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Ångermanland (om namnets härledning se nedan, 
sp. 1037), landskap i Norrland, ligger mellan 62° 
48’ och 64° 32’ n. br. samt 2° 45’ v. och 1° 47’ ö. 
lgd (från Stockholms observatorium. Se 
"öfversiktskarta" till art. Sverige och kartan öfver 
Sverige i bd 29, bl. 6-8). Det har närmast formen af 
en triangel, hvars norra, djupt inbuktade sida 
begränsas af Lappland och Västerbotten, sydöstra af 
Bottniska viken och sydvästra af Medelpad och 
Jämtland. 
Gränsen mot de två sista landskapen går nästan i rak 
linje från Åvike, vid kusten, åt n. v. öfver Storsjön 
(63 m. ö. h.), förbi Kotensjöarna (160 o. 167 m.), 
öfver Eksjön (280 m.), Alderssjön (316,6 m.), 
Kälsjön (383,4 m.), Hälsjön (334 m.) m. fl. 
småsjöar, tar s. ö. om Ströms vattudal öfvervägande 
nordlig riktning, går genom Flåsjon (265,4 m.) åt n. 
v. upp till Saxälfven, där Å:s, Jämtlands och 
Lapplands gränser mötas, följer denna åt s. till norra 
ändan af  Tåsjön (247,6 m.), Å:s största insjö, nära 
40 km. lång, men ej bredare än 3 km., hvarefter den 
gör en stor båge åt s. ö. och n. ö., öfver 
Ångermanälfven, Gide, Lögde och Öre älfvar samt 
n. om Örträsk bryter af åt s. ö., mellan öre älf och 
Ume älf till hafvet. Å. är till storlek det sjätte i 
ordningen af Sveriges, det fjärde af Norrlands 
landskap med 20,747,88 kvkm. areal, hvaraf 
19,709,16 kvkm. land och 1,038,22 kvkm. vatten, 
hvadan det beträffande landarealen har samma 
nämnda ordningsföljd bland såväl Sveriges som 
Norrlands landskap, men beträffande vattenareal 
intar 9:e platsen af Sveriges och 5:e af Norrlands 
landskap. - Kusten är rikt sönderdelad och har flera 
goda hamnar. Längst i s., på gränsen till Medelpad, 
ligger Åvikebukten, n. därom bukten vid Härnösand 
med öarna Härnö, i s., och Hemsö, i n., utanför 
Ångermanälfvens mynning, samt ytterligare åt n. 
Gaviksfjärden, Omnefjärden och Ulfösundet, som 

skiljer Norra och Södra Ulfön från fastlandet, 
Tjälviken och Nätrafjärden samt den på öar rika 
skärgården s. ö. om Örnsköldsvik. Ö. om detta 
skjuter en rikt af vikar söndersplittrad halfö åt s., 
och längst i n. märkes den stora 
Nordmalingsfjärden. E. A-t.  
Från lappmarken nedskjuter inom landskapet en 
mängd bergsträckningar, som än upplösa sig i en 
mångfald af förgreningar, än utbreda sig till ett 
kuperadt högland, öfver hvilket här och där ganska 
betydande bergshöjder resa sig. Öfverallt i 
dalgångarna bildas större och mindre sjöar och 
vattensamlingar eller framgå vattendrag, som 
flerstädes utbreda sig till långsträckta sjöar. Å 
midten af den kil af landskapet, som inskjuter 
mellan Jämtland och lappmarken, är landskapets 
högsta punkt, Tåsjöberget, som uppnår 656 m. ö. h., 
medan de sjöar, som ligga i landskapsgränserna 
omkring detta berg, ha en höjd af 270-297 m.  
I midten af Å. träffas sjöar på en höjd af 300 m., 
omgifna af berg, som uppgå till inemot 600 m. 
Längst i n. ö., mot lappmarken, når bergklacken 
Ångermanbalen upp till 487,2 m. i Balberget.  
Om ock landet sänker sig alltmer mot kusten, finnas 
dock i det nedre landet ej obetydliga bergshöjder, i 
synnerhet ö. om Ångermanälfvens nedre lopp nära 
intill hafvet och dess vikar, där bergen uppgå till 
330 m., och blott omkr. 1 km. från stranden 
anträffas en höjd af 280 m. 
Landskapets västra del eller "södra Å.", upptas af 
Ångermanälfvens (se d. o.) vattenområde. I "norra 
Å.", som genom en bred skogstrakt, benämnd 
Skuleskogen, delas i en större del, "norr om 
skogen", och en mindre, "fram om skogen", äro 
bland de många vattendrag, som utfalla i Bottniska 
viken, att märka de inom landskapet upprinnande 
Nätraån och Själevads- (eller Mo-)ån, nära vid 
hvars utlopp Örnsköldsvik är beläget, samt de från 
lappmarken kommande Gide-älf, Lögde-älf och 
Öre-älf. - Invid vattendragen, i synnerhet vid 
Ångermanälfven, träffas de odlade fälten, som 
flerstädes bestå af god lermylla, hvaremot 



landskapet i öfrigt har ganska mager jordmån och 
fylles här och där i de inre delarna af skogbärande 
moar, berg och myrar. - Landskapet är kändt för sin 
skönhet, och frånsedt kustlandet af Västerbottens 
länsdel och de ödsliga obygderna omkring fattiga 
nybyggen i det inre landet mot lappmarken, 
framträder Å:s ömsom storslagna, ömsom leende 
natur såväl i skärgården och i kusttrakterna omkring 
de många fjärdar och vikar, hvilka inskjuta från 
hafvet (bland dessa är äfven att räkna 
Ångermanälfven 30-40 km. från hafsbandet), som 
ock i nämnda älfs mellersta och ej minst öfre 
dalgångar, Ådalen, samt på oräkneliga ställen i 
öfrigt vid insjöar och vattendrag (se pl., fig. 1 o. 2). 
 
Den ovanliga naturskönhet, som är utmärkande för 
vissa delar af Å., står i ett mycket påtagligt samband 
med landskapets geologiska byggnad, som erbjuder 
mycket af intresse. Den fasta berggrunden utgöres 
visserligen till öfvervägande del af urberg, men 
därjämte förekomma dels en serie yngre eruptiva 
bergarter, hvilka äro förhärskande inom den för sin 
storslagna natur bekanta kusttrakten, dels, längst i n. 
v., omkring Tåsjön, kambrosiluriska af lagringar 
(bl. a. alunskiffer med orsten), den till sin ålder ej 
fullt säkert bestämda Strömskvartsiten samt 
sparagmit, tillhörande de i Jämtland och 
Västerbotten utbredda högfjällsbildningarna. Bland 
urbergarterna i Å. äro de allmännast rådande en grå 
gnejs och en egendomlig bergart, som på kartorna i 
allmänhet betecknats som "blandning af granit och 
gnejs" och numera torde böra kallas "migmatit" (se 
d. o. Suppl.); den är bildad genom injektion af 
granitmagma i leptiter och liknande bergarter och 
varierar starkt, från ådergnejs till inhomogena 
graniter med inneslutningar af leptit- eller 
skifferformationen. Nära kusten från landskapets 
södra gräns ända upp mot Örnsköldsvik uppträder 
grå leptit, som äfven sträcker sig inåt landet genom 
Skorpeds och Sidensjö socknar samt upptar området 
mellan Graningesjön och Ådals-Liden. I de nu 
nämnda bergarterna förekomma talrika smärre 
massiv af finkorniga gråa graniter, bland hvilka 
särskildt märkas finkorniga muskovitförande 
varieteter, exempelvis på Hemsön. Stora delar af 
Björna och Anundsjö socknar samt hela området 
mellan Ramsele, Junsele och Tåsjö upptas af grof 
porfyrgranit l. ögongranit, den i dessa trakter af 
Norrland utbredda Refsundsgraniten. I trakten s. ö. 
om Tåsjö är ett ej obetydligt massiv af mörk gabbro. 
- Den förut nämnda serien af yngre, med hvarandra 
genetiskt förbundna, eruptiva bergarter uppträder 
dels längs kusten inom Nora och Nätra samt 
mellanliggande socknar (den viktigaste delen däraf 
kallas Nordingråmassivet), dels i Helgums socken 

vid gränsen mot Jämtland, en nordöstlig utlöpare af 
Ragundamassivet, samt utgöres af en röd granit, 
närbesläktad med den åländska och finska rapakivi-
graniten, flera varieteter af gabbro samt olivin-
diabas jämte monsonitiska bergarter. 
På Nordingråmassivets granitiska och gabbroartade 
bergarter hvilar en komplex af jotniska sandstenar 
och arkoser, hvilka i sin ordning genomsättas och 
täckas af diabasbergarter; denna sandstensformation 
sträcker sig från Storön i Nora socken till 
Trysundaön i Nätra, men framträder endast i helt 
smala terrasser i sluttningarna af de höga, branta 
bergen. Detta är särskildt förhållandet vid Gaviks- 
och Grönviksfjärdarna. Graniten bildar bergen 
omkring den vackra Ullångersfjärden och på 
Ulföarna, hvarest äfven förekommer diabas, hvilken 
f. ö. bildar talrika små massiv äfven i det inre af 
landet. 
- Det höga och vidsträckta Tåsjöberget utgöres till 
sin hufvudmassa af Strömskvartsit, sluttningarna 
samt dalsänkorna liksom äfven stränderna v. om 
Tåsjön af alunskiffer med bollar och lager af 
kalksten, innehållande kambriska fossil. 
Åldersförhållandet mellan dessa fossilförande lager 
och Strömskvartsiten, hvilken närmast 
parallelliseras med den äfvenledes till sin ålder 
obestämda Vemdalskvartsiten i Jämtland och 
Härjedalen, är ännu icke fullt utredt. Vid norra 
ändan af Tåsjön förekommer kalktuff i ringa 
mängd.  
- Några med säkerhet brytvärda malmtillgångar ha 
icke träffats inom landskapet, oaktadt en mängd 
skärpningar gjorts, i synnerhet på magnetkis, 
hvilken uppträder som helt obetydliga körtlar i 
leptiten. Söder om Västanå i Viksjö socken finns en 
kopparkisfyndighet, och på Ulföarna och 
Trysundaön har brutits en egendomlig järnmalm, 
hvilken uppträder som lagerformade partier i 
diabas. 
På grund af malmens fattigdom samt höga halt af 
titan och fosfor har brytningen nu öfvergetts. 
På Härnön m. fl. st. förekommer grafit, hvars 
brytning ej visat sig lönande. Större betydelse än 
grufdriften skulle stenindustrien kunna erhålla, om 
de stora tillgångarna af grå granit (vid 
Örnsköldsvik), röd granit, gabbro och diabas blefve 
på ett planmässigt sätt tillgodogjorda.  
- I de vidsträckta, skogbeväxta områdena emellan 
de djupa dalgångar, af hvilka landskapet 
genomskäres, är morängrus den förhärskande 
jordarten, och detta är endast undantagsvis 
uppodladt. På Härnön har man vid gräfningsarbeten 
funnit en fossilförande gyttjeaflagring, hvilande på 
glacial sand och grus samt täckt af moränlera. 
Denna gyttja innehåller lämningar af växter, som 



ingalunda antyda ett arktiskt klimat, utan 
åtminstone under någon del af tiden för gyttjans 
aflagring ett klimat som det f. n. i trakten rådande 
eller t. o. m. mildare. 
Denna bildning torde därför vara interglacial och 
bevisar, att under vår istid inlandsisen i någon 
mellanperiod dragit sig långt tillbaka, sannolikt 
ända till fjälltrakterna. I floddalarna och det lägre 
kustlandet förekomma skiktade aflagringar, sand 
och lera, med stor utbredning, och dessa jordarter 
bilda här ofta en fruktbar jordmån. Af särskildt 
intresse äro i synnerhet de af mycket fin sand med 
underordnade lager af lera bestående s. k. 
älfaflagringarna, som kunna nå en mäktighet af 
ända till 50 à 60 m. och i hvilka de för detta 
landskap karakteristiska niporna samt en mängd 
terrasser äro utskurna. En noggrann undersökning af 
dessa älfaflagringar har visat, att de förete 
regelbundna årsskikt liksom den hvarfviga 
ishafsleran (se Glaciallera, sp. 1243), och Lidéns 
undersökningar därom ("Geokronologiska studier 
öfver det finiglaciala skedet i Å.", S. G. U. 
Ser. Ca N:r 9, 1913) ha ådagalagt, att ett 
regelbundet tillbakaryckande försiggått såväl af 
isranden som af Ångermanälfvens mynning i det 
baltiska ishafvet, som då stod betydligt högre än nu. 
Så har det t. ex. visat sig, att isranden behöft omkr. 
400 år att draga sig tillbaka från Fällön vid 
Härnösand till Junsele. Å:s kusttrakter ha många 
tydliga bevis på landhöjningen efter istiden, 
företrädesvis väl utbildade strandvallar, och 
höjningen har där varit synnerligen betydlig, öfver 
250 m., och den högst belägna observationspunkten 
i Skandinavien för baltiska gränsen, 284 m. ö. h., 
ligger på Skuluberget i Vibyggerå socken. Denna 
del af Bottniska vikens kust hör också till de af 
jordskalf mest träffade delarna af Sverige. Hj. L. (K. 
A. G.) 
Å:s folkmål bilda en rätt enhetlig dialektgrupp, 
begränsad i s. och s. v. af en med landskapsgränsen 
sammanfallande, starkt utpräglad språkgräns, 
medan ångermanländskan i n. v. når långt in i 
Lappland (se Västerbotten, sp. 356). Däremot når 
ren ångermanländska ej fram till den gamla 
landskapsgränsen mot Västerbotten: Nordmaling 
och Bjurholm sluta sig språkligt närmare till 
Umedalen än till närmaste ångermanländska 
socknar, hvilkas hufvudort är Arnäs och hvilkas 
gräns mot Nordmalingsslätten utgöres af 
Malingsskogen. Trots skarpt framträdande 
skiljemärken mellan ångermanländska och 
västerbottniska, råder mellan dessa båda mål en 
nära öfverensstämmelse, som dock hufvudsakligen 
gäller blott dialekterna i södra delen af landskapet 
Västerbotten (ungefär den del, som tillhör 

nuvarande Västerbottens län). I regel beror denna 
öfverensstämmelse på ett från ångermanländskan 
utgående inflytande på västerbottniska mål. Mellan 
Jämtland och Å. har en liflig ömesidig påverkan egt 
rum som satt betydande spår i båda landskapens 
dialekter. Den egentliga jämtskan är dock i grunden 
mer olik ångermanländskan än vare sig 
västerbottniskan eller medelpadskan. Sistnämnda 
mål har gemensamma med ångermanländskan flera 
viktiga kännetecken, hvilka i de flesta fall utgöra 
överensstämmelser äfven med sydligare kustmål 
och med riksspråket. Flera för ångermanländskan 
karakteristiska utvecklingsprocesser saknas helt 
eller delvis i sydnorrländska och uppsvenska mål, 
men återfinnas i götamål och i östnorska mål. Å. 
synes tillhöra centrum af ett själf ständigt 
norrländskt novationsområde. I vår tid äro de 
ångermanländska dialekterna stadda i ett långt 
framskridet upplösningstillstånd. Resterna af 
dativböjningen äro i Å. färre än i Medelpad. Ett 
annat sydligt drag i Å. är sammandragningen af de 
gamla diftongerna: het utveckladt ur heit, hök 
(öppet ö) ur hauk,ö ur öy. I Å. (liksom i Medelpad) 
ha ändelsevokalerna försvagats i ord, som af 
gammalt haft lång stamstafvelse, men icke i sådana 
ord, som af gammalt haft kort stamstafvelse 
(vokalbalans): det gamla ordet heita, heta, har i Å. 
blifvit hete eller hetä, däremot har det gamla hita, 
hetta (subst. och verb), i största delen af Å. blifvit 
heta, i "nolaskogsmål" (jfr nedan) dock hetta. 
Obestämda pluraler af maskuliner med lång 
stamstafvelse ha försvagat ändelsen -ar till -er: 
häster i Å. s. ö. om en ungefärlig linje Långsele-
Örnsköldsvik, men bevarat -ar oförändradt, om 
stamstafvelsen i fornspråket varit kort: dagar eller 
dägar. Ej mindre karakteristisk än ändelsen är i 
detta fall stamstafvelsen. Vare sig dess vokal är ett 
slags ä (i södra Å. och kustbygden af norra Å. upp 
till Örnsköldsvikstrakten) eller ett slags a (i 
återstoden af norra Å., där detta a-ljud är 
synnerligen öppet och ofta växlar med öppet ä) 
föreligger alltid en förskjutning i riktning mot 
öppnare uttal. Stamstafvelsen i sing. dag har 
öfverallt i Å. och Medelpad ett mera slutet a-uttal, 
jämfördt med pluralformen. I ordet kula har målet 
långt slutet u i stamstafvelsen och försvagning af a 
till e (ä) i ändelsen; i det ursprungligen kortstafviga 
verbet kola däremot har öfverallt ändelsens a 
bevarats, under det att stamstafvelsens vokal blifvit 
ett öppet ö e. d. I södra Å. skiljes ofta vokalen i 
substantivet köl, kol (u-aktigt ö-ljud, hårdt k, tjockt 
l), från vokalen i stamstafvelsen af verbet köla 
därigenom, att den öppna stamstafvelsen i verbet 
har en nyans mera öppen ö-vokal o. s. v. Dessa 
exempel innebära, att Å. stannat på samma stadium 



som ett bredt bälte dialekter i mellersta Norrland 
och östra Norge: genomgående försvagning af 
ändelsevokalerna i långstafviga ord till e (ä). I de 
kortstafviga orden däremot har Å. bevarat 
ändelsevokalen, om denna varit a, men försvagat i 
och u till e (ä): bitit (sup.) har blifvit bete (betä) i 
större delen af Å., bette i "nolaskogsmål"; stundom 
förekommer dock vid sidan däraf beti, betti; misu f., 
ostvassla, har merendels blifvit mese. Jämsides med 
försvagningen af de kortstafviga ordens ändelser går 
alltså i ångermanländskan en allmän öfvergång af 
vokalerna i deras stamstafvelser till öppnare uttal 
(jfr äfven exemplen dägar, köla ofvan). Tilljämning 
spelar i ångermanländskan en vida mindre roll än i 
jämtskan och västerbottniskan, dock äro i västra Å. 
rådande tilljämningstyper som bröte, bröti jämte 
brötö, brutit, brose (öppet o), brasa (den sistnämnda 
typen dock ej i "nolaskogsmål").  
-Öppning af gamla korta vokaler har 
ångermanländskan i betydlig utsträckning 
genomfört äfven i andra fall än gamla kortstafviga 
ord: sella, sillen, sönna, synden, klöbbe (tjockt l, 
öppet, grumligt ö), klubba, fars, fors o. s. v. 
Sistnämnda slag af öppning (o till a) är särskildt 
karakteristisk för norra Å. och för en del bygder vid 
nedersta delen af Ångermanälfven. I fråga om 
konsonanter karakteriseras ångermanländskan bl. a. 
däraf, att d bortfallit i synnerligen stor utsträckning: 
ree, ridit, tjear, tjäder (i n.), tonlösa r och l (äfven 
tonlösa tjocka l), t. ex. tahrp eller tohrp, torp, 
mjåhlka, mjölken, förmjukning som i vährtje, virke, 
böjje (böjjö), bygga, t-inskott i drottne, drattne, 
drott’n (öfre ådalarna), drunkna, samt framför allt af 
tjockt, supdradentalt n: ben, Hans (n kan framför s 
bortfalla och nasalera föregående vokal) o. s. v. I 
ändelser bortfaller n i mindre utsträcknng än i 
grannmålen: stinta, flickan, men stugen, stugan, ån 
eller åän, ej åa, Pers’n, Persson (ej Persa), Karen 
(ej Kari). Dock har ångermanländskan i motsats 
mot grannmålen i s. och v. förlorat n i best. form 
plur. af maskulina subst.: hästa, hästarna, dock ej i 
kortstafviga: dägan (tjockt n) eller dägana, i s. ö. 
ofta dägarer, dagar, och dägara, dagarna, med 
dubbla pluraländelser. Karakteristiskt för Å. är 
också -j-inskottet och omljudet (tilljämningen) i 
feminina pluraler som löjer, löjern (allmänt), 
löjerna, ladorna, klattjen, klockorna (Anundsjö). 
Den annars sällsynta gamla komparativändeisen -
ane lefver ännu på vissa håll i Å.: snärane, snarare, 
dyrene, dyrare. Inom Å. skiljes på målen 
"nolaskogs" (norr om Skuleskogen på gränsen 
mellan Nätra och Vibyggerå) och "sönnaskogs" 
(innefattande ej blott kusttrakterna, utan äfven hela 
den inom landskapet fallande delen af de öfre 
ådalarna, alltså t. o. m. Junsele och Tåsjö). Inom 

målen sönnaskogs skiljes på de mål, som talas i 
ådalarna, och det, som talas af folket ute i landet 
("utlänsa"). 
Till utlänsmålen. som inom sig hysa stora växlingar, 
kunna räknas målen fr. o. m. Sånga ut till hafvet. 
Inom ådalsmålen kunna urskiljas en Sollefteågrupp, 
en Reselegrupp och en Ramselegrupp. Bland 
"nolaskogsmålen" kunna urskiljas Nätramål, 
Sidensjömål (dit Skorpedsmålet sluter sig), 
Anundsjömål, Själevadsmål (dit målet i Mö och 
Björna sluter sig) samt Arnäsmål (med målen i 
Grundsunda, Gideå och Trehörningsjö). 
Nolaskogsmålen utmärkas bl. a. för a i tahrp, torp 
etc. (så delvis äfven i utlänsmålen), gv- i gvit, men 
vit nästan alltid i öfriga ångermanländska mål, öppet 
ö i kömma, komma (k-ljud), mot slutet o i 
sönnaskogsmål, tjv- i tjvå (så äfven i öfre ådalarna), 
förlängning af vokalen framför gammalt mb, nd m. 
m., kam, kamm, san, sand, el, eld; förlängning af 
konsonanten, ej vokalen i fall sådana som vecke, 
vecka, men i sönnaskogsmål veke o. s. v. På ett par 
håll i utkanterna af nolaskogamålens område 
(Skorped i s. och Nordmaling i n.) är 
kortstafvigheten ännu bevarad i vissa ordgrupper. 
Sönnaskogs- och nolaskogsmål korsas af en mindre 
framträdande, men dock beaktansvärd motsättning, 
nämligen mellan västligare, från hafvet aflägsnare 
mål och östligare mål. I v. finner man flera 
överensstämmelser med jämtskan: mera tilljämning 
i v. än i ö., mera apokope (drott’n, drunkna, 
gamjänt, gammal ungmö), vidare spår af 
dativböjning med ändelsen –a i sing. mask. (i skoja, 
i skogen, Sollefteå, föråldradt, men på sjönom, på 
sjön, Nora); slutljudande -r i ändelser bortfaller i 
större utsträckning i v. än i ö. o. s. v. Litt.: K. 
Sidenbladh, "Allmogemålet i Norra Å." (1867), K. 
J. Blomberg, "Ångermanländska bidrag till de 
svenska allmogemålens ljudlära" 
(läroverksprogram, Härnösand, 1877); H. Geijer i 
"Sverige, utg. af O. Sjögren", sid. 472 ff. och där 
citerade skrifter. Någon utförlig behandling af något 
ångermanländskt mål finnes icke i tryck. Otryckta 
samlingar finnas i landsmålsarkivet i Uppsala. 
H. Gjr. 
 
Förvaltning. I administrativt hänseende är 
landskapet deladt mellan två län, näml. med 18,042 
kvkm. på Västernorrlands län och 2,705 kvkm. på 
Västerbottens län (sistnämnda del, Nordmalings och 
Bjurholms socknar, är dock, med högst få undantag, 
hvarken med afeende på natur eller med hänsyn till 
folkspråk en del af Å., utan af landskapet 
Västerbotten). Fögderiernas antal är 4 (Kramfors, 
Skogen, Ådal och Mellansel) med tills. 19 
landsfiskalsdistrikt, hvarjämte af Västerbottens län 



2 landsfiskalsdistrikt (Nordmalings och Bjurholms) 
falla inom A. Det har tre städer: Härnösand, 
Sollefteå och Örnsköldsvik, samt tre 
municipalsamhällen: Kramfors, Nyland och 
Nordmaling (1921). I judiciellt hänseende omfattar 
Å. 6 domsagor, med sammanlagdt 10 tingslag under 
Svea hofrätt. I ecklesiastikt hänseende hör det till 
Härnösands stift. - Befolkning. Vid 1920 års början 
var folkmängden 172,195 pers., 9 på 1 kvkm., 
hvadan Å. med afseende på invånarantal var det 
elfte i ordningen af Sveriges, det andra af Norrlands 
och beträffande folkmängdstäthet det resp. nittonde 
och fjärde, och har landskapets folkmängd nästan 
tredubblats på de senaste 75 åren. Den bofasta 
befolkningen är redbar, upplyst och vaken samt 
händig, men har varit väl mycket undfallande för 
frestelsen att med de betydliga penningsummor, 
som skogshandteringen inbringat, föra ett mera 
luxuöst lefnadssätt, än som skäligen anstår en 
allmoge. Gamla seder och bruk ha försvunnit; 
någon särskild dräkt har icke funnits. Att Å. är en 
gammal bygd, vittna de många gamla 
begrafningsplatserna i kustlandet och vid 
Ångermanälfven, där ättehögar från den yngre 
järnåldern gå ända upp till Resele socken, inemot 
100 km. från hafsbandet. Nära 20 km. längre upp 
efter älfven, i Lidens socken, träffas en större 
samling af hällristningar. Landskapets namn 
(gammalsv. Angermannaland) härledes af 
gammalsv. anger, isl. angr, fjord, hafsvik (samma 
ord träffas i Enånger, Njutånger, Hardanger o. s. v.) 
och tillades urspr. endast Ångermanälfvens nedersta 
del; den gamla benämningen ångermän på 
inbyggarna förekommer ännu i norrländska 
dialekter. 
Landskapets vapen är i blått fält 3 horisontala 
silfverlaxar, den öfversta och den understa vända åt 
höger, den mellersta åt vänster (i heraldisk mening). 
K. S. (E. A-t.) 
Litt.: A. A. Hülphers, "Samlingar til en beskrifning 
öfwer Norrland" (6 stycken, 1771-97), D. Åslund, 
"Beskrifning öfver Wästernorrlands län" (1878), 
samt M. Rieck-Müller och O. Högberg, "Medelpad 
och Ångermanland" I, II (1920). 
 
Ångermanlands kontrakt, i Härnösands stift, äro 
sex, sedan 1921 benämnda Domprosteriet (förut Å:s 
södra k.), Ådalens (förut Å:s östra k.), Ramsele 
(förut Å:s västra k.), Sollefteå (förut Å:s sydvästra 
k.), Nätra (förut Å:s nordvästra k.) och 
Örnsköldsviks (förut Å:s nordöstra k.).  
-Domprosteriet omfattar de 4 pastoraten Härnösand, 
Säbrå, Stigsjö och Viksjö, Häggdånger. 834 kvkm. 
20,080 inv. (1920). – Ådalens kontrakt omfattar de 
9 pastoraten Nordingrå, Ullånger, Vibyggerå, Nora 

och Skog, Bjärtrå, Gudmundrå, Högsjö och Hemsö, 
Torsåker och Dal, Ytterlännäs. 1,962 kvkm. 44,018 
inv. 
- Ramsele kontrakt omfattar de 7 pastoraten Ådals-
Liden, Junsele, Ramsele, Edsele, Bodum, Fjällsjö, 
Tåsjö. 5,861 kvkm. 20,602 inv.  
- Sollefteå kontrakt omfattar de 7 pastoraten 
Sollefteå och Multrå, Ed, Långsele och Graninge, 
Boteå och Styrnäs, Öfverlännäs och Sånga, Resele, 
Helgum äfvensom Norrlands trängkårs församling i 
Sollefteå. 2,619 kvkm. 24,145 inv.  
- Nätra kontrakt omfattar de 6 pastoraten Nätra, 
Sidensjö, Skorped, Anundsjö, Mo, Björna. 5,046 
kvkm. 23,258 inv.  
– Örnsköldsviks kontrakt omfattar de 5 pastoraten 
Själevad, Örnsköldsvik, Arnäs, Gideå och 
Trehörningsjö, Grundsunda. 1,721 kvkm. 26,394 
inv. 
 
Ångermanälfven, norra Sveriges vattenrikaste älf, 
aflopp för sjöar och vattendrag i en mängd af de 
dalgångar, som uppta Ångermanland samt norra 
Jämtland och södra Lappland. Den bildas af tre 
stora, på fjällen upprinnande källfloder, af hvilka 
den nordligaste på grund af vattenområdets storlek 
måste betecknas som den egentliga Å., den 
mellersta kallas Fjällsjöälfven och den sydligaste 
Faxälfven. Hufvudfloden, egentliga Å., uppkommer 
i sin ordning af två källarmar, Storån och Vojmån. 
Den sydligare af dessa, Storån, rinner upp inom 
norskt område, i Renfjeldenes fjällsjöar, belägna 
omkr. 1,000 m. ö. h. Under namn af Ransarån 
framrinner den mot ö. öfver riksgränsen och 
genomflyter den milslånga sjön Stora Ransan (583 
m. ö. h.), hvarefter den efter ytterligare 10 km. lopp 
faller ut i den stora och djupa Kultsjön (540 m. ö. 
h.) i närheten af Fatmomakke lappkapell i 
Vilhelmina socken. Efter utloppet ur denna sjö når 
ån några tiotal km. längre mot ö. den likaledes stora 
och djupa Malgomajsjön (se d. o.; 341 m. ö. h.), 
som genom en kortare forssträcka står i förbindelse 
med Volgsjön (se d. o.; 333 m. ö. h.). 
I denna utfaller strax intill Vilhelmina kyrkplats den 
nordligare källarmen, Vojmån (se d. o.). Långt upp i 
dessa källälfvars dalgångar träffas bebyggda orter. 
Från Volgsjön flyter Å. med namn efter de trakter 
den passerar, genom skogslandet, först i sydöstlig, 
därefter i sydlig riktning förbi Åsele kyrkplats (300 
m. ö. h.), därefter åt s. v. och ånyo åt s. under 
ständiga forsar och fall genom Junsele och Lidens 
socknar, och i den sistnämnda förenar den sig efter 
330 km. lopp med den andra källfloden, den från de 
ogästvänliga fjällen i sydliga Lappland och 
nordligaste Jämtland kommande, 250 km. långa 
Fjällsjöälfven (se d. o.), hvarefter den samlade 



vattenmassan fortsätter 33 km. genom Resele och 
Eds socknar, tills den vid Österås i Sollefteå socken 
nedanför Edsforsen förenar sig med den tredje och 
sydligaste källfloden, den 340 km. långa Faxälfven 
(se Faxeälfven, hvilken namnform är mindre riktig) 
från Jämtland. Snart passerar Å. sin sista fors vid 
Sollefteå (se d. o. med fig.), hvarefter floden ända 
till utloppet är segelbar, dock under öfre loppet, till 
Nyland, endast för mindre djupgående fartyg, ehuru 
djupet flerstädes är 7 m. och bredden 300-500 m. 
Nedanför Nyland, där älfven utvidgar sig i många 
fjärdar samt oftast har en bredd af 3-5 km. med 
betydligt djup, antar den karaktären af en hafsvik 
och är segelbar för de största fartyg. Där pågår 
också mycket stark sjöfart. Det från det öfre landet 
nedflottade timret försågas och utskeppas vid omkr. 
40 lastageplatser, hvilka med sina staplar af trävaror 
och bullrande ångsågar visserligen bidraga att göra 
landskapsbilden liflig, men tillika störande inverka 
på traktens ursprungliga naturskönhet. Naturen i 
Ådalen ofvanför Nyland, förbi Ed uppåt Resele och 
Liden, är utomordentligt storslagen och har af 
resande jämförts med de vackraste trakterna vid 
Rhen och Neckar. Ofvanför de branta älfsträndernas 
15-20 m. höga nipor (se Nipa med fig.) utbreda sig 
grönskande, delvis odlade och väl bebyggda 
marker, som terrassformigt höja sig mot de 
omgifvande, oftast skogklädda bergen. Ungefär 
halfvägs mellan Nyland och hafvet delar sig älfven i 
två breda grenar, af hvilka den norra, som utgrenar 
sig till den vackra Norafjärden, går n. om Åbordsö 
och Hemsö till hafvet samt den södra, med 
förgreningen Älandsfjärden, uppnår samma mål 
mellan Hemsö och Lungö på ena sidan samt 
fastlandet och Härnön (med staden Härnösand) på 
den andra. I hela nedre delen af Å., ända upp till de 
branta forsarna i Ådals-Liden, en sträcka af omkr. 
120 km., idkas gifvande laxfiske. Älfvens hela 
längd från källorna till Nyland är 490 km., och dess 
flodområde utgör 38,000 kvkm.  
- Hufvudälfven och Fjällsjöälfven följas från 
Härnösand till Hoting (10 km. nedom Tåsjön) af 
järnväg. Norra stambanan skär Faxälfven vid 
Långsele och därefter hufvudälfven på en af landets 
högsta järnvägsbroar Forsmo bro (se d. o. med fig.) 
7 km. ofvan Faxälfvens inflöde. - Bland de 
viktigaste forsarna i hufvudälfven märkas: 
Forsmoforsarna (effekt vid industriellt medelvatten 
23,000 hkr), Moforsen (12,000 hkr), Nämforsen l., 
mindre riktigt, Nämdforsen (13,000 hkr) och 
Holaforsen (11,000 hkr); i Faxälfven: 
Granvågsforsen (21,000 hkr) och Nässeforsarna 
(15,000 hkr), samt i Fjällsjöälfven: Åkvisslan 
(11,000 hkr). Af vattenkraften i Å:s fall och forsar 
är endast en mycket ringa del ännu tillvaratagen. Se 

Ahlenius, "Å:s flodområde" (1903). Jfr fig. i art. 
Kramfors o. Multrå. 
 

Ur http://runeberg.org/nf/ 
 
 


