forss AB en av sina 
anläggningar, med totalt 12 ugnar. Där fraktades det mesta av kolet till de egna 
fabrikerna i Köpmanholmen. Nu var inte koltillverkningen något unikt för bara 
brandområdet. T.ex. hade Björkå AB över 10 anläggningar, med tyngdpunkt kring 
Björksjön. 



Hildon Mattsson, från Vännersta i Nordingrå (senare Sollefteå och chefredaktör för Nord-
Sverige) arbetade sommaren 1940 åt Forss AB vid kolugnarna i Sanna. Arbetsstyrkan var 6-7 
man, varav ett nattpass. Dessutom anställd ”kocka” under arbetsveckorna. Man nyttjade två 
”Björnakojor”, en för övernattning och en kök/matsal. 
Det höggs även kastved vid Lång-Mjösjön. 
Fotot från 2003, vid resterna av en av kolugnarna.
Foto: privat



Och enligt talesättet ”bakätte björka kom grana” (björken är granens moder), 
hade det under björkskogen bildats en föryngring av gran. Vedtidens hårda 
gallring av lövet, blev därför skogligt helt rätt åtgärd, med fina framväxande 
granbestånd.

Ytterligare en dimension med skogsbränder, är den biologiska. Ungefär 100 
arter är direkt beroende av brand för att överleva, av dessa ett 50-tal insekter. 
T.ex svedjenäva, vars frö  kan ligga vilande i över 100 år (!), och vänta på rätt 
temperatur (minst 40 grader) för att gro. Andra brandgynnade växter är bl.a. 
rotmurkla, brandnäva och i viss mån nipsippa. Bland insekter finns sotsvart prakt-
bagge och rökdansfluga. Vissa arter känner av brandröken på flera mils avstånd, 
och etablerar sig direkt. Insektslivet drar i sin tur till sig speciellt hackspettar, 
särskilt den i våra trakter sällsynta tretåiga hackspetten. 

Det bildas även s.k. lövbrännor, där en grupp lövträd (ofta asp), får möjlighet 
att växa sig stora efter branden. Med jämna mellanrum genomförs nu, under 
kontrollerade former, s.k. naturvårdsbränningar. Detta för att skapa förutsätt-
ningar för de arter av svampar, lavar, blommor, insekter och fåglar, som behöver 
brand för att fortleva.

En annan konsekvens av skogens ökade värde, blev också behovet av brand-
bevakning. Därför uppfördes det, oftast i Länsstyrelsernas regi, på strategiska 
höjdlägen speciella bevakningstorn. Det beräknas i slutet av 1930-talet funnits 
närmare 300 sådana runt om i Sverige. Här på brandområdet byggdes ett på 
Undromshöjden (431 meter ö.h.), vilket står kvar än idag.

Naturvårdsbränning Stor-Kolåsen, Överlännäs 2006, på Björkå Skogars marker
Foto: Lasse Bengtsson



Svedjenäva
Foto: Lotta Risberg/Wikipedia commons

Nipsippa
Foto: David Rocksen



Helmer och Kjell Melin, Myckelby, när de i samband med 100-årsminnet 
berättade om branden vid Undromsbodarna 1988.
Foto: Hildon Mattsson/Nord-Sverige

1998, 100 år efter branden, arrangerade Boteå-Styrnäs sbo (Norrskog), 
en samling vid Undromsbodarna. 
Där berättade Helmer Melin tillsammans med sin son Kjell, om fakta och minnen.



Det kommer brinna igen
Avslutningsvis, utifrån Sven-Olov Karlssons läsvärda bok ”Brandvakten”, som 
skildrar den stora skogsbranden på ca 14.000 hektar i Västmanland 2014, 
konstateras följande: I takt med klimatförändringarna, kommer förutsättningarna 
för skogsbränder att öka. Varmare och torrare sommrar, tillsammans med 
”extremare” väder, t.ex. stormar och åskskurar, kommer både förhöja och 
förlänga riskerna.

Tyvärr gick det bara 4 år innan rubriken ovan blev aktuell. Sommaren 2018 
eldhärjades uppemot 23.000 hektar av skogsbrand. Det mesta i Hälsingland, 
Härjedalen och Dalarna, men även i Ångermanland och andra landskap brann 
det på flera ställen. Den allmänna uppfattningen var, att inte några större 
lärdomar eller förbättringar efter Västmanlandsbranden skett. Vissa åtgärder 
hade dock vidtagits, utifrån den utvärdering som skett.

Inför 2019 fick så MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap), 
regeringens uppdrag att stärka skogsbrandsberedskapen. Detta har givit att 
bl.a. antalet skogsbrandsdepåer runt om i Sverige utökats från 15 till 24 st. 
Det även upphandlats och avtalats om minst 10 st (släckande) helikoptrar, 
under säsongen 1/5-30/9. Möjligheterna till internationellt stöd har också stärkts. 
MSB menar också, att förmågan till samordning mellan kommuner, länsstyrelser 
och nationellt utvecklats. 

En from förhoppning är naturligtvis, att vi i framtiden förskonas från 
skogsbränder. Men, om och när det sker och blir skarpt läge, att kraften finns, i 
konkreta åtgärder där de behövs.

För, som bekant, finns det mesta av Sveriges skogar i vad som kallas glesbygd. 
Ofta i områden med minskande befolkning och skatteunderlag. Vilket i sin tur, 
innebär svårare att upprätthålla resurser och beredskap till räddningstjänst och 
brandbekämpning. Hoten om eldens härjningar har därför flera dimensioner; 
dels den ökande brandrisken, och samhällets, d.v.s. den politiska viljan, att avsätta 
resurser för att förebygga och ha mobilisering för framtida katastrofer. 



Avskrift:

Protokoll hållet i nedan angivna tider och ställen vid undersökning af an-
ledningen till den eld – som den 22 juni 1888 uppkommit samt nämnde och 
närmast följande dagar härjat Boteå och Styrnäs socknars fjällskogar.

Angående eldens utbrottoch härjningar har utrönts, att den började den 22 
juni å 2ne ställen, nämligen omkring kl. 4 e.m. å hemmansägaren Sjölanders i 
Solum skogsskifte invid den från Kalknäs by till Undroms bys fäbodar ledande 
vägen, samt ungefär en halv timme senare å ett ställe vid samma väg å hem-
mansägaren Hellström i Undrom skogsskifte, att den tid en halv timme, som 
förflöt mellan eldarnas uppkomst, utgör densamma, som vanligen erfodras 
för en person att, gående nämnda väg, färdas mellan brandställena, att ehuru 
uppbådat manskap från Styrnäs, Boteå, Sånga och Överlännäs socknar under 
22, 23, 24, 25 och 26 anlitats för släckning av elden detta då ändå icke lyck-
ats, i följd därav, att stark blåst rådde såväl dagarna som nätterna. Att elden 
till den 26 spritt sig så, att fara var för handen att den skulle nå Sjö och Stor-
degersjö byar samt Gålsjö bruk, varjämte Fålasjö och Långsjö byar samt Leå 
hemmans åbyggnader med knapp nöd räddades. Att fyra hästar innebrändes, 
och en häst skadats av elden. Att Utnäs, Myckelby och Fröks byars fäbodar 
samt en Fors A.B. tillhörig torparegård uppbrunnit. Att elden övergått gränsen 
mellan Styrnäs och Ullångers socknar, samt allt sedan under den 26  och 27 
manskap från Vesternorrlands bataljon biträdt vid släckningsarbetet, elden 
inom Styrnäs och Boteå socknar i det närmaste dämpats, så att den sedan dess 
genom vakt beherskats.

Man hade i början sig ingenting bekant huru elden uppkommit, men har 
sedemera för dess anläggande misstänkts torparen Per Sundbom i Kalknäs. I 
anledning härav inställde sig undertecknad, biträdd af fjärdingsmannen N.A. 
Eriksson, den 7 juli 1888, i Kalknäs för att hålla polisförhör i saken. Torparen 
Per Sundbom söktes men anträffades ej hemma, utan uppgavs hava begivit sig 
till någon sjö på fjället för att fiska, samt att det ej vore kändt när han skulle 
hemkomma.

Torparen Olof Bodin hördes, hade för sin del ingenting att upplysa, men 
berättade, att hans son Olof, vilken för närvarande befann sig hos en svåger i 
Macked, den 22 juni medföljt förenämnda Sundbom till Undroms fäbodar. 
Den 8 juli efterskickades torparsonen Olof Bodin, som i närvaro av fjärdings-
mannen N.A. Eriksson och kommunalnämndsordföranden Olof Bergström, 
samma dag å Boteå länsmanskontor hördes och berättade: den 22 juni kl. 11 
f.m. hade han legd av Sundbom, medföljt denne för att ledsaga kreaturen från 
Kalknäs, till Undroms fäbodar, därvid Sundbom vid tygeln fört sin häst, som 
bar packningen till bodarna. 



När de anlänt till det ställe, där elden först uppkommit, hade Sundbom, vilken 
var något berusad, sedan han anmodat Bodin att fortsätta färden samt tillse 
att kreaturen höllo sig efter vägen, vilket skett, med hästen stannat efterför att 
som han sagt, omsadla packningen.

Ungefär en halvtimme efter att det de skiljts, sammanträffade åter Sundbom 
med Bodin. När de kommit till en större myr kort vesterom Undroms fäbodar 
upphunnos de av en torpare Nils Johansson från Drömme i Sidensjö socken, 
då Sundbom, skickade Bodin förrut med hästen, tillsammans med Johansson 
drivit kreaturen efteråt. Framkommen till bergshöjden bredvid Undroms 
fäbodar märkte Bodin att det brann i skogen i den riktning varifrån de 
kommit. Vid deras framkomst vid pass kl. 5 e.m. till fäbodarna möttes de af 
hustru Boman från Undrom, vilken i bodarna vårdade kreaturen varvid hon, 
som varsnat elden, till Sundbom yttrat: ”Jag tror Sundbom kommer hit med 
rök och ånga”. Härvid vände Sundbom ut och in på sina fickor och genmälde: 
” Du kan väl se att jag icke har någonting att upptända eld med”. På fråga 
af hustru Boman hade Sundbom förnekat att han under vägen till bodarna 
sett någon eld, varvid Nils Johansson svarat, att han icke kunde neka till att 
han sett elden, tilläggande Johansson att han, när han märkte elden, skickat 
en arbetare Vestin, Erik från Anundsböle i Sidensjö, hvilken person han haft i 
sällskap till Fålasjö med underrättelse att elden utbrutit.

I bodarna hade Sundbom, Bodin och Johansson stannat ungefär en timme. 
Först följde Sundbom och Bodin med Johansson ett stycke, emedan Sundbom 
skulle visa Johansson på vägen till Sidensjö. När Johansson skiljdes med 
Sundbom yttrade Johansson: ”Du skall vara tyst med de där dumheterna”. 
Därefter begåvo sig Sundbom och Bodin hemåt, tagande vägen åt Brustjärn 
och Offersjön. Under vägen sade Sundbom, att det var ledt att de just skulle 
vara ute den här dagen, ty det kunde hända att han skulle bli misstänkt för att 
hava tändt på elden.

En stund senare bad Sundbom att i fall han skulle bli stämd till tinget för 
elden, Bodin skulle säga att de hela tiden följts åt på vägen till bodarna. 
Bodin tillade att ehuru han ej sett det, han inom sig trott, att det var Sundbom 
som anlagt elden, även som att, när Sundbom skiljts med Bodin på resan till 
bodarna, Sundbom varit borta nog länge för att hinna tända på eldarne. Bodin 
uppgav sig fylla femton år den 3dje nästkommande november.

Den 11 juli 1888 i närvaro af fjärdingsmannen N.A. Eriksson hölls af 
undertecknad i Kalknäs förhör med torparen Per Sundbom, hvilken förnekade 
att hava anlagt elden samt att han och Bodin skiljts åt på resan till fäbodarna, 
även som att han hade någon kännedom om hvad Johansson menat då han 
sagt ”Du ska vara tyst med de där dumheterna”. 



I övrigt afgav han en berättelse som överenstämde med den torparesonen 
Olof Bodin här ofvan lämnat. Sundbom är gift och egare till ett större torp på 
erverderlig tid i Kalknäs.

Hustru Katarina Boman från Undrom, hörd, berättade: Den 22 juni på 
aftonen ungefär en halv timme innan Bodin, Sundbom och Johansson fram-
kommit till Undroms fäbodar hade hon varsnat elden, då hennes minderåriga 
son sagt att han hörde skällorna på Sundboms kreatur. Först syntes mindre rök 
och strax efteråt en större rökpelare. Hon hade då gått upp på bergshöjden 
vid bodarna för att bättre kunna se elden, hvarvid det tydligt syntes henne, 
som väl kände trakten, att det brann på hemmansägaren Hellströms i Undrom 
skogskifte just på det stället, där det efter sistgångna vinter verkställd afverk-
ning mycket ris, bark och spån funnits liggande tätt intill Undroms fäbodväg. 
Kvarstående på höjden hörde hon huru Sundboms kreatur närmade sig 
bodarna. Först kom torparesonen Olof Bodin och sade sig ej hava sett elden 
under färden till bodarna. 

Kort efteråt anlände Sundbom och Johansson. På hustru Bomans yttrande: 
”Jag tror Sundbom kommer hit med eld och ånga”, hade Sundbom som var 
något berusad , svarat: ”Nej jag kommer hit med mina kreatur och de som 
tillhör mig skola följa mig och min rolighet”. På hustru Bomans fråga om 
Sundbom sett elden genmälde han: ”Jag har ej sett och ej upp tändt någon 
eld”. Hustru Boman: ”Jag frågar ej om Sundbom har tändt upp elden, utan 
om ni sett eld”. Sundbom: ”Nej jag har ej sett någon eld”. Hustru Boman: 
”Följ mig hit på höjden skall du få se att det brinner”. Sedan Sundbom åtlydt 
denna uppmaning, och sett röken från skogselden sade han: ”Den där röken 
är från Torsåker”. Hustru Boman: ”Nej inte är den därifrån. Den där elden 
är på Hellströms skogskifte efter fäbodvägen”. Sundbom: ” Nej det är visst 
någon rök ute vid Nyland”. Sedan gick hustru Boman till Johansson, som stod 
ett stycke från dem, och frågade: ”Har Johansson medföljt Sundbom hit?”. 
Johansson: ”Nej, jag kommer från Fålasjö”. Hustru Boman: ”Har Johansson 
sett elden?”. Johansson: ”Nej”. Hustru Boman: ”Det är märkvärdigt. Nu 
hafva ni tre färdats vägen hit, och ej sett elden och jag tycker att det brinner 
efter vägen”. Därefter följde Johansson och Sundbom henne fram till höjden. 
Hustru Boman: ”Se där att det brinner”. Sundbom: ”Det måste visst vara ute 
vid Fålasjö”. Johansson: ”Det är en god bit från Fålasjö till den där elden, ty, 
om jag säger sanningen har jag sett den”. Hustru Boman: ”Var den inte där 
jag säger på Hellströms skifte?”. Johansson: ”Jo den är där”. Hustru Boman: 
”Är den framom vägen?”. Johansson: ” Han är på båda sidor om vägen”.



Därpå talade Johansson om att han och Vestin följts åt från Fålasjö, när de 
kommit ett stycke öster om där vägen från Fålasjö och Undroms fäbodväg 
sammanträffa, hade de slagit sig ner att hvila, då ett sprakande läte hördes i 
närheten. Skyndande upp mötte de elden ett kort stycke från platsen, där de 
suttit. Johansson hade då sändt Vestin tillbaka till Fålasjö, samt själv gått 
rundt elden, som haft en utsträckning afv ungefär ”två gånger kokhusgolvet” 
och därefter fortsatt vägen tills han upphunnit Sundbom och Bodin vid den s.k. 
Märamyran. Efter det att Johansson omtalat detta, hade Sundbom åter för-
säkrat att han icke tändt på elden samt erbjudit hustru Boman att få rannsaka 
hans fickor för att se att han icke hade några tändstickor, hvarvid Johansson 
genmäldt: ”Den som anlagt elden hade ej hunnit så långt från stället som 
Sundbom”. Vidare sade Johansson att, hade han varit ensam, skulle han icke 
ha yppat att han sett elden, emedan han då kunde misstänkas att hafva tändt 
upp densamma, men då Vestin följt honom var det ingen fara. Flera gånger 
hade Sundbom uppmanat hustru Boman att rannsaka hans fickor för att se 
att han icke hade något att påtända eld med, och äfven en gång frågat henne: 
”Vet du om jag förut anlagt någon skogseld?” Detta yttrande hade förefallit 
hustru Boman underligt. Omkring kl. 6 e.m. hade Sundbom, Bodin och 
Johansson aflägsnat sig från bodarna.

Protokoll, hållet å Sidensjö länsmanskontor den 21 juli 1888.
Infann sig arbetaren och torparen i Sidensjö och Drömme Nils Johansson 
dervid, i anledning af länsman C.J. Lenés skrivelse den 13 i denna månad, 
rörande uppkomsten af skogseld den 22 sistlidne juni å Undroms skog, förhör 
anställdes med bemälde Johansson, som berättade: att han i sällskap med 
arbetaren Erik Vestin från Anundsböle, den 22 sistlidne juni, från Fålasjö 
begivit sig på väg öfver skogen hem till Sidensjö: att han jämte Vestin varsnat 
eld klockan mellan tre och halv fem e.m. /tiden kunde han ej närmare bestäm-
ma/ sydväst från Undroms fäbodar öfver Leån, ungefär 6000 fot inpå, som 
Johansson Undroms Skog, där elden syntes brinna på en qvadratyta af vid 
pass 60 fot, tillika stor utbredning på ömse sidor om vägen. Då Johansson 
varsnat elden skickade han Vestin åter till Fålasjö för att underrätta bye-
männen om faran, själv gjorde han springande en omväg kring elden och 
fortsatte efter vägen norrut för att om möjligt påträffa någon som passerat 
där förbi. Efter att hafva sprungit vid pass en kvarts mil påträffade han Bodin 
och Sundbom , vilken sistnämnde låg på marken och utan att Johansson kunde 
märka att Sundbom varit drucken, denne dock bjudit Johansson på ett par 
supar. 



I anseende till afståndet mellan elden och där Sundbom och Bodin upphanns, 
anser Johansson desse, som dessutom gjorde sig synnerligen god tid, 
omöjligen kunna vara anstiftare af elden. 

I övrigt vitsordar Johansson riktigheten af de upplysningar som inhemtats i 
närslutna, af länsman Lené förda polisförhörsprotokoll, i hvad det rör 
Johansson med det tillägg att hans yttrande ”Du ska vara tyst med de där 
dumheterna”, avsett dem enskilt rörande affär, vilken, ville Johansson ej 
uppgifva. Vidare upplysningar hade Johansson i saken ej bekant.

Arbetaren Erik Vestin i Anundsböle, hemsökt, uppgafs uppehålla sig på 
Gålsjö bruk, sysselsatt med tillfälligt stängningsarbete, hvarför något förhör 
med honom ej kunnat hällas.

Som ofvan

E. Starrin biträdd af J.G. Sellstedt

(Kommentar ; 
den torparegård tillhörig Fors AB som uppbrunnit avser Svartnäset)
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Anders Bodin, 
från Undrom Boteå
Tillsammans med sin bror bonde, 
med ansvar för skogsbruket samt 
hästuppfödning.
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