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Länsmuseet
Västernorrlands
Allmogebässor

Länsmuseet Västernorrlands omfattande samlingar av bl. a textilier,
konst, möbler, allmogeföremål, hantverk, vapen och arkeologi började
bildas redan strax efter det att Västernorrlands Museisällskap hade
börjat sin verksamhet 1880.Den stora insamlingsperioden var under de
första årtiondena efter sekelskiftet.
Grunden till vapensamlingen lades när museet på 1920-talet förvärvade samlingen efter direktör Carl Gustaf Strokirk, Härnösand.
Strokirk hade tidigare varit verksam i museets styrelse. Efter hand har
museet tillförts ännu några samlingar, samt enstaka vapen genom
inköp och donationer.
Samlingen innehåller vapen från 1600-, 1700- och 1800-talen och torde
vara en av de största i Norrland, kanske rentav den största. I samlingen som innehåller både militära och civila vapen, finns gevär,
pistoler, revolvrar, blanka vapen med mera.
De flesta vapen är tillverkade i Sverige men där finns även representanter från et tiotal andra länder. Bland mästarnamn kan nämnas Bars,
Meidinger, Reichardt, Rosenberg, Mortimer, Pieter van Solingen.
Vapen samlingen har på senare år kompletterats med många nya
nummer av vilka vi här har medtagit ett urval av både lodbössor och
hagelbössor.
Definitionen av lodbössa är kulbössa. Lod är den äldre benämningen
på kula. "I Tyskland kallades eldvapen under 1300- och 1400-talen,
oberoende av storlek, för Buche eller på lågtyska Btisse eller Busse. I
Sverige övertogs den lågtyska benämningen, men här blev det först
Byssa och sedan bössa" (Alm 1933 sid 13). "Lodbössan omtalas ganska
ofta i svenska handlingar från 1400-talets förra hälft, men vara då
mindre kanoner som sköta blykulor... i Tyskland hade på 1460-talet
lotbychen övergått till att beteckna handbössor, i Sverige började då
lodbössor få samma betydelse" (Alm 1953 sid 27).
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Lodbössorna,
Bössor, Kulbössor, Kulgevär och Dubbelstudsare.
Numrerade från 1-146.

7

Lodbössa
med flintsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 10 mm.Från Nordingrå,
Ångermanland. !nv. nr M 8704.

Lodbössa
med flintsnapplås. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal. 11 mm. Stämplad, se kapitel
om Sundsvalls Faktori bössa nr 1. Från
Bräcke, Jämtland. Inv. nr M 6473.

Lodbössa
med flintsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal. 22 mm. Från
Härnön,Ångermanland. Inv. nr M 8713,
8
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Lodbössa

7

..........~-.. Jukkasjärvityp med flintsnapplås. Pipan
åttkantig, 6 räfflor, kal. 7 mm. Inv. nr M
13787.
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Lodbössa

Jukka~ä"'''yp med ffintsnapplås. Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal. 9 mm, stämplad
CNM. Inv. nr M 13786.

Lodbössa
I~~~~ med flintsnapplås. Pipan 8 K/16-

l6l
~

kantig/rund, 8 räfflor, kal.l3 mm. Från
Gällivare, Lappland. Inv. nr M 4296.
9

Lodbössa
med flintsnapplås. Pipan åttkantig,
6 räfflor, kal. 10 mm, kolven förlängd. Inv. m M 13788.

Lodbössa
med flintsnapplås. Pipan åttkantig,
4 rakräfflor, kal 12mm. Från Ångermanland. Inv m M 8706.

Lodbössa
tillverkad i Finland, med flintsnapplås. Pipan åttkantig, 8 räfflor,
kal 11 mm. Från Tynderö, Medelpad. Inv m M 8709.
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Lodbössa
med flintsnapplås. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 9 mm. Från Mo, Junsele,
Ångermanland. Inv nr M 1358.

Lodbössa
med flintsnapplås, Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 9 mm. Tillverkad av
bössmeden Gavelin i Hälla by, Åsele
socken, Lappland. Inv nr M 6456.

Lodbössa
med flintsnapplås stämplat. Pipan
åttkantig, 6 räfflor, kalla mm. Stämplad
se kapitel om Sundsvalls faktori, bössa
nr 12. Från Nordingrå Ångermanland.
Inv nr M 8702.
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Lodbössa
Troligen tillverkad i Finland, med
flintsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 10 mm.Från Hemsön,
Ångermanland. lnv m M 1697.

Bössa
för sjöfågeljakt med flintsnapplås.
Pipan en slätborrad muskötpipa.
Kal 20 mm, med Jönköpings
Faktoris stämplar. Från Tynderö,
Medelpad. Inv m M 8806.

Lodbössa
med flintlås Mjl725 som ändrats
till slaglås. I hanen sitter en jämbit
fastskruvad som har till uppgift att
slå på knallhatten. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 12 mm. Inv m M 10252.

12

Lodbössa
för säljakt, med slagsnapplås omändrat
från flintsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 14 mm. Från Nordingrå,
Ångermanland. Inv nr M 8717.

Lodbössa
med slagsnapplås omändrat från flintsnapplås. Pipan har åttkantigt kammarstycke samt 86 mm vid mynningen. För
övrigt rund. Stämplad, se kapitel om
SundsvalIs Faktori bössa nr 18. Från
Ångermanland. Inv nr M 14943.

.
'

"I;

Lodbössa
Jukkasjärvityp med slagsnapplås
1..- - -.. omändrat från flintsnapplås. Pipan
~18 åttkantig, 6 räfflor, kal 8 mm. Inv nr M
~ 13794.
13

Lodbössa
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~19
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För säljakt med slagsnapplås omändrat
från flintsnapplås av norrbottentyp.
Pipan åttkantig, 10 räfflor, kal 20 mm. På
pipan årtalet 1796. Inv nr M 13793.

Lodbössa
med slagsnapplås, omändrat från
flintsnapplås. På studeln stämplat B, kan
möjligen vara bössmeden Erik Borg i
Ansjö. Pipan åttkantig/rund, 6 räfflor,
kal 9 mm. Från Ansjö, Hällesjö, Jämtland.
Inv nr M 6202.
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Lodbössa
har haft slaglås som saknas. Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 12 mm. Stämplad
NPDB, troligen Nils Petter Dahlberg,
Skoved, Vibyggerå, Ångermanland
(1817-1899). Inv nr M 8156.
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I ....................... Lodbössa
~22 med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 9 mm. Inv nr M 13781.
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Lodbössa
med slagsnapplås av västerbottentyp.
Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 9 mm.
1.........-....... Stämplad JLB och O. AMNEL. Från
~23 Anundsjö, Ångermanland. Inv nr M
~ 8701.

Lodbössa

I~I~~~I

24

med slagsnapplås av västerbottntyp.
Pip,n åttkantig, 6 ,äfflo" kal 10 mm.
Från Ledinge, Björna, Ångermanland.
Inv nr M 8700.
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Lodbössa
för säljakt med slagsnapplås av
norrbottentyp. Pipan åttkantig, 10
räfflor, kal 22 mm. På pipan stämplat årtal 1834. !nv nr M 13792.

Lodbössa

'26l
LJ

.............................. för säljakt, med slagsnapplås. Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 20 mm. Från
Södra Norrbotten. Inv nr M 7933.

Lodbössa
för säljakt. Tillverkad i Finland med
slagsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 13 mm. Från Bönhamn,
Nordingrå, Ångermanland. Inv nr
M 8159.
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Lodbössa
med slagsnapplås av norrbottentyp.
Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 12 mm. På
kolven bomärken och bokstäver. Inv nr
M 13795.
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Lodbössa
med slagsnapplås av norrbottentyp.
Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 9 mm.
. . .1.. . . . . . . . . . . .
1.

29

Stämplad FEB, (wtigen Fredrik Enliom,
Skatamark, Boden (en!. A. Lagerfjärd).
Från Råneå, Norrbotten. Inv nr M 8703.

Lodbössa
I~~~~~ med slagsnapplås av norrbottentyp.

l3()l
~

Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 9 mm. Från
Umeå, Västerbotten. Inv nr M 8708.
17

Lodbössa
för säljakt med slagsnapplås stämplad
MPZ= Mårten Persson Zetterström (18011871), Bingsta och Funäs, Myssjö. Pipan
åttkantigt kammarstycke runt fält, 8
räfflor, kal 23 mm. Stämplad MPZ 13.
Från Tynderö, Medelpad. lnv nr M 8712.

Lodbössa
för Säljakt med slagsnapplås av
norrbottentyp. Pipan åttkantig, 8 räfflor,
kal 19 mm. På kolven H.F. ÖQWIST. Inv
nr M 13790.

Lodbössa
för säljakt med slagsnapplås. Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 13 mm. Från
Sörfällsviken, Nordingrå, Ångermanland. Inv nr M 8718.
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
11 mm. Stämplad med Söderhamns
faktoristämpel samt G.P.B. Från Hultum,
Hemsö, Ångermanland. Inv nr M 7291.

Lodbössa

.1-
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35

med ,l'g;;nappläs av norrbottentyp.
Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 11 mm. Inv
nr M 10226.

1

Lodbössa
.~~~~~

~36
~

med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 8 mm. Stämplad IFS. Inv nr M
13789.
19

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor,
kal 10 mm. Från Bräcke, Jämtland. Inv nr
M 6474.

Lodbössa
med slaglås, tillverkad för vänsterskytt
(med kindstödet på höger sida). Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 12 mm. Inv nr M
13782.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
11,5 mm. Stämplad MPL. Från Floar,
Ytterhogdal, Härjedalen. Inv nr M 4391.
20

Lodbössa
med slaglås, stämplad KELS. Pipan
åttkantig, 6 räfflor. Från Ansjö, Hällesjö,
Jämtland. Inv nr M 6208.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
10 mm. Från Bollnäs, Hälsingland. Inv nr

M 7121.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
13 mm. Stämplad med Söderhamns
faktoristämpel samt EW. Från Stavre,
Revsund, Jämtland. Inv nr M 6305.
21

Lodbössa
med slaglås omändrat från flintlås. Pipan
troligen från jägarstudsare M/1793,
åttkantig, 8 rakräfflor, kal 18 mm. Inv nr
M 13791.

Lodbössa
med slaglås omändrat från flintlås. Pipan
troligen från jägarstudsare M/1793,
åttkantig, 8 rakräfflor, kal 18 mm. Inv nr
14942.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
13 mm. Stämplad av Tornrnås Anders
Persson, Evertsberg. Inskuret på stocken
184716/5 MES. Inv nr M 13783.
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Lodbössa
med slaglås. Pipan med åttkantigt
kammarstycke och runt fält, 6 räfflor, kal
11 mm. Stämplad EPS= Erik Persson,
Bingsta (1804-1886). I framstocken under
pipan står med blyerts: "Af Anders Måns
son D 28 januari 1869". Från Storbyn
Färila. Inv nr M 6635, Tallåsen, Ljusdal,
Hälsingland.

Lodbössa
med slaglås, pipa och lås av mässing.
Pipan med åttkantigt kammarstyckerunt fält, 6 räfflor, kal 10 mm. I framstocken under pipan står med blyerts: "Af
Anders Måns son D 19 april 1862". Från
Storbyn Färila. Inv nr M 6645, Ljusdal,
Hälsingland.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig/rund, 6
räfflor, kal 9 mm. Från Västanede, Håsjä,
Jämtland. Inv nr M 6167.
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Lodbössa
för säljakt, med slaglås. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kall3 mm. Har spår efter stämpel. Troligen stockad av Lillback. Från
Rogsta, Häggdånger, Ångermanland. Inv
nr M 8707.

Lodbössa
för säljakt med slaglås märkt: liE. Parker
& Sons Birmingham". Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 13 mm. Från Ulvön, Ångermanland. Inv nr M 213.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
11 mm. Stämplad EIK. Från
Sörfällsviken, Nordingrå, Ångermanland. Inv nr M 8157.
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Lodbössa
för säljakt med slaglås ändrat från
flintlås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 22
mm. Från Sörle, Nordingrå, Ångermanland. Inv nr M 8716.

Lodbössa
för säljakt, med slaglås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 12 mm. Från Barsta, Nordingrå, Ångermanland. Inv nr M 8158.

Lodbössa
för säljakt med slaglås märkt: "E.Parker &
I"'"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ Son Birmingham". Pipan åttkanti&/rund,
~54 8 räfflor, kal 14 mm. Från Ulvön, Anger~ manland. Inv nr M 6399 a.
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Lodbössa
för säljakt, med slaglås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kallS mm. Från Barsta, Nordingrå, Ångennanland. Inv nr M 6155.

Lodbössa
för säljakt med slaglås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 16 mm. Från Bönhamn,
Nordingrå, Ångermanland. lnv nr M

6098.

Lodbössa
för säljakt, med slaglås omändrat från
flintlås, har tidigare haft flintsnapplås.
Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 16 mm.
Stämplad med tre oidentifierbara
stämplar. Från Bönhamn, Nordingrå,
Ångermanland. lnv nr M 8711.
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig/rund, 8
räfflor, kal 9 mm. Stämplad CBS. Från
Bågede, Frostviken, Jämtland. Inv nr M
10851.

Lodbössa
med slaglås. Stämplad G. Goulcher.

r.1~~~~1 Pipan åtthntig, 8 spiralräfflor, hill

59

mm. Från Storåsen, Hällesjö, Jämtland.
Inv nr M 6222.

Lodbössa
med slaglås. Stämplad: liE. Parker & Son
Birmingham". Låset ej det ursprungliga.
Pipan åttkantig, 6 spiralräfflor, kalla
mm. Stämplad SPS=Salomon Persson,
Bingsta Jämtland (1817-1888) samt PPS.
Inv nr M 6236, Sörbygden, Hällesjö
Jämtland.
27

Lodbössa
med slaglås, stämplad "SALOMON".
Pipan åttkantig, 8 rakräfflor, kallS mm.
1..- - -.. Stämplad EPS=Erik Persson (1804-1886),
~61 Bingsta Jämtland. Inv nr M 6336, Gällö,
~ Revsund Jämtland.

Lodbössa
för säljakt, med slaglås. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 11 mm. Från Nordingrå,
Ångermanland. Inv nr M 8705.

Lodbössa
saknar låset som har varit ett slaglås.
Pipan åttkantig/ rund, räfflorna
urborrade, kal1S,5 mm. Stockad av
Lillback. !nv nr M 4047, Hucknäs, Hässjö
Medelpad.

28

Lodbössa
för säljakt med slaglås. Har haft flintsnapplås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 13
mm. StämplatHFS samt ett ekerhjul som
enl. A. Lagerfjärd är= Hans Fredriksson,
Vännäsby. Inv ffi M 8714, Bönhamn,
Nordingrå, Ångermanland.

Lodbössa
för säljakt, tillverkad i Finland med
slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kallS
mm. På pipan + H 1865. Från Ulvön,
Ångermanland. Inv ffi M 6398 a.

Lodbössa
för säljakt. Tillverkad i Finland med
slaglås omändrat från flintlås, har
tidigare haft annat lås, troligen flint~~~~ snapplås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 14
mm. På pipan 1843. Från Ulvön, Ånger~ manland. Inv ffi M 6398 b.
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Lodbössa
för säljakt. Tillverkad i Finland med
slaglås svenskt M/ 1860. Pipan åttkantig,
8 räffor, kallS mm. På kolven
namn+årtal. Från Ulvön, Ångermanland.
Inv nr M 6398 c.

Lodbössa
för säljakt. Tillverkad i Finland med
slaglås, svenskt M/1864. Pipan åttkantig,
8 räfflor, kal 16 mm. Från Ulvön, Ångermanland. Inv nr M 6398 d.

Lodbössa
för säljakt med slaglås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 13 mm. Pipan är över
kammarstycket förstärkt med ett rör av
mässing. Från Nordingrå, Ångermanland. Inv nr M 10236.
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Kulgevär
Kammarladdning. Pipan åttkantig/ rund,
kal 16 mm. Tillverkad av Petter Olofsson,
Revsund, Sund, Jämtland (1829-1895). Inv
m M 8859.
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Kulgevär
stiftantändning. Pipan åttkantig, 8
spiralräfflor, kal 24 mm. !nv m M 13784.

~.""";.."-"~- ··iiii;~::::~~!!~~~-~~_····"
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Kulgevär
system Remington. Kal 12, 7, kantantändning. Inv m M 14769.
31

Lodbössa
med flintsnapplås. Stämplad pw. Kan
vara Per Wikberg, Hamre, Hedernora.
Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal 10 mm. Inv
nr M 24356.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
10 mm. Tillverkad av Gustav Nilsson,
Uberg, Skorped, Ångermanland för
Petrus Billström, Uberg, Skorped. Inv nr
M 22444.

Kulbössa
System Remington. Pipan åttkantig/
rund, 6 räfflor, kal 12,7. Inv nr M 22669.

32

Kulbössa
system Remington. Pipan åttkantig/
rund, 8 räfflor, kallS mm. Ostämplad
I ~~~~~ men tillverkad av Per Ericson, Bingsta.
~76 Låset tillverkat vid Husqvarna. Inv nr M
~ 22670.

Kulbössa
I....~~~~

~77

~

system Remington. Jarmanpipa, kallO,lS
mm. Låset M/1867 tillverkad av i
Eskilstuna. Älgbössa tillverkad av C.E.
Larsson, Lidensboda. Inv nr M 22686.

Lodbössa
för säljakt, slagsnapplås av västerbottentyp. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kall4 mm.
Tillverkad av Lillback till sin son. Inv nr
M 23732.
33

Hagelbössa
slaglås. Pipan åttkantig/rund, kal 14
mm. Tillverkad av Lillback till sin
sonson. Inv nr M 23733

Lodbössa
Slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal 11
mm. Stämplad Söderhamns Faktori och
EAD, från Byåker, Säbrå Ångermanland.
Inv nr M 23999.

Kulbössa
system Remington. För vänsterskytt.
Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal 8 mm.
Stämplad P.Ericsson. Låset Husqvarna,
resten Bingsta. Inv nr M 24337.
34

Kulbössa
system Remington. Pipan rund, 8 räfflor,
kal 12,7 mm. Hela bössan tillverkad av
Petter Olofson, Revsund, Jämtland som
har stämplat P. Olofson, Räfsund, Sund,
1877. Inv nr M 24338.

Kulbössa

I"~---"

83

system Remington. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 9 mm. Tillverkad i Bingsta.
Stämplad ESS= Esbjörn Salomonsson
(1851-1915). Inv nr M 24339.

Hagelbössa
stiftantändning,kal16 mm. Tillverkad av
Martin Håkansson, Örkened, Skåne. Inv
nr M 24340.
35

Bössa
muskötpipa, slätborrad, kal 19 mm.
Flintlås ändrat till slaglås. Inv nr M 24564.

Lodbössa
för säljakt, med slagsnapplås. Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 13 mm. Inv nr M
24565.

Lodbössa
med slagsnapplås av mässing. Pipan
åttkantig, 6 räfflor, kal 11 mm. Ostämplad, men tycks vara tillverkad av Jonas
Olsson, Fågelsjö, Orsa Finnmark. Inv nr
M 24568.

36

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig/ rund, 6
räfflor, kal 11 mm. Stämpel, Al se
kapitlet om Sundsvalls Faktori. lnv nr M
24569.

Lodbössa
slaglås av mässing. Stämplad SPS=
Salomon Persson, Bingsta (1817-1888).
Pipan åttkantig/rund, räfflorna
urborrade, kal 14 mm. Stämplad EPS=
Erik Persson, Bingsta (1804-1886). lnv nr
M 24568.

Kulbössa
system Remington. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 9 mm. Tillverkad i Bingsta,
stämplad EES= Esbjörn Salomonsson
(1851-1915). lnv nr M 24570.
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Dubbelstudsare
med slaglås. Pipor åttkantiga, vänster 6
räfflor, höger 8 räfflor, kal 12 mm båda
pipor. Stämplad 10S= Jonas Olsson,
Häggenås, Jämtland (1836-1921). Inv m
M 24571.

Dubbelstudsare
med centralantändning. Runda pipor,
räfflade, kal vänster 11 mm, höger 14
mm. Stämplad E.L.S. BURSNÄS = Erik
Larsson Bursnäs, Haverö, Medelpad.
(1849-1937). Inv m M 24572.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
11 mm. Inv m M 24703.
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Bössa
med stiftantändning. Pipan åttkantig/
rund, 8 rakräfflor, kal 16. Stämplad PES=
Per Ericsson, Bingsta. Låset stämplat
ESS= Esbjörn Salomonsson, Bingsta. Inv
nr M 24712.

1951

1..- - - _ Bössa

med stiftantändning. Rund pipa, slät-

~ borrad, kal 12. Inv nr M 24713.

Bössa
med slaglås. Pipan åttkantig/rund,
slätborrad, kal 12 mm. Tillverkad och
brukad av Lillback, Tynderö, Medelpad.
Inv nr D 24723.
39
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Lodbössa
med slaglis. Pipan i"kantig, 8 ,'fflo" kal
12,5 mm. Tillverkad av Lillback. Inv nr D
24724.

Lodbösssa
16, s'ljakt med slagsnapplfu;. Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 12 mm. Tillverkad
i Österbotten. Inv nr D 24725.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
10 mm. Pipan tillverkad vid Söderhamns
faktori. Från Hakesta, Multrå, Ångermanland. Inv nr D 24726.

,
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
11 mm. Tillverkad vid Sundsvalls faktori.
Inv nr D 24729

---"1
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Lodbössa
för säljakt med slaglås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kallS mm. Tillverkad i Österbotten. Inv nr D 24730.

.1-

Lodbössa
rl~~-"I för säljakt med slaglås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal16 mm. Stämplad FLB, stockad
av Lillback. Inv nr D 24731.
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Bössa
med slaglås M/1860. Omgjord för jakt,
slätborrad. Såldes i Järnhandeln för 12:-,
kring sekelskiftet. Inv ffi D 24732.

Lodbössa
för säljakt med slaglås, för vänsterskytt.
Pipan åttkantig/ rund, 6 räfflor, kal 11
mm. Faktoritillverkad, stockad av
Lillback, från Åstön, Tynderö, Medelpad.
Inv ffi D 24735.

Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 13 mm. Tillverkad av Mårten
Persson Zetterström, Bingsta. Inv ffi D
24736.
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Lodbössa
med slaglås, "köplås", stämplad

I"~---" "Atkinson Brothers". Pipan åttkantig, 6
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räfflor, kal 9 mm. Stämplad P. ERICSSON,
sen Bingstabössa. Inv nr D24737.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
9 mm. Stämplad EPS= Erik Persson,
Bingsta. Stockad av CE. Larsson,
Lidensboda, Medelpad. Inv nr D 24739.

Lodbössa

I"~---" med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 6
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räfflor, kalla mm. Från Haverö, Medelpad. Inv nr D 24740.
43
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Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig/ rund,
6 räfflor, kal 9 mm. Stämplad,
Söderhamns faktoristämpel samt GB.
Från Alnö, Medelpad. Inv nr D 24741.

Lodbössa
med slagsnapplås stämplad MPZ. Pipan
åttkantig/rund, 6 räfflor, kal 10 mm.
Stämplad MPZ= Mårten Persson
Zetterström (1801-1871). Sälbössa från
Alnö, Medelpad. Stockad av Lillback. Inv
nr D 24744.

Lodbössa
med slaglås, "köplås", stämplad "M.
Parker & Sons Birmingham". Pipan
åttkantig, 6 räfflor, kal 9 mm. Stämplad
A:2, B:1, C:2 se kapitlet SundsvalIs
faktori. Från Indal, Medelpad. Inv nr D
24745.
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
12 mm. Stämplad AJ se kapitlet om
Sundsvalls faktori. Från Torp, Medelpad.
Inv nr D 24746.

Lodbössa

Ir--~~~~I
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I

med slagsnapplås och sidbleck av
mässing. Stämplad SA. Pipan åttkantig, 8

"~ffio"~ hl 17 mm. Stämplad SA= S;ghid
Andersson, Tandsjöborg. Från Ljungdalen, Härjedalen. Inv nr 24747.

Lodbössa
för säljakt med slaglås. Pipan åttkantig, 6

."'1~~~"I ,'ffio"~
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kal 13 mm. Stämplad LHQ. p,jn

Åstön, Tynderö, Medelpad. Stockad av
Lillback. Inv nr 24748.
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Lodbössa
med slaglås,stämplad MM 1873. Tillverkad av Mårten Mårtensson, Kall (18351918). Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal 10
mm. Från Jämtland. Inv nr D 24750.

Lodbössa
med slaglås stämplat "SALOMON"=
Salomon Persson, Bingsta (1817-1888).
Pipan åttkantig/ rund, 6 räfflor, kallS
mm. Stämplad EPS= Erik Persson,
Bingsta (1804-1886). Inv nr D 24751.

Lodbössa
med slaglås, "köplås", stämplad
"Atkinson Brothers". Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 13 mm. "Faktoristreck". Från
Hälsingland. Inv nr D 24752.
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
7 mm. Stämplad HFS och ekerhjul= Hans
Fredriksson, Vännäs Västerbotten. Från
Sundsvall. Inv nr D 24753.
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Lodbössa
-~--_. med flintsnapplås. Pipan åttkantig, 6
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räfflor, kal 9 mm. Från Sundsvall. Inv nr
D 24754.

l!:

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig/rund, 8

III"'I~~""""I ,äfflm, kalll mm. Stämplad MZ8'
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Mårten Zetterström, Funäs, Myssjö,
Jämtland (1801-1871). Inv nr D 24755

~
47

Bössa
dubbel med slaglås. Runda pipor,
slätborrade, kal 14 mm. Från Alnö,
Medelpad. Inv nr D 24756.

Lodbössa
med slaglås, "köplås", stämplad "E.
Parker & Sons Birmingham". Pipan rund,
6 räfflor, kal 13 mm. Stämplad "P. ERICSSON"= Per Ericsson, Bingsta (1848-1925).
Från Holm Medelpad. Inv nr D 24757.

~_.7
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Lodbössa
med slaglås stämplad I. Bergström= Isak
Bergström, Drygsundsviken, Kall,
Jämtland (1828-1915). Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 11 mm. Från Hälsingland. Inv
nr D 24758.
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Lodbössa
med slagsnapplås och sidbleck av
mässing. Stämplad SA. = Sigfrid Andersson, Tandsjöborg. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 11 mm. Från Härjedalen. Inv
m D 24759.

Lodbössa
med slaglås, stämplad SPS= Salomon
Persson, Bingsta (1817-1888). Pipan
åttkantig, 8 räfflor, kal 11 mm. Stämplad
I"~-_-- Söderhamns faktoristämpel samt
smedstämpel. Troligen stockad av Per
Mårtensson, Bingsta. Inv m D 24760.
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Lodbössa

....1.................-1·
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med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
10 mm. Märkt PM=Per Mårtensson,
Bingsta (1774-1847). Från Börtnan,
Härjedalen. Inv m D 24761.
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig/ rund, 6
räfflor, kal 9 mm. Stämplad EPS= Erik
Persson, Bingsta (1804-1886). Från
Bredbyn, Medelpad. Inv nr D 24762.
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Lodbössa
med slaglås stämplad "Salomon". Pipan
åttkantig, 6 räfflor, kal 10 mm. Stämplad
SPS= Salomon Persson, Bingsta (18171888). Inv nr D 24763.

Lodbössa
med slaglås, stämplad SALOMON,
sidblecket stämplat E.5LMS= Esbjörn
Salomonsson, Bingsta (1851-1915). Pipan
åttkantig, 16-kantig, rund, 8 räfflor, kal 14
mm. Stämplad PES= Per Ericsson,
Bingsta (1848-1925). Inv nr D 24764.
50

A
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Lodbössa
med slaglås av mässing, stämplad 10S=
I"'~--- Jonas Olsson, Häggenås, Jämtland (18361921). Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal 12
mm. Inv nr D 24765.

130

Dubbelstudsare
med slaglås stämplad "SALOMON"=
Esbjärn Salomonsson, Bingsta (18511915). Piporna runda, häger 8 rakräfflor,
kal 15 mm, vänster 6 spiralräfflor, kal 13
mm. Stämplade P. ERICSSON (18481915). Inv nr D 24766.
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Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 6

~ räfflor, kal 8 mm. Inv nr D 24767.
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Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kalla mm. Stämplad CFBS. lnv nr
D 24768.

Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 6
räfflor, kal 11 mm. Stämplad EJBS. !nv nr
D 24769.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
11 mm. lnv nr D 24770.
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Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 10 mm. Från Västerbotten. Inv
nr D 24771.

Lodbössa
I"~---- med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
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11 mm. Stämplar Al, C:6, se kapitlet om
SundsvalIs faktori. Inv nr D 24772.

Lodbössa
med slagsnapplås, stämplat ZHC. Pipan
åttkantig/rund, 8 räfflor, kal 10 mm. Från
Västerbotten. Inv nr D 24773.
53
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Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig/16-kantig/
rund, 6 räfflor, ka114 mm. Märkt A.M.L.
Från Västerbotten. Inv nr D 24774.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflO1~ kal
12 mm. Stämpel AJ + några oläsliga
(SundsvalIs faktori). Samt "Faktoristreck".
Från Medelpad. Inv nr D 24775.

Dubbelstudsare
med slaglås. Runda pipor, rakräfflade,
häger 8 räfflor, kal 14 mm, vänster 6
räfflor, kal 13 mm. Från Medelpad. Inv nr
D 24777.

54

r

If

Bössa
dubbel, med slaglås. Runda pipor,
slätborrade, kal 14 mm. Från Medelpad.
Inv nr D 24778.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal
9 mm. Från Ramsele, Ångermanland. Inv
nr D 24779.

Lodbössa
med slagsnapplås. Pipan åttkantig, 8
räfflor, kal 7 mm. Från Norrbotten. Inv nr
D 24781.
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Lodbössa
med slagsnapplås ändrad från flintsnapplås. Pipan åttkantig, 6 räfflor, kal 14
mm. Sälbössa från Tynderö, Medelpad.

Inv nr D 24782.

Lodbössa
med slaglås. Pipan åttkantig, 8 räfflor, kal
14 mm. Från Helgum, Ångermanland.

Inv nr D 24783.
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Bössmeder
omnämnda i texten

Andersson Sigfrid Stenbacken, Tandsjöborg, Gävleborg
Bergström Isak Drygsundsviken, Kall, Jämtland (1828-1915)
Borg Erik Ansjön, Kälarne, Jämtland, M 6202
Dahlberg Nils Petter Skoved, Vibyggerå, Ångermanland (1817-1899)

M 8156
Eriksson Per Bingsta, Berg (1848-1925)
Enbom Fredrik Skatamark Boden, Norrbotten (A. Lagerfjärd) M 8703
Fredriksson Hans Brån, Vännäs, Västerbotten (A. Lagerfjärd) M 8714
Gavelin Daniel Hälla by, Åsele, Västerbotten M 6456
Håkansson Martin Örkened, Skåne
Larsson Carl-Erik Lidensboda, Medelpad (1838-1912)
Larsson Erik Bursnäs, Haverö, Medelpad (1849-1937))
Lillback Jonasson Wilhelm Granön, Tynderö, Medelpad (1836-1923)
M 8707, M 4047
Månsson Anders Storbyn, Fjärila, Hälsingland M 6635, M 6645
Mårtensson Mårten Gråsjön, Kall, Jämtland (1835-1918)
Mårtensson Per Bingsta, Berg, Jämtland (1774-1847)
Nilsson Gustaf Uberg, Skorped, Ångermanland
Olofsson Jonas Långkälen, Häggenås, Jämtland (1836-1921)
Olofsson Petter Räfsund, Sund, Jämtland (1829-1895) M 8859
Olsson Jonas Fågelsjö, Gävleborg (1832-1895)
Persson Tomrnos Anders Älvdalen, Dalarna (1817-1843) M 13783
Persson Erik Bingsta, Berg, Jämtland (1804-1886) M 6635, M 6336
Persson Zetterström Mårten Funäs, Myssjö (1801-1871) M 8712
Persson Salomon Bingsta, Berg, Jämtland (1817-1888) M 6236
Salomonsson Esbjörn Bingsta, Berg, Jämtland (1851-1915)
Söderhamns faktori M 6305, M 7291
SundsvalIs faktori M 6473, M 14943
Wikberg Per Hamre, Hedemora, Dalarna
Zetterström Mårten Funäs, Myssjö, Jämtland (1801-1871)
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Jämtlands
bössmeder

D e bössmeder vi känner till idag var verksamma under 1800-talet
och en bit in i vårt sekel. Näslund har berättat om några av dessa i sin
utmärkta artikel i Fornvårdaren. Bössmeder har nog varit verksamma
långt tidigare i landskapet, liksom i övriga Norrland. I Einar Sandviks
bok "Levangermarknaden" (sid 77), nämns jämtarnas export till Norge
på 1680-talet, av bland annat "räfflade gevär". Sannolikt rör det sig om
vapen tillverkade av jämtländska bössmeder. Gothe nämner i sin bok
"Finnkolonisationen" (sid 192-193) två "Finnsmeder" från Alanäs,
Michel Hindersson och Hindrik Michelsson, av namnen att döma bör
det vara far och son, de var verksamma som lodbössmeder i slutet av
1600-talet och första hälften av 1700-talet. De bössmeder som var
verksamma i Alanäs under 1800-talet var kanske ättlingar till dessa
"Finnsmeder". På många platser i Jämtland fanns det mer eller mindre
namnkunniga bössmeder. Bingstasmederna torde ha varit de mest
kända, inte bara på hemmaplan utan långt utanför länets gränser.
Under tre generationer, mellan åren 1815 till 1925, tillverkade man
jaktbössor av hög kvaliteet, allt från veka fågelbössor till grovkalibriga
björnstudsare och sälbössor. Många "storjägare" skaffade sig
Bingstabössor. En av dem var den omtalade björnjägaren Jon
Svensson i Haverö i västra Medelpad. Hans björnbössa, med pipa
signerad av Erik Persson, förvaras numera i hembygdsgårdens
samlingar i Haverö. Bingsta smederna var, vad jag känner till, de enda
bössmeder, bosatta så långt från kusten, som tillverkade sälbössor.
Sälbössan som finns kvar i Bingstaamedjan, är ingen enstaka
företeelse, många av Medelpadkustens sälbössor var av deras
fabrikat. Inte bara de av normalstorlek, utan även de större, med en
vikt på mellan 10-15 kg och med en kaliber över 20 mm bär deras
stämpel. I d~ flesta fall tillverkade man bara pipa och lås, köparen
ombesörjde sedan stockningen på hemmaplan. En av Lillback stockad
sälbössa, använd i Tynderö. har pipan stämplad P. ERICSSON.
Vi kommer i det följande att presentera några av Jämtlands bössmeder
samt att visa prov på deras bössor och stämplar.

o

Angermanland
och Medelpads
bössmeder

H ur länge det har funnits bössmeder i länet, kan vi inte med bestämdhet säga. Man vet att redan på 1500-talet fanns det smeder som
tillverkade vapen av olika slag för kron-ans räkning. I Sundsvalls
mantalslängd för år 1623, namnges sex smeder och en stockmakare.
Dessa hantverkare hade flyttat in från landsbygden, för att deltaga i
grundandet av den nya staden Sundsvall samt gevärsfaktoriet där.
I tidskrift för jägare och naturforskare, utgiven av jägarförbundet i
Stockholm 1834, skriver C.M. af Robson, några anteckningar om
bössmidet i Sverige. "Uti Ånger-manland brukas mest lodbössor och
de flesta tillverkas aven bonde, som bor inom Åsela lappmark, jernat
tages vid Graningebruk och bössan kostar färdig med lås och stock 9
riksdaler riksgäld. Låsen äro så kallade lapplås (snapphanelås).Under
året 1832 hava flera bland allmogen låtit gjöra sig knallhattslås. Studsare och hagelbössor brukas ej av dem".
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Erik Modin skriver i Gamla Tåsjö "finnarna voro smideskunniga,
särskilt bland Åselefinnarna utvecklades bössmidet högt. Kanske fick
man de första gevären därifrån. Visst är att längre fram Tåsjöborna
köpte sina bössor i ÅseIe" .(Modin 1938 sid 878).
Bössmeden fyllde ett stort behov under självhushållets dagar.
Lodbössorna som han tillverkade var en livsnödvändighet för stora
delar av befolkningen, då man många gånger fick förlita sig till vad
jakten kunde ge. Lodbössan som under hårda år räddat livet på många
av våra förfäder, borde få en mera framträdande plats i våra museers
utställningar över allmogeföremål, än som tidigare varit fallet.
Trots att de sista bössmederna dog så sent som på 1920-30-talen så är
det inte många spår kvar efter dem. Smedjorna är som regel rivna eller
av tidens tand förstörda. När smeden dog såldes ofta all utrustning på
auktion eller skingrades på annat sätt. De fle-sta ansåg tydligen att
detta inte var något att bevara till eftervärlden.
Att kunna binda en lodbössa till en viss smed, kan vara ganska svårt,
då de flesta smederna aldrig stämplade sina bössor. Vissa smeder
stämplade ibland på sina initialer (vilket underlättar, Förutsatt att man
vet vilken som stämplade vad), andra däremot stämplade med hela
namnet och hemorten som t ex CE. Larsson.
Ingen lodbössa är den andra lik, även om den är tillverkad av samma
smed. Men va~e smed hade sin egen stil, med detaljer i utförande, som
inte återfinns på bössor tillverkade av andra smeder, se t ex Lillback.
Det är därför av stort värde, om man kan binda en bössa till en viss
smed, genom
t ex anteckningar i inventarieförteckningar på museer eller på annat
sätt.
De bössmeder som i det följande kommer att redovisas, var verksamma på 1800-talet och en bit in på 1900-talet. Några av dem tillverkade inte bössor, utan gjorde endast om t ex armens Remingtongevär
till jaktbössor, eller utförde olika reparationer. Andra däremot tillverkade alla delar på vapnet själva. Alla hade de det gemensamt, att de
gick under benämningen "bössmen" bland befolkningen.
Denna sammanställning gör ej anspråk på att vara komplett, utan får
ses som ett bidrag till kännedomen om några av de smeder som har
funnits i Ångermanland och Medelpad.
Då bössmederna i Hälla, både före och efter gränsregleringen, haft
stora delar av sin kundkrets i Ångermanland och även köpte sitt järn
från bruken där, Graninge och GåIsjö, så bör de tas med i detta
sammanhang. Dessutom flyttade Gavelin på 1880-talet över gränsen
till Mossaträsk i Anundsjö och blev därmed ångermanlänning.
Åsele, som Hälla tillhör, kom vid gränsregleringen 1765-66 att hamna
på Västerbottensidan om gränsen, liksom Nordmaling och Bjurholm
1810, efter att tidigare ha tillhört Västernorrland.
Karl Fahlgren skriver: "Åsele lappmark har sen gammalt slitits mellan
Ångermanland och Västerbotten. Det kallas inte utan orsak
Ångermanlands lappmark".
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Bössmeder i Jämtland
Per Mårtensson
1774-1847

Per Mårtensson, Bingsta, Berg. Född 26/91774, död 11/81847. Han
föddes i Fågelsjö i Orsa Finnmark, där fadern, Mårten Persson,
verkade som bössmed. Fågelsjö var för övrigt känt för sina många
bössmeder. Till Bingsta flyttade han 1815 och lade därmed grunden till '
en mer än hundraårig bösstillverkning på platsen.

Smedjan.

Bössa stämplad PM på pipan. Låset och pipans översida.

Mårten Persson
Zetterström
1801-1871
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Mårten Persson Zetterström, Bingsta och Funäs, Myssjö. Född 25/4
1801, död 6/10 1871. Äldsta sonen till Per Mårtensson i Bingsta. Han
var verksam i Bingstasmedjan fram till 1831, då han gifte sig och
flyttade till Funäs, Myssjö. Där verkade han i egen smedja fram till sin
död. Han tycks ha varit ganska produktiv som bössmed, att döma av
de förhållandevis många bössor med hans stämpel, som finns
bevarade. Piporna har som regel åttkantigt kammarstycke och runt

pipor förekommer samma utsmyckning som på Per Mårtenssons
pipor. Se bössa nr. 31 i förteckningen. Men han var inte bara en
skicklig bössmed, utan gjorde sig kanske mer känd som urmakare.
Bland annat tillverkade han, enligt uppgift, tornuret till Bergs kyrka,
för vilket han erhöll 450 kronor.

Tidigt tillverkad lodbössa av Mårten Persson Zetterström.

Erik Persson
1804-1886

Erik Persson, Bingsta, Berg. Född 12/81804, död 6/31886. Son till Per
Mårtensson. Arbetade med fadern i dennes smedja och fortsatte efter
hans död verksamheten tillsammans med brodern Salomon. Han
stämplade EPS.
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Lodbössa stämplad EPS.

Salomon Persson
1817-1888

Salomon Persson, Bingsta, Berg. Född 6/91817, död 31/121888. Son
till Per Mårtensson. Arbetade med fadern i dennes smedja och
fortsatte efter hans död verksamheten tillsammans med brodern Erik.
Han stämplade SPS eller SALOMON.

61

Lodbössa stämplad SPS på pipan. Låset stämplat SALOMON.

Per Eriksson
1847-1925

Per Eriksson, Bingsta, Berg. Född 11/21847, död 16/61925. Son till
Erik Persson, tillhörde tredje generationen bössmeder i Bingsta och
fortsatte traditionsenligt arbetet i smedjan. Han kom att bli den siste
bössmeden i Bingsta. Sina bössor stämplade han PES, men ofta med
hela namnet. Hans sista "släggdräng" som han kallar sig, Göran
Esbjörnssson, berättar att "priset för en färdig lodbössa var ~ugo
kronor, för en bössa med remingtonmekanism trettiofem kronor, för
bara rensborrning fick men betala nio kronor. Länsmuseet i
Östersund äger en lodbössad tillverkad i Bingsta med en pipa M/
1889 uppborrad till 9 mm.

Lodbössa stämplad PESo

Esbjörn Salomonsson
1851-1915
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Esbjörn Salomonsson, Bingsta, Berg. Född 26/31851, död 28/121915.
Son till Salomon Persson och tillhörde därmed tredje generationen
bössmeder i Bingsta. Han stämplade sina bössor E. SALOMON, E.
SALOMON'S, E. SLMS eller bara ESS.
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Kulgevär Remington helt tillverkad av Esbjörn S, Stämplar på pipa och lås,

Petter Olofsson
1829-1895

Pettter Olofsson, Nornäset, Revsund. Född 3/81829, död 30/91895.
Han föddes i bodsjö, flyttade till Revsund 1852 och till Nornäset 1861.
Tillverkade allt inom smide men sysslade mest med tillverkning av
lodbössor. I slutet av sin levnad experimenterade han mycket med
bakladdningssystem av olika slag. Han tillverkade även en ångbåt,
samt drev ett mindre tegelbruk. Bössorna stämplade han P. OLOFSON
RÄFSUND SUND, ibland bara med namnet. Hans smedja är flyttad
till fornbyn på Jamtli i Östersund och innehåller maskiner och verktyg
från Olofson men även från bössmeden Per Olof Sahlin iStugun.

Smedjan på Jamtli i Östersund,
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Kulgevär Remington kal 12, 17. Kolviåda med plats för sex patroner. Stämplad P.Glofsson Rävsund Sund.

Låset stämplad med til/v. året 1B77.

Jonas Olofsson
1836-1921

Jonas Olofsson, Långkälen, Häggenås. Född 1836, död 1921. Bonde,
bössmed, storjägare och fångstman, känd under namnet "Jonte på
våll'n"(vallen). Bösslåsen tillverkade han ofta i mässing och
stämplade JOS, även piporna stämplade han JOS, Man kan lätt
förväxla hans bössor med Jonas Olsson i Fågelsjö, som även han
gjorde lås av mässing och stämplade med JOS.

I

Lodbössa med B-kantig pipa och lås av mässing, stämplat IOS.

Isak Bergström
1828-1915
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Isak Bergström, Drygsundsviken,Kall. Född 4/71828, död 22/10 1915.
En mycket skicklig bössmed, som gjorde fina smidesarbeten. Han
stämplade sina pipor och lås I BERGSTRÖM, ibland bara
BERGSTRÖM.

r
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Lodbössa md S-kantig pipa, 6 räfflor, kal. 12 mm. Låset med namn och utsmyckningar.

Mårten Mårtensson
1835-1918

Mårten Mårtensson, Gråsjön, Kall. Född 16/41835, död 9/91918.
Bösslåsen stämplade han MM samt ett årtal. Enligt uppgift från en av
hans sonsöner så göt han pipor av mässing till Remingtongevär. När
orgeln byggdes i Kalls kyrka, var han med som hantlangare. Detta
resulterade i att han bö~ade bygga orglar. Den första orgel han
byggde var en piporgel, som blev mycket stor och skrymmande. Han
tillverkade därför en orgel med stämmor, som blev mindre till
omfånget. Stämmorna gjorde han av "lusräfsor"( mässingkammar).
När han stämde använde han sig aven lipipa" närmast att likna med
en blockflöjt.

Lodbössa med S-kantig pipa, 6 räfflor, kal. 10 mm. Låset stämplat på låsblocket MM 1S73.

Erik Borg
1799-1833

Erik Borg, Ansjö, Kälarne. Född 1799, död 1833. Borg härtammar
från Borglunda i Stugun. Troligen stämplade han sina alster med ett B.
Länsmuseets lodbössa M 6202 kommer enligt katalogen från Ansjö,
Hällesjö och har ett omändrat flintsnapplås som är stämplat med ett B
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på studeln. Även i hembygdsgården i Hällesjö förvaras en lodbössa
med flintsnapplåset stämplat med ett B på låsbeckets bakre spets.
Mycket talar för att det kan vara Borg som har til1varkat dessa två lås.
Länsmuseets bössa kan i sin helhet vara av hans tillverkning.

Lodbössa tillverkad av Erik Borg. Studeln stämplad B.

Carl Erik Larsson
1838-1912

Carl Erik Larsson, Hällesjö. Född 27/61838, död 5/10 1912. Han
föddes i Holms socken i Medelpad, men kom redan som åttaåring till
Hällesjö. Fram till 1869 var han varksam som bössmed i Hällesjö, men
flyttade då till Lidensboda i Medelpad och fortsatte där med
bössmide fram till sin död 1912.

Lodbössa tillverkad av Carl Erik Larsson stämplad C E LARSSON HÄLLES/Ö.

Per Persson
1805-1879
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Per Persson, Ringvattnet, Alanäs, Strömsund. Född 1805, död 1879.
Han stämplade PPS. Fyra år efter hans död 1883, sålde hans enda son
hemmanet och utvandrade till Nordamerika. Enligt uppgift fanns det
då inga smidesredskap bland lösöret. Kan det vara så att Olle
Zakrisson Näsström, 25 år när Per P. dog, övertog både utrustning och

yrke efter honom? Han verkade som bössmed i samma by
Ringvattnet, sedan slutet av 1800-talet.

Lås på Lodbössa tillverkad av Per Persson och pipans översida med utsmyckning.

Olle Zakrisson Nässträm
1854-1943

Olle Zakrisson Näsström, Ringvattnet, Alanäs, Strömsund. Född 1854,
död 1943. Han stämplade sina bössor ONS, men någon sådan har inte
påträffats. All smidesutrustning såldes på auktion i samband med
vattenregleringarna som kom att lägga hela boplatsen under vatten.
Delar av reffelbänken finns fortfarande i släktens ägo.
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Käll- och litterturförteckning

Goethe Richard

Finnkolonisationen inom
Ångermanland, södra Lappland
och Jämtland. Stockholm 1948

Näslund O.J

Om bössmide och bössmeder i
Jämtland. Fornvårdaren IX: 5

Rörborn Erik

Fågelsjösläkten i Bergs socken.
Östersund 1977

Sandvik Einar

Levangermarknaden.
Uddevalla 1987

Landsarkivet i Härnösand
Pastorsexpedition i Kall

Sagesmän

Köplås
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Källberg Birger, Ringvattnet
Mårtensson Sigurd, Kall
Näsström Lars, Ringvattnet
Olsson Elsa, Hällesjö

(Persson)
(Mårtensson)
(Zakrisson Näsström)
(Borg)

Många har undrat över de engelska namn, Parker, Goulcher och
Atkinson som förekommer på låsen på många av våra svenska
lodbössor. Det är engelsktillverkade bösslås som gick att köpa i
järnhandeln och som av äldre jägare kallades "köplås". Gustaf
Schröder nämner i en av sina böcker om "ypperliga engelska bösslås"
som gick att köpa i Kristiania redan på 1830- och 1840-talen. Priset för
ett sådant lås var tre kronor. De levererades i stora mängder från
England till grossister i utlandet bl. a Sverige. Tillverkningen tycks ha
varit koncentrerad till Birmingham med omgivningar. Den var
närmast att likna med hemarbete av hantverkare som levererade de
färdiga låsen till en som även försåg smeden med material. Utöver
namnet på dessa lås så är låsblecken försedda med dekorationer i
form av enkla jaktscener. Av de tolv lås jag inventerat i museets
samlingar finns nio olika motiv, många med små variationer -jägare
och fågel, flygande fasaner eller fasaner på marken, fågelhund och
fåglar. Ett av låsen har fortfarande prismärkningen kvar på
slagfjädern -3:50 kr.

o

Bössmeder i Angermanland och Medelpad
Gavelin

Gavelin, Hälla by, Åsele, Västerbotten. I Länsmuseets samlingar finns
en lodbössa med flintsnapplås M 6456 som enligt uppgift är tillverkad
av bössmed Gavelin i Hälla by i Åsele. Troligen är Gavelin den person
som af Robson nämner, han skriver, "uti Ångermanland brukas mest
lodbössor, och de flesta tillverkas aven bonde, som bor inom Åsele
lappmark, jernet tages vid Graninge bruk, och bössan kostar färdig
med lås och stock 9 riksdaler riksgäld. Låsen äro så kallde lapplås
(snapplås)".

Lodbössa tillverkad av Gave1in, Hälla by, Ase/e.

Erik Göransson
1787-1846

Hans (Ersson) Eriksson
1817-1907

Erik Göransson, Hälla. Född 1787, död 1846. Han var på sin tid en
skicklig och anlitad smed som förutom bössor tillverkade liar, yxor
mm. Som bevis på hans färdighet kan vi citera inledningen på ett brev
från en av hans bösskunder: IITill Konsterfarne Smeden Acktad och
Wälförståndige ll • Någon av hans bössor har inte påträffats.

Hans (Ersson) Eriksson, Hällasträm. Född 1817, död 1907. Son till
bössmeden Erik Göransson, han fortsatte smidet i faderns smedja.
Han var liksom fadern en duktig smed och tillverkade bland annat
lodbössor. Hans personliga bössa saknar stämplar, men är en typisk
representant för dessa trakter, med slagsnapplås av
Västerbottenmodell. Av de föremål som finns bevarade på gården är
en yxa och en kniv stämplade HES.

Smedjan med ko/boden till
höger (1984).
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Hans Erssons bössa av egen tillverkning. Den är helt ostämplad.

Daniel Danielsson Gavelin
1850-1921

Daniel Danielsson Cavelin, Hälla och Mossaträsk. Född 1850, död
1921. Han föddes den 21 juni 1850 i Hälla by i Åsele, men flyttade
1881 över landskapsgränsen till byn Mossaträsk i Anundsjö, där ahn .
verkade som bössmed till sin död 1921. I kyrkboken har han fått
tillägget "yngre" efter namnet, för att ej förväxlas med fadern som
hade samma namn. Fadern född 1809, död 1884, farfadern som var
född 1779 hade även han samma namn och omtalas ännu i kyrkboken
1842. De båda sistnämnda var bosatta i Hälla och troligen bössmeder .
även de, varför man kan misstänka att Länsmuseets bössa tillverkats
aven av dessa två. Piporna stämplade han DC och ofta var översidan
försedd med utsmyckningar. Typiskt för stocken var bland annat
skärningen på kolvhalsen, som väl närmast kan beskrivas som ett
pistolgrepp.

Lodbössa med Gavelins karaktäristiska utförande, stämplad på pipan OG.
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Smedjan i Mosssaträsk (1984).

Nils Petter Dahlberg
1817-1899

Nils Petter Dahlberg. Född 21 april 1817, död 9 december 1899. Han
var bosatt i Skoved i Vibyggerå socken. Han gifte sig den 28
november 1840 med Johanna Persdotter från Skoved. Under en kort
tid var de bosatta på Mjältön (1840-41) men då det inte gick att livnära
sig där flyttade de tillbaka till fastlandet. Det har varit avårt att få
fram några uppgifter om denna smed. Det har berättats att när han
började med bössmidet hade han stora svårigheter med vällningen av
piporna. Han tog då en av sina pipor som vällningen gått upp på och
for till en bössmed i Nordmalingstrakten för att få den lagad. Utan att
låtsa om att han gjort den själv såg han på medan smeden vällde ihop
pipan, varefter han sa "nu kan jag konsten". Då smeden förstod att
han blivit avlurad konsten att välla sa han, "han var så klok att han
kunde spela dum han".
Förmodligen är pipor stämplade med NPDB av Dahlbergs
tillverkning då flera sälbössor med denna stämpel är anträffade i
Ångermanlands kustland. I Länsmuseets samling finns en rakstockad
sälbössa med denna stämpel (inv. nr M 8156). Denna bössa kommer
från Nordingrå. Det förekommer även en stämpel som ett monogram
med bokstäverna invävda i varandra.

Lodbössa med pipan stämplad NPDB.

Wilhelm Jonasson Lillback
1836-1923

Wilhelm Jonasson Lillback, Kvevlax Finland och Granön, Tynderö,
Medelpad. Född 6 april 1836, död 17 juli 1923. Han föddes i Koskö by
Kvevlax kommun i Finland som tredje sonen till Jonas Johansson
Hjort (1800-1839) och hans hustru Ulrica Sophia Samuelsdotter Frantz
(1801-1874).
Familjen bodde som inhyses på Back kapelansboställe i Väserhankmo
by i Kvevlax och från 1823 som torpare under Frantz hemman i Koskö
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Brännstämpelns bokstäver.

by. Den 14 december gifte sig Lillback med Maria Mattsdotter född
den 24 april 1836 också hon från Kvevlax. 1858, 22 år gammal, åkte
han till Sverige. Han åkte skridskor på isen till Holmöarna och följde
sedan kusten till Örnsköldsvik, där han vistades en tid för att sedan
dra längre söderut till Sundsvallsdistriktet. När hustrun förenade sig
med honom är inte känt, men första barnet, sonen Wilhelm, är född 1
februari 1864 i Sättna i Medelpad. Familjen var bosatt på flera platser
innan man så småningom hamnade på Granön i Tynderö. Barn
nummer två Maria Sofia, föddes i Sundsvall 23 mars 1867 och tredje
barnet, Johan Alfred, föddes i Tynderö den 27 september 1872.
Enligt kyrkboken i Tynderö inflyttade Wilhelm Jonasson Lillback med
familj år 1877, inget datum angivet, till Granön från Kvevlax i Finland.
Detta tycks inte vara helt korrekt, då kyrkboken i Kvevlax anger
utflyttningen till den 30 september 1874 vilket stämmer bättre med
noteringen i Tynderös kyrkbok, att sonen Jonas Alfred föddes i
Tynderö den 27 september 1874.
Det tycks som att man nu på Granön har funnit en plats där man kan
stanna för gott. Den första tiden bor familjen i en liten stuga med bara
ett rum ungefär mitt på ön, men efter en tid skaffar man sig ett torp på
öns sydsida där förutsättningarna för en drägligare tillvaro är större.
Man har nu möjligheter att bedriva jordbruk. Dessutom finns det
tillgång till fina fiske-vatten samt jakt på säl och sjöfågel. Som den
duktiga hantverkare han är drygar han ut inkomsterna med
båtbygge,men kanske mest som bössmed och det torde vara först nu
som han får användning för denna konst på allvar. 1923 får han
kallbrand i ett ben som måste amputeras. Han avlider på SundsvalIs
lasarett den 17 juli 1923 och är begravd på Tynderö kyrkogård.
Som bössmed kommer Lillback närmast att bli ett begrepp och han
verkar att ha varit rätt produktiv att döma av de förhållandevis många
bössor som finns bevarade.
Var han lärt sig denna konst är inte känt, men förmodligen hade han
skaffat sig insikt i bössmidets svåra konst redan innan han kommer till
Sverige. Något som talar för detta är att utförandet på hans bössor i
många detaljer liknar de bössor som tillverkats på den andra sidan av
Bottenhavet. Vem som varit hans läromästare går ej att få fram. Enligt
kyrkoarkivet i Kvevlax finns inga smeder eller andra hantverkare
upptagna i släkten. I första hand skulle man kunna tänka sig att han
lärt sig konsten av sin fader vilket var mest vanligt bland hantverkare.
Detta kan dock uteslutas i detta fall eftersom han vid faderns död
endast var tre år gammal.

Sälbössa kal 22, tillverkad och använd av Lillback, har en blå knapp på
kolven samt på pipan JONAS WILHELM LILLBACK.

Det är inte känt om han stämplade sina bössor. Några sådana är i va*
fall inte påträffade. Hans bevarade brännstämpel som han använde
vid märkning av sina olika ägodelar har bokstäverna IWLB och
rimligtvis borde även en eventuell stämpel för bössor ha samma
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bokstavskombination. Det enda påträffade vapen som han har
signerat är hans personliga sälbössa, som på pipan har inpunsat
JONAS WILHELM LILLBACK. Han kallade sig tydligen för Jonas
efter fadern, i kyrkböckerna står endast Wilhelm. Man kan trots
frånvaron av stämplariätt skilja Lillbacks bössor från bössor
tillverkade av andra mästare på grund av vissa särdrag.
Karakteristiskt för Lillbacks rakstockade bössor, är det utskurna
mönster som finns på kolvens vänstra sida. Denna utsmyckning
varierar något i utförande, men i stort sett liknar de finska
sälbössorna. Han tillverkade även bössor utan denna skärning och i
övrigt av enklare utförande. Detta troligen beroende på beställarens
önskemål och ekonomiska situation, vapnets utseende var för många
av underordnad betydelse, det viktigaste var funktionen.

Skärning på Lillbacks sälbössa.
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Skärning på finsk sälbössa.

-- .

_.....

--

Slätborrad bössa kal 20 mm tillverkad och använd av Lillback.

Blå knapp på Lill-backs bössa

Bössorna med vanlig kolv har kindstöd som är skuret runt kolvnäsan
och skärningen fortsätter en bit på andra sidan kolven. Dessa saknar
alltid bakplåt och har med vissa undantag täckt laddstocksnot och
liknar i framstocken hans sälbössor. Han hade sex eller sju bössor av
olika modeller och kalibrar för eget behov och som förvarades
instuckna under taket på stänger. Man kan identifiera dessa bössor på
att alla var försedda med en eller flera blå knappar på kolvhalsens
översida bakom svansskruven.
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Otaliga är de bössor som har passerat hans händer för t. ex.
rensborrning, uppdragning av nya räfflor och inskjutning mm. Så
småningom försämras synen så att han måste ta sonen till hjälp vid
provskjutning av bössorna. Troligen avyttrar han då några av sina
personliga bössor varav två har påträffats på Alnön. Många av hans .
kunder hade äldre vapen som av någon anledning måste lagas. Därför.
träffar man ofta på bössor stockade av Lillback men med pipor och lås
tillverkade av andra mästare. Man kan även se gamla
flintsnapplåsbössor som han ändrat till slaglås. Han har då tillverkat
nya hanar som har ett speciellt utseende.

Hane tillverkad av W/back.

Carl Erik Larsson
1838-1912
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Vi var några intresserade personer som 1970 besökte Granön, under
sakkunnig ledning av Lillbacks sonson tull~änsteman Nogi Lillback,
som själv vuxit upp där och som kommer ihåg farfar mycket väl. Han
fick som barn många gånger hjälpa honom i hans arbete med bl.a.
borrning av bösspipor då han fick veva borrmaskinen. Vid vårt besök
kunde vi konstatera att av verkstaden fanns ingenting kvar.
Boningshuset och sjöboden står fortfarande kvar, men används
numera endast som sommarbostäder.
Många av de gamla bössmederna ansågs besitta övernaturliga krafter, '
så även Lillback. Många historier om mer eller mindre märkliga
händelser cirkulerar fortfarande i den omgivande bygden, många
gånger motvilligt berättade. I Lillbacks fall räckte det kanske med att
han var från Finland eftersom finnarna var kända för sin
trollkunnighet. Beträffande bössmedernas förmenta trollkunnighet
kan detta ha berott på att de oftast var så där lagom "full i sjutton",
och därför kunde konsten att utnyt* uppkomna situationer på ett för
betraktaren oförklarligt sätt.

Carl Erik Larsson, Lidensboda, Medelpad. Född 27 juni 1838, död 5
oktober 1912. Han föddes i Holm socken i Medelpad som enda barnet
till torparsonen Lars Carlsson och hans hustru Brita Ersdotter bosatta,
i Vike by. 1846 när han är endast åtta år avlider hans mor i vattusot.
Han flyttar därefter till sin moster Anna Ersdotter i Hällesjö i
Jämtland och hennes man bonden Nils Andersson. Den 24 januari
gifter han sig med Engla Justina Nilsdotter född i Holm den 16 juni
1842, samma år den 18 november flyttar familjen till torpet Boda no 1
om 11/12 mål i Lidens socken i Medelpad. I äktenskapet föddes fyra
barn, två pojkar och två flickor. Äldsta sonen Nils Erik Karlsson blev
en mycket skicklig konstsmed och finsnickare, men tillverkade enligt
uppgift inga bössor. Carl Erik Larsson börjar redan under sin tid i
Hällesjö att tillverka bössor, i första hand lodbössor. Något aven
specialitet verkar hans dubbelbössor med räfflade pipor ha varit. Tre
av dessa för mynningsladdning förvaras i hembygdsgården iHällesjö.
Han skaffade sig i Hällesjö ett grundmurat rykte som bössmed och
hans bössor var eftertraktade av jägare för sin träffsäkerhet som enligt
uppgifter var något i särklass för dåtida bössor. Att äga en
Larssonbössa var något att vara stolt över. Larsson insåg tidigt värdet
av reklam och han stämplade frikostigt sina bössor med hela namnet
och orten, han hade stor kundkrets och hans bössor är spridda över
stort område. Även sedan han flyttat till Lidensboda anlitades han av
sina gamla kunder och det har berätats för mig om en man som gick
till fots från Ragundatrakten till Larsson i Lidensboda för att få sin

r
bössa reparerad. Innan mannen var framme hade han famnen full av
bössor som hade skickats med honom av personer efter vägen. Då de
hörde att han skulle till Larsson i Lidensboda ville de skicka med sina
bössor till honom för reparation.
Larsson blev 1878 belönad av Hushållningssällskapet för ett av
honom utställt gevär. Han avlider den 5 oktober 1912.

Smedjan

Kännetecknande för hans bössor är den eleganta formen, kolven oftast
försedd med kindstöd och nätskuren kolvhals samt fint arbetade
beslag. Varbygeln är som regel ett riktigt konstverk. Framstocken på
hans lodbössor är mycket vek och skiljer sig i den detaljen från de
flesta andra lodbössor.

Dubbelpipigt gevär. Stiftantändning. Kal 20 mm. rakräfjlad. Stämplad på vänster lås.

Han tillverkade även bakladdningsvapen i stor utsträckning. Bilden
visar en av hans dubbelbössor med stiftantändning, kaliber 20 och
båda piporna rakräfflade. Jag har även sett en Huskvarna, dubbel
hagelbössa kaliber 16, till vilken Larsson har tillverkat ett extra pipset
med höger pipa kaliber 28 och med 8 spiralräfflor samt vänster pipa
kaliber 24 med 8 rakräfflor.

75

Lodbössa kal 10 mm tillverkad i Lidensboda, stämplad på lås och varbygel.

Som de flesta bössmeder i slutet av 18DO-talet ändrade han många
Remingtongevär av armens modell till jaktgevär. Bilden visar en
sådan bössa omgjord till hagelbössa kaliber 28 som för övrigt skall
vara den sista bössan som han tillverkade. Av bevarade verktyg och
mallar att döma, har han tillverkat många fler typer av bössor än som
hitintills har påträffats. Hans verkstad i Lidensboda som bestod av
både smedja och snickarverkstad blev efter hans död ombyggd till
boningshus och står fortfarande kvar på sin ursprungliga plats.
Däremot är boningshuset rivet. Alla hans verktyg och övrig
utrustning skingrades på auktion.

Hagelgevär, kal 28 mm. Omändrat från armens rnodj1864-68.
Ska vara Larssons sista tillverkning.

Erik Petter Vestin
1839-1901

Olof Petter Vesterlund
1842-1916
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Erik Petter Vestin, Strand, Resele. Född 24 mars 1839, död 1901. Han
föddes i Strand, Resele socken och verkade där som smed till sin död
1901. Han gick under benämningen "bössmen" och ska som sådan ha
varit mycket duktig. Han belönades på utställningen i Härnösand
1879 med Hushållningssällskapets skådepenning av brons andra
storleken, för "bakladdningsgevär med patron". Jag har inte påträffat
något vapen som med säkerhet kan sägas vara av hans tillverkning.

Olof Petter Vesterlund var bosatt och verksam i Östanbäck, Holm
socken. Han skall enligt uppgift ha varit en mycket skicklig bössmed.

Nils Nicke Noren
1843-1936

Nils "Nicke" Noren, Rör~ärnsmon, Viksjö socken. Född 17 september,
död 13 september 1936. Han var bosatt i Rör~ärnsmon och den 28
april 1867 gifte han sig med Anna Kajsa Ledin. I äktenskapet föddes
fem barn, tre pojkar och två flickor. Noren tillverkade lodbössor och
utförde alla förekommande vapenreparationer. Inga av hans bössor
skall ha blivit kvar i Viksjö utan levererades till omkringliggande
socknar, mest till Indal och Liden. Om han stämplade sina bössor är
inte känt. Ingen bössa har påträffats, som med säkerhet kan sägas vara
av hans tillverkning. Till en början borrade han piporna för hand, men
byggde så småningom ett vattenhjul i en intillliggande bäck och
borrade sedan piporna med hjälp av vattenkraft. Han tillverkade en
typ av fällknivar, som han endast gav bort i present. Fällknivarna var
omöjliga att öppna för den oinvigde. Av dessa knivar skall det
fortfarande finnas några exemplar kvar i Viksjö.
Sonen Nils Olof, född 1 juni 1867,blev även han en duktig
hantverkare, som lagade klockor samt byggde fioler och cittror. En av
honom tillverkad cittra, som på sin tid kostade 15 kronor, förvaras i
hembygdsgården i Viksjö. Dessutom var han en mycket efterfrågad
fiolspelman och han spelade på danser runt om i landskapet. Bland
hans kompositioner kan nämnas Persabergslåten.
Sonen August, född 3 februari 1877 var känd som näverslöjdare, han
tillverkade bl.a näverskor och näverlurar.

Christoffer Norgren
1847-1908

Christoffer Norgren, Kroksta by, Själevad socken. Född 22 april 1847,
död 18 november 1908. Han var bosatt i Kroksta by, Själevad socken
och skall ha varit en mångsysslare och tusenkonstnär, skicklig
finsnickare och bössmed.
Tyvärr har det inte varit möjligt att få fram så många uppgifter om
honom som man hade önskat. Efter hans död skingrades hans
ägodelar på auktion och verkstaden är numera riven.

II
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Erik Larsson
1849-1937

Erik Larsson, Bursnäs, Haverö socken i Medelpad. Född 14 juni 1849,
död 11 maj 1937. Han föddes på en plats som kallas Norra skogen i
Ytterhogdal i Härjedalen. Därifrån flyttar han omkring 1880 till
Bursnäs by i Haverö socken i Medelpad. Han dog 11 maj 1937 och är
begravd på Haverö kyrkogård. Han var en teknisk begåvning som
helt utan utbildning blev en mycket duktig hantverkare. Han verkade
som smed och utförde alla därtill hörande uppgifter, dessutom
tillverkade han bössor av hög klass. Tillverkningen omfattade troligen
inga mynningsladdningsbössor utan endast bakladdningsvapen, som
Remingtongevär, dubbelbössor, bockgevär och drillingar. Han var
även en duktig snickare och tillverkade bl.a hyvelbänkar och
spinnrockar. Han klarade också av vissa former av sjukvård tex
koppning och tandutdragning, med sin för ändamålet
specialtillverkade tång.
Verkstaden, en ganska stor byggnad, hade i ena halvan smedja och i
den andra snickarverkstad. Alla maskiner drevs med vattenkraft. Då
det fanns god tillgång på vattenkraft byggde han en såg och en kvarn
samt ett kraftverk som försåg fyra byar med elström. Kraftverket är
numera ombyggt och tillhör Sydkraft. Larsson hade två söner som
båda hjälpte honom i smedjan, men ingen av dem tillverkade bössor.
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Av de bössor han tillverkade har jag sett ett bockgevär, en
dubbelbössa och ett Remingtongevär. Bockgeväret är försett med övre
pipa i kaliber 12, med fyra rakräfflor. Den undre pipan, också den
räfflad, i kaliber 8 mm, ligger i framstocken som slutar vid
mynningen. Gevärethar synlig hane och en avtryckare med omställare,
för pipval på översidan bredvid hanen. Kolven är av rak engelsk
modell med nätskuren kolvhals. På lådans vänstra sida är stämplat
ELS BURSNÄS. Hela vapnet är mycket elegant utfört. Dubbelbössan
är försedd med synliga hanar och har kaliber 28 och har höger pipa
rakräfflad och vänster pipa spiralräfflad. Båda piporna har sex räfflor..
Bössan har inga stämplar. Remingtongeväret har låset helt tillverkat
av mässing och är stämplat med ELS. Enligt uppgift tillverkade han
även drillingar (en bössa med tre pipor) men någon sådan har jag inte:
påträffat. I Haverö kyrka förvaras en av Larsson tillverkad stor kista
av järn med en mycket sinnrik låsning.

Erik Anton Söderlind
1854-1931

Erik Anton Söderlind, Västmark, Nordmaling. Född 8 oktober 1854,
död 5 april 1931. Han föddes i Bjurholm och började som mycket ung;
sin verksamhet som smed. I Västmark i Nordmaling hade han sin
smedja och utförde där alla förekommande arbeten. Han tillverkade
även lodbössor i rätt stort antal. Enligt uppgift stämplade han aldrig
sina bössor. Bössan på bilden är hans personliga kulbössa, med
bakladdningsmekanism, som han även tillverkat patronerna till. En
annan stor produkt var fångstsaxar av olika slag. Det verkar som att
en stor procent av norrlandskustens sälsaxar är tillverkade av
Söderlind. Bilden visar en av de sälsaxar som han levererat ända till
Tynderö i Medelpad.

KlIIbössa, bakladdning

Sälsax från Tynderö
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Gustav Bergwall
1855-1911

Gustav Bergwall. Född 5 januari 1855, död 4 september 1911. Efter att
ha varit bosatt både i Storfall och Västansjö flyttar han till Norrfors i
Västerbotten. Han hade en stor del av sina kunder i Trehörningsjö,
Björna och Gideå. Han utförde alla förekommande smidesarbeten. De
lodbossor han tillverkade stämplades GBW. Efter bokstäverna fanns
en rund stämpel som på den undersökta bössan (Örnsköldsvik
museum nr 1610), inte går att identifiera. Han försåg många lodbössor
med Remingtonlås. En intressant uppgift är att han utförde
reparationer av Remingtongevär för K4 i Umeå. Sonen Ernst Bergwall
född 3 mars 1887 död 1967 var verksam i faderns smedja. han
tillverkade även bössor men i mindre omfattning än fadern. Sin första
bössa tillverkade han som 13-åring, han kunde redan då välla ihop
pipan själv. Denna bössa skall ännu finnas bevarad. Mest sysslade han
med reparationsarbeten av vapen, den sista reparationen gjorde han
omkring 1922. Smedjan där dessa smeder arbetade är numera borta.

Lodbössa tillverkad av G. Bergwall. Örnsköldsviks museum nr 1610

Jakob Viklund
1862-1941

Jakob Viklund, Lännäs by, Skorpeds socken. Född 20 mars 1861, död
16 januari 1941. Han var bosatt i Lännäs by där han var verksam som
smed. Han tillverkade troligen inte bössor i någon större utsträckning,
men var ofta anlitad som vapenreparatör. De vapen han tillverkade
hade bakladdningssystem. Själv tillverkade han inga pipor, däremot
låsmekanismerna. En systerson till Viklund äger en älgstudsare,
system Remington, med kaliber 12,7, som enligt hans uppgift skall
vara tillverkad av Viklund. Pipan är en åttkantig lodbösspipa och
äldre än vapnet som sådant. Samma uppgiftslämnare berättar om ett
gevär med en mekanism liknande Mausers konstruktion, som också
tillverkats av Viklund. Detta gevär finns inte bevarat. Vid skjutningen
sprängdes mekanismen, beroende på något misstag av skytten, som
turligt nog klarade sig med en lindrig skada i ena handen. Smedjan
som Viklund arbetade i finns numera inte kvar.
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Emanuel Lundkvist
1875-1965

Emanuel Lundkvist, Kullarmark, Stigsjö. Född 18 mars, död 20 april
1965. Han var verksam som smed i sin faders smedja iKullarmark.
Fadm, Christian Lundkvist 1848-1928, härstammade från Viksjö och
hade varit anställd som smed vid Lögdö bruk, innan han flyttade till '
Kullarmark och blev sin egen. Tillverkningen bestod mest av yxor och'
liar, som till stor del såldes på marknaden i Sollefteå. Både far och son '
utförde vapemeparationer, samt gjorde om statens Remingtongevär
till jaktbössor. Det förekom ingen egen tillverkning av bössor. Kunder.
kom ibland ända från Häggdånger och Ljustorp med vapen som
behövde lagas. Smedjan finns inte längre kvar.

Hagelbössa som enligt uppgift tillverkats av Christian Lundkvist.

Alfred Lyren
1869-1960
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Alfred Lyren föddes 2 mars 1869 och dog 11 oktober 1960. Han var
bosatt och verksam iRörström, Hoting. Han tillverkade bössor och
revolvrar enligt uppgifter som dock hittills inte har gått att
kontrollera.
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Gevärsfaktorierna
i Sverige

De svenska
Gevärsfaktorierna

Det första faktoriet grundades av Gustav Vasa 1551 i Arboga. Tanken
var att i större skala få en inhemsk tillverkning av vapen, för i första
hand krigsmaktens behov samt att göra sig fri från importen av
utländska vapen, och härmed även skapa enhetligare modeller.
Verkstäder fanns redan på 1530-talet för rörsmedar (bössmeder) och
plåtslagare (harnesksmeder) förlagda till slotten i Västerås, Kalmar,
Vadstena, Uppsala och Stockholm.
I slutet av 1500-talet börjar man samordna vapentillverkningen bland
smeder bosatta ute på landsbygden genom att tillsätta en faktor, som
hade till uppgift att leda smedernas arbete och förse dem med material
samt att leverera de färdiga vapnen till rustkammaren i Stockholm.
.
Faktorns verksamhet benämndes faktori.
Svagheten med detta system var svårigheterna för faktorn att övervaka arbetet samt leveranserna av material och färdiga produkter.
För att rationalisera vapentillverkningen anlägger Gustav II Adolf
under 1620-talet sex nya faktorier. Jönköping, Norrtelje och Söderhamn 1620, Sundsvall 1622, Örebro 1624 och Norrköping 1627, vilka
därefter tillsammans med Arboga svarar för leveranserna till kronan.
Ål: 1620 påbjöds att de rörsmeder som arbetade för kronans räkning
och därför hade skattefria hemman, antingen skulle överge hemmanen
och flytta till faktori-erna eller sluta med sitt hantverk och bli bönder
(Alm 1933 sid 180).

Sundsvall 1622-1677-90
Söderhamn 1620-1813
Hedemora 1706-omkr 1720
Norrtälje 1620-1830-talet
Arboga 1551
Örebro 1626-1795
Eskilstuna 1659
Norrköping 1627-1790-talet
Jönköping 1620
Husqvarna 1689
Ronneby 1679-1784

SundsvalIs faktori I samband med Sundsvalls grundande anlades söder om staden ett
kronans gevärsfaktori i avsikt att, liksom på andra platser i landet,
centralisera vapen-tillverkningen. Allmogen i Medelpad erhöll år 1622
meddelande om att det var regeringens vilja att landskapets kronosmeder skulle flytta in till den nya staden.
Antalet kronosmeder var vid denna tidpunkt ett tiotal (Ahnlund 1921
sid 50).
Landskapets kronosmeder stod tidigare tillsammans med kronosmederna i Hälsingland under överinseende av hälsingefaktorn. Detta
system måste uppen-barligen ha haft stora brister på grund av långa
avstånd och dåliga kommunikationer.
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Skickliga rörsmeder fanns i Haverö och Borgsjö där det var god
tillgång på myrmalm.
Påbud utfärdades att varje hemman i landskapet skulle hålla fyra
timmerstockar, fyrtio tegelstenar, taknäver och ett dagsverke, till
bostäder och verkstäder för de rörsmeder som skulle slå sig ner i
Sundsvall.
Mantalslängden av år 1623 namnger följande smeder: Måns Andersson, Måns Nilsson, Pål Jonsson, Påvel Jonsson, Per Jonsson, Lasse
Jonsson och Lasse Olsson stockmakare.Av dessa omnämns år 1619 i
"Peder Månssons Helsings doombook aff Medelpada 1617-1623". Per
Jonsson och Lasse Jonsson, som bosatta i Vassnäs, Haverö, samt Måns
Nilsson i Sillre, Borgsjö.
Vid samma tidpunkt var sju smedboställen i det närmaste färdiga.
Varje smed hade två stugor och en verkstad och därjämte anges för
"alle tillhopa en stor smidja" (Ahnlund 1921 sid 51).
Platsen för denna första industrianläggning i Sundsvall låg strax norr
om fagerdalsbron på Sidsjöbackens östra strand, där det ännu i sen tid
funnits spår efter dammbyggnaden, som även använts sedan faktoriet
upphört. På bäckens västra sida ligger Faktorigatan och Stockmakargatan som minnen över denna verksamhet. Ä ven i stadsvapnet finns
ett bestående minne av faktoriet, de kors-lagda muskötgafflarna och
stormpotten.
Det är inte mycket som skrivits om SundsvalIs faktori under årens
lopp. Granskar man detta material, kan man konstatera att inga
skriftliga bevis tycks finnas varken för att det upphörde efter endast
några år som Ahnlund menar, eller att det skall ha varit verksamt till i
slutet av 1600-talet, vilket af Sandeberg hävdar. Båda stöder sig bl. a på
Kungl res d 10 december 1680 och den 19 dec 1682 samt Magistratens
skrivelse till greve Dahlberg 1690. Af Sandebergs tolkning att flyttningen ägt rum något år mellan 1677-1690 avfärdar Ahnlund som en
hypotes som faller på det faktum att uppgift om något faktori i Sundsvall överhuvudtaget icke kan påvisas i någon bevarad handling efter
1620-talet.

Ahnlund skriver att detta faktori någon gång före 1690 flyttats till
Söderhamn och införlivats med därvarande anläggning (Ahnlund 1921
sid. 64). af Sandeberg skriver att i en skrivelse från Magistraten år 1690
till greve Dahlberg omtalas gevärsfaktoriets transport till Söderhamn,
men tiden för denna händelse omnämnes inte. Av två andra något
äldre dokument (Kungl. Res. den 10 dec. 1680 och den 19 dec. 1682)
tycks framgå att faktoriet varit i verksamhet i Sundsvall ännu 1677.
Avlöningen för detta år hade "stadens be*nte" i Sundsvall efter tre års
fåfäng väntan inte fått ut. Då de med anledning därav gjorde sig
påminda hos regeringen och hövligt begärde att få ut sin innestående
avlöningsfordran, svarades att de för dem avsedda medlenavsänts till
Söderhamn och använts där för faktoriets behov. Eftersom "stadens
be*nter" råkat i "nödställd belägenhet" tog borgmästare och råd sig
an deras rättmätiga sak och anhöll hos regeringen att stadsbe~änterna
icke längre måtte undanhållas sin rätt, utan få ut vad som lagligen
tillkom dem.
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af Sandeberg skriver vidare, utifrån sin tolkning av Kongl. Res. 1680,
att Karl XI tvärt avslog framställningen. Utan någon ursäkt för att
avlöningsmedIen uteblivit och för det nödlidande som "stadens
be*nte" därmed utsatts för. Kungen Förklarade barskt att åtgärden
varit en "public necessitet ll som i krigstider i brist på medel till kronans '
behov drabbat dem så väl som andra. af Sandeberg skriver "publici
penitet" men detta är troligen en felläsning.
Borgmästare och råd lät sig dock icke skrämmas därav. Efter någon tid
förnyade de framställningen, vilket denna gång ledde till önskat
resultat. Kungen lät till "stadens be*nte" utbetala deras innestående
fordringar och därigenom tillfredsställdes deras krav.

af Sandeberg fortsätter att med uttrycket "stadens be~ente" kan ej avses
sådana be*nte i staden som ur stadskassan erhöll sin avlöning
eftersom regeringen ingenting hade med dem att skaffa. Man kan inte
heller ha syftat på sådana bet*nte i staden, som avlönades med till
staden inflytande post- och tullmedel. Dessa be*nte hade
borgmästare och råd inte under några förhållanden befogenhet att
föra talan för. Då uteblivandet av avlöningsmedlen framställs i
samband med Söderhamns gevärsfaktori, är det i hög grad sannolikt
att i "stadens be~ente" inbegripes arbetarna vid gevärsfaktoriet i
Sundsvall. Dessa tillhörde stadens borgerskap, över vilkets välfärd det
ålåg borgmästare och råd att vaka. Deras uppträdande som arbetarnas
målsman och böneman förefaller då halt naturligt, i synnerhet om
man antager att borgmästaren såsom faktor vid faktoriet var deras
närmaste förman. Han hade i egnskap av förman inte heller själv
utfått sin avlöning för samma år, varför hans intresse för sakens
lyckliga lösning är dubbelt förklarlig (af Sandeberg 1906 sid. 40 fD.

i;

Ahnlund skriver att det i ett yttrande 1765 av "Handlande
borgerskapet" i Sundsvall berättas att gevärsfaktoriet i staden "För
obekvärnligheten i orten" flyttades till Söderhamn efter några års
förlopp. Detta måste ha skett 1627 eller kort därefter (Ahnlund 1921
sid. 65). Källvärdet i detta påstående är tvivelaktigt eftersom man jär
berättar om en flyttning som ägde rum mellan 88- 158 år tidigare.
1627 upphör faktoriet enligt Ahnlund. Med Alms uppgifter att Louis
de Geer mellan 1627 och 1631-32 innehade rikets samtliga faktorier av
vilka flertalet sistnämnda år återgick till kronan, kan man tänka sig en
annan förklaring (Alm 1953 sid 126). Uppgifterna visar att SundsvalIs
faktori upphörde 1627, men bara som kronans faktori. I själva verket
kan driften ha fortsatt som vanligt men med annan huvudman. Det är
troligt att SundsvalIs faktori, liksom flertalet faktorier sedan återgick
till kronan 1631-32. Denna möjlighet till tolkning av källorna har inte
uppmärksammats tidigare.
Ahnlund anger att smeder flyttat från Sundsvall till Söderhamns
faktori. Han spekulerar över möjligheten att Lasse Olsson
stockmakare enligt SundsvalIs mantalslängd 1623, skulle vara samma
person som Lars stockmakare i mantalslängden för Söderhamn 1629.
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Ahnlund menar sig också kunna återfinna flera smednamn från
Sundsvall i Söderhamns mantalslängd, men framhåller att man inte
genom sådana jämförelser kan tillåta några definitiva slutsatser
(Ahnlund 1921 sid 64 f).
Man bör nog inte sätta för stor tilltro till dessa namnlikheter då
variationen mellan namnen överhuvudtaget är ganska små, utan det
får väl närmast ses som lösa spekulationer utan större värde. Om man
granskar den åberopade mantalslängden för Söderhamn 1629 med
sina 121 namn, finner man att inte mindre än femton personer har
förnamnet Lars, där finns en Måns slipare som kan stämma in på
någon av Sundsvallssmederna Måns Andersson eller Måns Nilsson,
där finns även en Per slipare som passar på Per Jonsson, dessutom
finns två stycken Lars Jonsson som då skulle motsvara Lasse Jonsson i
Sundsvall.
Även om smeder flyttat från Sundsvall till Söderhamns faktori
behöver det inte nödvändigtvis betyda att hela faktoriet flyttat.
Däremot anser jag att Wexionius Gyldenstolpe och J. Loccenius som
skriver om sin samtid borde vara tillförlitligare, de nämner att
Sundsvalls faktoriet var i verksamhet på 1650- och 1660-talen
(Ahnlund 1921 sid 64).
Dessa uppgifter anser Ahnlund däremot inte vara tillförlitliga.

Sammanfattning

af Sandebergs tolkning att faktoriet varit i verksamhet till någon gång
mellan 1677-90, avfärdar Ahnlund som fel, enligt honom upphörde
verksamheten redan 1627.
Efter vad jag har funnit är det endast dessa två författare som har
forskat i ämnet Sundsvalls faktori.
Ahnlunds uppgifter har blivit normgivande för alla senare författare
som har omnämnt Sundsvalls faktori.
Sundsvalls stad har ju som bekant ödelagts av eld tre gånger, 1721,
1803 och 1888, varvid det mesta av stadens arkiv blivit förstört,
möjligheten att hitta några arkivaliska uppgifter om faktoriet är därför
näst intill obefintliga och då det lilla som finns bevarat inte kan sprida
ljus över förhållandena måste vi förlita oss till andra utvägar.
Eftersom Söderhamns faktori som stämpel hade stadsvapnet med två
korslagda musköter över en båt, kan man lätt frestas att antaga att
även Sundsvalls faktoris stämpel skulle bestå av sitt stadsvapen,
muskötgafflarna och stormpotten. Naturligtvis behöver det inte vara
fallet.
Under mina forskningar har jag påträffat ett ~ugotal vapen med en
stämpel som jag personligen är övertygad om är den stämpel som
använts vid Sundsvalls faktori och ingen av de sakkunniga på
området som blivit tillfrågade har betvivlat mitt påstående.
Vid första anblicken av den av mig antagna Sundsvallsstämpeln, tror
man sig finna en Söderhamnsstämpel. Detta är inte så konstigt
eftersom dessa stämplar oftast är mycket otydliga på grund av
kraftigt slitage. Dessutom är stämpeln i sig själv mycket liten och
försedd med små figurer. Vid närmare granskning av stämpeln, i
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förstoring, ser man två korslagda musköter men ingen båt. Istället
finns där tre kronor, en upptill och en på var sida i de trianglar som
bildas av musköterna. Mellan kolvarna finns ett S. Stämpeln kan
antingen ha en oval eller rektangulär ram, se fig Al, A2 sid 66. Man
kan naturligtvis tänka sig, att denna stämpel skulle kunna ha använts
av Söderhamns faktori, men någon sådan är inte känd.
På de pipor jag granskat förekommer som mest fyra stämplar.
Vanligast är dock tre stämplar: faktoristämpeln med de korslagda
musköterna, faktorns stämpel som endast består aven bokstav samt
pipsmedens stämpel bestående av två eller tre bokstäver. Den fjärde
stämpeln föreställer en fågel som liknar en örn. Kan den ha något
samband med Samuel Örn som var överinspektör övar faktorierna
1680-1693? Se fig D:l sid 66.
Strokirk skriver om Örebro faktori: "Faktorismederna arbetade
huvudsakligast för kronans räkning men fingo 1645 rätt att i mån av
tid utföra beställningar åt enskilda personer, dock skulle dylika
arbeten vara belagda med faktoriets stämpel".
Denna rätt gällde nog för alla faktorier i landet, även Sundsvalls
faktori och torde vara förklaringen till att alla hittills påträffade vapen .
är jaktvapen.
Faktorssysslan vid faktoriet i Sundsvall innehades förmodligen av
stadens borgmästare såsom fallet var i Söderhamn. Faktorsstämpeln
utgjordes som ovan har framhållits, aven bokstav (första bokstaven i
borgmästarens efternamn). Ingen av de två bokstavsstämplar som
förekommer på de av mig undersökta piporna stämmer in med någon .
av de faktorier som var verksamma vid faktoriet i Söderhamn.
Däremot stämmer de två bokstäverna in på borgmästarlängden i
Sundsvall: ett D och G.D skulle då betyda Sven Danielsson som var
borgmästare 1668-1670? och G Erik Olov Genberg borgmästare 1676·
1699. Är dessa iakttagelser riktiga bevisar det att faktoriet var i
verksamhet åtminstone till 1676.
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SundsvalIs
borgmästare
1624-1727

Daniel Bertilsson

1624-16577

Sten Mickelsson

16577-16597

J.M. Thet

16607-16617

Erik Mattsson

16627-1663

Erik P. Molin

1664-16657

Nils Johansson Lind

16647-1668

Sven Danielsson

1668-16707

Johan Georg Alander

16717-1676

Erik Olof Genberg

1676-1699

Lorentz Backman

1700-1727

(Ahnlund 1921)

Faktorer vid
Söderhamns Faktori

Carl Olofsson Burman död 1623 första faktor och tillika
borgmästare
Nils Tomasson död 1640
Johan Eskilsson
Hans Behm död 1676
Magnus Blix dä förordnad 1676 död 30 maj 1696
Magnus Blix dy suspenderad omkring 1700
Johan Lemoine 1701 död 1705
Anders Craelius död 1744
Lars Euren död 1778
Johan Charling

(Stecksen 1934)

87

Stämplar på
Sundsvallsvapnen

A = Faktoristämpel
B = Faktorns stämpel
C = Pipsmedens stämpel
D = Övriga stämplar

Al

Faktoristämpel äldre typ

A:2

Faktoristämpel yngre typ

B:1

D

Faktorstämpel Sven Danielsson (1668-1670?)

B:2 '

B

Faktorstämpel Erik Olof Genberg (1676-1699)

C:1

CB

Pipsmed

C:2

EB

Pipsmed

C:3 ' ..

TO

Pipsmed

C:4

AFH Pipsmed

C:5 •

EIK

C:6

AED Pipsmed

Pipsmed

C : 7 . GPB Pipsmed
C:8

LSB

C:9

HPL

C:10

AID

0:1

Övriga stämplar på pipa

0:2
0:3
0:4

"

il
LB

J /

t . Övriga stämplar på pipa
Övriga stämplar på snapplås
Övriga stämplar på flintlås
Söderhamns faktoristämpel

Beträffande stämplarna C:7, C:8, C:9 och C:10 råder en viss
tveksamhet om de är rätt tydda.
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Det som finns bevarat i original av vapnen är i de flesta fall endast
piorna. Vapnen har blivit omstockade flera gånger under årens lopp.
De flesta av de jag känner till är omstockade på 1800-talet och
försedda med slaglås, utom några få exemplar, som har bevarats i
original till vår tid.
För enkelhetens skull har jag numrerat de undersökta bössorna från 120, se tabell sid 92.
Två av originalvapnen är helstockade lodbössor med flintsnapplås
och åttkantig pipa.
Den ena, nr 1, kommer från Bräcke i Jämtland, har på pipan
stämplarna A:2, B:l och C:5.

Nr l.

Den andra, nr 2, kommer från Stöde i Medelpad, har på pipan
stämplarna A:2 och C:4 men saknar faktorns stämpel.

Nr 2.
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Den tredje bössan i originalskick, ffi 5 från Alnön i Medelpad, är en
grovkalibrig lodbössa för säljakt,kalibern är 22 mm och vikten är 11
kg. Pipan har stämplarna A:2, B:1, C:1 och D:l. Dessutom är
avtryckarblecket försett med stämpeln EB, som möjligen kan vara
samma stämpel som C:2. Låset är ett flintlås omändrat till slaglås.
Låsblecket har stämpeln 0:4.

Nr 5.

Bössorna ffi 3 och 4 är även de lodbössor av samma storlek och har
pipan stämplad lika som bössa ffi 5. Dessa två bössor, vilka kommer
från norra Hälsingekusten, har blivit omstockade på 1800-talet och
har försetts med slaglås.
Bössa ffi 14, kommer från Nordingrå i Ångermanland och liknar
mycket bössorna 1 och 2, pipan har stämpeln C:5 men saknar övriga
stämplar. Bössan har blivit omstockad men med den gamla stocken
som förebild. Vid omstocningen har kolven blivit något förlängd.
Flintsnapplåset är borttaget och ersatt med ett vanligt slaglås.

Ii

l
i
i
i

Nr 14.

Bössa ffi 17 kommer från Medelpad, den har på pipan stämplarna
C:1,D:l och 0:2. Stämpeln 0:2 som kan tydas som E:Jeft SWall är
mycket intressant i detta sammanhang då det sista ordet bör vara en
förkortning av Sundsvall. Den är omstockad på 1800-talet och försedd
med slaglås.
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Nr 17.

Bössa nr 18 kommer från Ångermanland och har den finaste pipan i
det undersökta materialet. Den är stämplad med stämplarna A:l och
C:9. Pipan är åttkantig 19 cm baktill och 9 cm framtill. Däremellan är
den filad rund på översidan, men undersidan som ligger i stocken är
kantig. Vid övergången mellan kantighet och rundning finns filade
ränder. Den är omstockad på 1800-talet och flintsnapplåset är
omändrat till slaglås.
På många av de undersökta piporna och även på lodbösspipor
tillverkade vid faktoriet i Söderhamn, förekommer filade streck på
pipans översida, på tvären framför och bakom sikte och korn. Dessa
streck varierar i antal från ett till tre. I brist på bättre benämning på
dessa har jag kallat dem för "faktoristreckil då de endast uppträder på
pipor tillverkade vid faktorier. Pipor tillverkade av allmogebössmeder
saknar dessa streck. Många gånger kan alla stämplar saknas. En
anledning kan vara slitage eller att i vissa fall pipan vid ändring till
slaglås blivit avkortad några centimeter baktill. I dessa fall kan
"faktoristrecken" vara de enda indicierna på att pipan i fråga är
tillverkad vid ett faktori. Om dessa streck har haft någon praktisk
betydelse, eller endast varit en form av utsmyckning, är svårt att veta.
Kanske markerar de gränserna för riktmedlens placering.

Nr 18.
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Stämplar på piporna samt orten där
bössan påträffats.
Nr

Faktori
stämpel

Faktor
stämpel

Smed
stämpel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A:2
A:2
A:2
A:2
A:2
A:1
A:1
A:2
A:2
A:1
A:1
A.1
A:1

B:1

C:5
C:4
C:1
C:1
C:1

A:2

B:1

A:1
A:2
A:2

B:1
8:1
B.1

Övriga
stämplar

D:1
D:1
D:1

Socken

Landskap

Inv nr

Bräcke
Stöde

Jämtland
Medelpad
Härjedalen

M 6473
Privat

Il

Alnö

Medelpad

Torp
B:2
B:1

C:2
C:3
C:6
C:6
C:8
C:7
C:5
C:5
C:2
C1
C:9
C:10

Jämtland
Nordingrå Ångermanland
Il
Hemsö
Nordingrå
Härjedalen
Fågelsjö
Il

Il

~edelpad

D:1,D:2
Sollefteå

Angermanland
Jämtland

Hällesjö

JLM 6285
M 8702
M 7291
M 8157
FG 212
FG216
Privat
M 14943
JLM 23910
M 6208

Samtliga pior är åttkantiga utom nr 18 som delvis är filad rund,
räfflornas antal är sex eller åtta och alla är spiralräfflade, bara nr 7 är
rakräfflad.
Bokstäverna som ingår i !nv nr betyder:
M
Länsmuseet Västernorrland, Härnösand
JLM Jämtlands Läns Museum, Östersund.
FG Fågelsjö Gammelgård.
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