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Några stortallar och märkestallar i övre Norrland 

Stortallar är vördnadsbjudande. Med sina ofta 400-600 år på nacken har de överlevt bränder, 
sjukdomar och avverkningshot i åtskilliga mänskliga generationer. I den skogliga statistik 
som insamlas av riksskogstaxeringen genom årliga mätningar av tusentals provytor i hela 
landet är det ytterst få träd som uppnått en diameter i brösthöjd på över 80 cm (omkrets >251 
cm). Jag har valt denna gräns som definition av en stortall. Stortallar är alltså sällsynta i 
skogen men vanligare på gårdstun och i parker etc. Den följande förteckningen ger bara 
exempel på stortallar som påträffats utan djupare efterforskningar. Listan omfattar även några 
klenare tallar som utmärker sig på olika sätt, här benämnda märkestallar.  

Som forskare i ämnet skogsproduktion försöker jag beskriva hur skog och träd växer under 
olika förutsättningar. Av särskilt intresse är extremer i olika avseenden. För att våra modeller 
av verkligheten ska bli realistiska bör även extremer täckas in. Förutsättningarna för en tall att 
bli stortall är att den växer bra, har ett i något avseende speciellt skydd och att den har en rejäl 
portion tur, dvs undgår eller överlever alla de skador av djur, svampar, vind, snö och eld som 
normalt drabbar träden. Ett skydd i historisk tid har varit ”dålig kvalitet”, dvs träd som var så 
grova, krokiga och kvistiga att de inte lönade sig att avverka fick stå kvar. En modern 
företeelse är ”naturvärdesträd”, bl a enstaka tallöverståndare som kvarlämnas vid 
slutavverkning. Sådana träd blåser ofta omkull men systemet ger ändå förutsättningar för en 
ökad förekomst av stortallar i framtidsskogen. 

Den vanligaste orsaken till att stortallar dör är röta. Kärnveden hos tall är kådindränkt och 
motståndskraftig mot rötangrepp men i det långa loppet drabbas de alla av röta. Det gör att de 
inre årsringarna ofta saknas varför den exakta åldern inte kan fastställas. I min beskrivning av 
tallarna har jag fotograferat, noterat belägenheten med koordinater samt mätt omkrets vid 
brösthöjd, trädhöjd, krongräns och barktjocklek. Årsringsutvecklingen har noterats för en 
borrkärna uttagen vid brösthöjd. Syftet med denna beskrivning är att ge andra möjlighet att 
besöka träden och följa deras utveckling samt att undvika upprepad borrning. Insamlade 
borrkärnor finns bevarade i arkiv och mätdata finns tillgängliga i datafiler. 

Datasamlandet har pågått under perioden 2002-2018. En översikt ges i tabell 1. Koordinater 
anges i systemet RT90. För översättning mellan koordinatsystem kan appen https://rl.se/rtmob 
användas. Efter tabellen presenteras enskilda träd med egen beskrivning där omkrets 1,3 m 
över mark (O, cm), total trädhöjd (H, m) och ålder (A, uppskattad total ålder, år) anges. Med 
O02=233 avses till exempel trädets omkrets före tillväxt 2003. Vanligen visas också 
årsringsdiagram och fotografier. Många tallar har besökts flera gånger och några av dem har 
dött eller försvunnit. Stamvolymer anges efter beräkning enligt Brandel 1990: volym-
funktioner för enskilda träd. SLU inst. för skogsproduktion, rapport 26, tabell 1211, funktion 
100-01: v(dm3)=exp(-2,7841+1,9474*LN(d) - 0,05947*LN(d+20) + 1,40958*LN(h) - 0,4581*LN(h-1,3)). 
Variabeln d (brösthöjdsdiameter) ska anges i cm och trädhöjden h anges i meter.  

Årsringsbredderna på borrkärnorna har mätts i hundradels millimeter under förstoring i 
mikroskop. Variationen i årsringsbredd är stor från år till år men generella drag för trädens 
utveckling kan ändå utläsas ur diagrammen för årsringsutveckling. Beståndstätheten har stor 
betydelse för årsringsbredden. Träd som växer i tät skog får smala årsringar medan solitärer 
får breda ringar. Efter utglesning i närmiljön ökar årsringsbredden dramatiskt de närmaste 
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åren för att sedan åter avta när nya träd växer upp. Stortallen vid Inneråträsk (nr 1 i listan) har 
till exempel vuxit upp i ett bestånd som avverkades i början på 1940-talet. Den lämnades kvar 
som fröträd och ökade då årsringsbredden från ca 0,7 mm till nästan det dubbla för att sedan 
avta igen till ca 0,7 mm när ett nytt bestånd växte upp runt om. Sedan ungskogen drabbats av 
svampangrepp och avverkats 2003 har tallen åter blivit friställd och dubblat sin årsringsbredd, 
enligt den nya uppmätningen 2015. 

I genomsnitt ökar grundytan för enskilda träd (stammens genomskärningsyta vid brösthöjd) 
med ungefär samma absoluta belopp varje år (5-10 cm2). Det innebär att årsringsbredden 
avtar med tilltagande träddiameter (ålder). I princip styrs trädens tillväxt av klimatet. Träden 
växer fortast i södra Sverige därför att somrarna är varmast och tillväxtsäsongerna är längst 
där. Den stora variationen i årsringsbredd från år till år är i hög grad likartad för alla träden 
inom ett begränsat geografiskt område men det har inte gått att i högre grad förklara denna 
variation med den mätbara vädervariationen (temperatur, nederbörd, ljusförhållanden etc.). 
Det karakteristiska mönstret för årsringsvariationen över kalenderår återspeglas i 
årsringskronologier som kan användas för att datera gamla träföremål, tidpunkter för 
skogsbränder etc. Med stöd av data från de gamla träden i denna studie och en mängd data 
från andra studier har följande kronologi för Västerbotten kustland i perioden 1711-2010 
upprättats. Kronologin avser s.k. rensade index vilket innebär att de är rensade från 
autokorrelation. 

 

Extra smala årsringar (index<80) noteras för åren 1792, 1798, 1862, 1902, 1926 och 1931. 
Extra breda ringar (index>120) noteras för åren 1826, 1845, 1901 och 1953. 
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Några noteringar om gamla och stora tallar 

Den äldsta tallen på jorden (Methusalem, av arten Pinus longaeva) växer i Kalifornien och 
anges vara 5000 år gammal1. Den äldsta tallen i Europa (av arten Ormskinnstall, Pinus 
heldreichii) växer i en bergtrakt i norra Grekland och är 1075 år gammal2. Den äldsta tallen i 
Sverige återfinns på Hornslandet norr om Hudiksvall. Den var minst 757 år gammal när den 
mättes 20023. På Tjudek-heden i Muddos nationalpark finns flera gamla tallar varav den 
äldsta beräknas ha grott omkring år 1250 och alltså bör vara ungefär lika gammal som den på 
Hornslandet3.  

Den grövsta enstammiga tallen i landet uppges vara Ullebo-tallen med omkretsen 484 cm vid 
brösthöjd 2017. Höjden är 25 m och volymen beräknas till 21 m3. Samma volym beräknas för 
Krontallen i Uppsala som har omkretsen 447 cm och höjden 30 m.4 Angiven referens listar 30 
enstammiga tallar i södra Sverige med omkrets över 360 cm samt dessutom 6 flerstammiga 
tallar grövre än detta, den grövsta med omkretsen 558 cm (Vallby-tallen vid Kvillsfors). 

Den högsta tallen i landet växer vid Mölnbacka i Värmland och var 40,6 m 2018. Den växer 
på hyperitmark i nedre delen av en sluttning och är omgiven av höga granar. Sveriges högsta 
gran på 49,4 m växer i närheten3. Den högsta tallen av arten Pinus sylvestris lär växa i 
Ootsipalu i Estland och vara 46,6 m hög. 

Länsvisa förekomster av stora tallar återfinns på nätadressen tradportalen.se som 
administreras av SLU/artdatabanken på uppdrag av naturvårdsverket. Rapporteringen är 
ojämn. Från Norrbotten finns inga träd ordentligt rapporterade, från Västerbotten 18 träd vid 
Skellefteå 2007-2008, från Västernorrland 27 träd 2005-2018, från Jämtland 65 träd 2006-
2012. Länsstyrelsernas hemsida5 förtecknar tidigare fridlysta objekt (naturminnen) som ofta 
fanns inritade med ett run-B på topografiska kartan. Dokumentationen är dock bristfällig och 
sällan uppdaterad. Som exempel redovisas för Norrbotten 18 naturminnen varav 9 är tallar 
avsatta 1932-1978, bl a ormtallar, suptallar och stortallar. 

Referenser 

1. Engelmark, O. 2014. Muttos – Muddos nationalpark. Votum & Gullers förlag. 
 ISBN 978-91-87283-35-2 

2. Pers comm. paul.krusic@natgeo.su.se 
3. www.skogssverige.se/skog/fakta-om/fantastiska-trad 
4. tallar.se 
5. www.lansstyrelsen.se/norrbotten/stat-och-kommun/natur/skyddad-natur.html 
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Tabell 1. Förteckning över stortallar och märkestallar som beskrivs i denna rapport 

Nr Namn Datum X-koord 
 

Y-koord Alt. Diam. Omkr. Höjd Krgr Bark  Vol. Ring Ålder Karta 

          möh mm cm dm dm mm m³ antal år   

1 Inneråträsk 030517 714615 171044 233 882 277 225 86 25 6,3 243 >450 21Knv 

2 Viitakero 020617 739370 253640 220 891 280 230   45 6,6 265 >420 26Mno 

3 Kronören 051030 703923 168453 10 1159 364 135 70   6,7 194  400 19Jno 

4 Ekorrberget 020911 722927 161730 395 1037 326 286 105 25 10,8 193  400 23Jnv 

5 Högberget 040624 714005 166270 275 1038 326 216     8,4 345  500 21Jnv 

6 Gabrielsklinten 040615 715320 154106 350 901 283 246 120   7,2 247  300 22Iso 

7 
Trollberget: 
Truls 041030 707125 165895 175 751 236     33   424 474 20Jsv 

8 " : Trotsig 041030 707125 165895 175 828 260 244     6,0 ihålig   20Jsv 

9 " : Trofast 041030 707125 165895 175 847 266         153   20Jsv 

10 Mjösjö 050729 708126 165228 250 984 309 210     7,3 533 650 20Jnv 

11 Grannäs 050729 708532 164544 285 910 286 259     7,6 259 270 20Ino 

12 S. Kroksjö 050729 708028 164091 275 929 292 229     7,1 394 460 20Ino 

13 Byske 051016 722052 174837 50 1022 321 170 50 28 6,5 144 180 23Kso 

14 Rickleå 070422 713223 174283 55 1327 417 225 76   14,0 193 200 21Kno 

15 Sidensjö 100704 702290 162500 115 1162 365 255 102 40 12,1 150 160 19Iso 

16 Tryssjö 051050 714054 173802 145 754 237 268 88 20 5,5 166 175 21Kno 

17 Hedenäset 1 080615 737090 185320 60 1110 348 139 60   6,4   >400  26Nsv 

18 Hedenäset 2 080615 737090 185320 60 860 270             26Nsv 

19 UMU-tallen 051111 708715 172135 30 646 203 117 44 35 1,9 128 140 20Knv 

20 Spå-Klement 051105 712550 167311 347 627 197 118 63 26 1,8 323  350 21Jnv 

21 Sandbacka 120424 708980 172060 40 815 256 160 54 20 4,0 130 148 20Knv 

22 Gamlia-kultall 020816 708810 172080 45 258 82 138 112 12 0,4 143 159 20Knv 

23 Yttersjö-nedre 150926 713680 168880 280 756 238 251 98 28 5,2 340 350 21Jno 

24 Yttersjö-berget 151001 713630 169025 340 767 241 189 122 23 4,1 268  300 21Jno 

25 Lill-lappmyran 120823 712530 170830 260 390 123 71 58 14 0,5 385  400 21Knv 

26 Sörmjöle 120819 706335 170800 5 796 250 154 21 20 3,7 156 162 20Ksv 

27 Tväjsjö 160709 702825 158770 300 875 275 210     5,8 449  500 19Hno 

28 Grytmyrhöjden 160709 701880 158850 200 783 246 261 143 20 5,7 330 340 19Hso 

29 Burträsk 180607 716766 173135 90 1000 314 150     5,6 170 180 22Kso 

30 Sappnäs 180726 710290 166990 235 917 288 170 54 32 5,3 155 170 21Jsv 

31 Holmön 181006 707954 175053 10 948 298 141 29 20 4,7 342 380 20Kno 
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1. Stortallen vid Inneråträsk 
 

O02=277; H02=22,5; A02>450; O15=289; 

Uppmätt 2003-05-17. Den 45-åriga, välslutna tallungskogen runt stortallen har avverkats 
under vår-vintern pga starka angrepp av gremmeniella-svamp, som dödat många tallar. Stor-
tallen visar inga symptom på angrepp.  

Tallen är ihålig. Åldern har räknats på tre borrkärnor varav den längsta omfattade 243 
årsringar. Med ledning härav beräknades diametern under bark för 227 år sedan till ca 40 cm. 
Normalt tar det mer än 200 år för en tall att uppnå denna dimension, så tallen är troligen minst 
450 år gammal. Nedan visas årsringsutvecklingen i medeltal för de tre borrkärnorna. 

Besök 20151009: tallen omges av nyröjd ungskog med medelhöjd 2-3 m. Fortfarande grön 
och majestätisk, omkrets 289 cm (d=92,0 cm). Skyltad stig till ”stortallen” från avfartsväg 
väster bron över Norsån. 
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    Stortallen vid Inneråträsk 2003-05-17 

  Foto från 20111009 
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2. Stortallen på Vittakero 

O01=280; H01=23,0; A01>420; 

Tallen växer i ungskog väster om skogsvägen (gamla cykelvägen) ca 4 km norrut från 
Puostijärvi. Den kvarlämnades på initiativ av revirförvaltaren på Torneå revir Dag Elfving i 
samband med avverkning omkring 1958. Han poserar vid tallen på bilden från 2002.  
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3. Stortallen på Kronören 

O05=364; H05=13,5; A05=400; 

Tallen växer bortom Långron sydväst om Nordmaling. Den har sargad och ihålig stam och 
kraftig, grön krona. Rester av en gammal trädkoja finns kvar i kronan. Borrkärnor uttagna 
både 2002 och 2005, bilderna från 20051030. 
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4. Stortallen på Ekorrberget, Vindel-Gransele 

O02=326; H02=28,6; A02=ca 400; O18=339; 

Tallen växer i medelålders tallskog ca 1 km från skogsbilväg i svag NO-lut ca 40 m från 
myrkant på frisk mark med lingon, friskmossor, gräsinslag och en hel del enbuskar. 
Rotsektionen är fårad, grov torrgren 5-10 m över mark, flertoppig från 10 m. Skyltat från 
vägen. Tallen blev inte fotograferad vid mätningen 2002. Centrumröta, totalålder ca 400 år. 

Besökt igen 20180816. Träskylt ”stortallen” finns vid skogsvägens avtag från väg 363 2-3 km 
norr Vindelgransele samt vid stigens början, genom contorta som gallrats omkring 2015. 
Stigen bitvis blockerad av fallna och brutna träd, bl a efter senaste vinters kraftiga upplega. 
Omgivande tallskog har nu nått ca 20 m övre höjd och beskuggar stortallens nedre grenar. 
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5. Stortallen på Högberget 

O02=326; H02=21,6; A02=ca 500; 

Tallen växer ca 500 m norr skogsväg norr om Vidstrandsnäs i ca 100-årig granskog. Skyltat 
från E14, ca 1700 m efter skogsvägen till stigen mot tallen. Tallen lutar mot söder och är 
ihålig med många ugglehål mot öster och har bara några få levande grenar kvar 2004. Den 
växer i ca 100-årig granskog på frisk mark i svag SV-lut med blåbär, ekorrbär, skogsstjärna, 
al och rönn. Brandstubbar och lågor finns kvar efter senaste brand. På stammen finns en 
metallskylt som anger att tallen är fredad av Kungl. Domänstyrelsen, sannolikt omkring 1960. 
Fotograferades inte vid mätningen 2004. 

Vid besök i juli 2016 var tallen död. Omkretsen uppmättes till 330 cm. Tallen är fortfarande 
skyltad från E14, parkeringen vid skogsvägen iordningställd med koja, toa och jakttorn. 
Början på stigen=fyrhjulingsväg genom tallungskog, markerad med gulmålade stolpar och 
träd. Troligen upprustad för ca 7 år sedan, bitvis spångat med breda plankor. Tallen står nu i 
ett litet reservat med äldre skog (ca 1 ha). Runt om är det slutavverkat för ca 5 år sedan. 
Trädhöjden nu uppmätt till 22,9 m. 

 

   Fotografi från 2016-07-22 
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6. Stortallen på Gabrielsklinten 

O03=283; H03=24,6; A03=ca 300; 

Tallen växer på privat mark (Lars-Gunnar Hermanssons hemman) i NV-lut på frisk 
blåbärsmark med inslag av gräs, ekorrbär och ekbräken. Den har en slät och fin stam som 
dock är ihålig. Skyltad från närbelägen fiskekamp söder Gransjö. Kvarlämnades vid stämplig 
1930, gödslad omkring 1985. Försök att återfinna tallen i sept-18 misslyckades, stigen borta, 
troligen avverkat. 
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7-9. Stortallarna på Trollberget 

Från rastplats vid Lögdeälven i Norrgård återfanns skyltad led mot tallarna Truls, Trotsig 
Trofast och Trogen på Trollberget, troligen anordnad av hembygdsföreningen. Senare 
avverkningar och skogsvägsbyggnad har gjort leden svårföljd. Vid tallarna på Trollberget 
fanns en rastkoja. Tallen Trogen växer vid kojan, de tre tallarna Truls, Trotsig och Trofast en 
bit därifrån i brant sluttning med Truls överst. 

Truls hade 2004 fin stam men få levande barr kvar. Omkretsen var 236 cm, motsvarande 
diametern 751 mm. Barktjockleken var 33 mm. På en borrkärna med längden 290 mm 
inräknades 424 årsringar. Beräknat tillägg till märg var 5 cm/ca 38 årsringar och beräknad tid 
till brösthöjd 12 år vilket ger skattningen 474 år för totala åldern. 

Trotsig växer i en ravin, har en frisk krona men en starkt fårad stam med stämpelmärke. 
Omkretsen vid brösthöjd var 260 cm. Stammen var ihålig och gick inte att borra. 

Trofast hade klyka på mitten och grön och fin krona. Omkretsen var 266 cm, motsvarande 
diametern 847 mm. Stammen var ihålig och endast en kortare borrkärna kunde uttas. 

 

 

Årsringsutveckling för Truls (överst) och Trofast (nederst) 
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10-12. Tre stor-tallar i trakten av Mjösjö 

Här beskrivs tre stor-tallar i Mjösjötrakten (tabell 1) som anvisats av Kolbjörn Wilcke, 
pensionerad skolboksredaktör bosatt i Stennäs och väl förtrogen med trakten och dess 
invånare. Uppmätningen gjordes 2005-07-29 och inkluderar årets tillväxt. 

Tabell 1. Data om stor-tallar i Mjösjötrakten 

Lokal Koordinater Diameter, cm Höjd, m Ålder 

     

Mjösjö 7081265/1652285 98.4 21.0 650 

Grannäs 7085316/1645445 91.0 25.9 270 

S. Kroksjö 7080277/1640908 92.9 22.9 460 

 

Mjösjö-tallen växer på plan mark nedanför svag ostlut med vegetationstypen lågört med ris. 
Omgivande bestånd utgörs av 65-årigt, 17-18 m högt blandbestånd med trädslagsblandning  
7-2-1 (tiondelar tall-gran-björk).  

Grannäs-tallen växer på plan mark nära krön mot SSO med vegetationstyp lågört med ris. 
Omgivande bestånd utgörs av en 10-årig tallsådd på harvad mark. 

Kroksjö-tallen växer i svag nordlut på mark med blåbär, smalbladiga gräs och ekorrbär. 
Omgivande bestånd är olikåldrigt (ca 60 år) med trädslagsblandning 2-8-0. Tallen är 
dubbeltoppig och har en kraftig brandlyra vid stambasen, se foto. 

I det följande visas årsringsutveckling och foton från dessa tallar. 
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Diagram 1. Årsringsbredder åren 1500-2005 för Mjösjö-tallen. 

 

Diagram 2. Årsringsbredder åren 1710-2005 för Grannäs-tallen (streckat) och Kroksjö-tallen 
(heldragen linje). 
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   Stor-tallen vid Mjösjö 

 

     

Stortallen vid Grannäs  Stortallen vid S. Kroksjö 
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14. Stortallen vid Byske 

O05=321; H05=17,0; A05=180; 

Tallen växer på gårdstunet vid gården Backa i byn N Stensjön ca 7.5 km NV Byske, på norra 
sidan av Byskeälven och återfanns efter tips av Kolbjörn Wilcke och vägvisning av Ulf 
Holmgren. Gården var bebodd till omkring 1995. En grånad byggnad av långtimmer bland 
uthusen vittnar om att den troligen är gammal. Den används nu som sommarbostad och hyrs 
ut till laxfiskare. En särskild parkering för laxfiskare är skyltad vid infarten. Tallen är fårad, 
troligen efter blixtnedslag, men kronan är frisk och frodig och bär många både färska (gröna) 
och äldre (bruna) kottar. Det sitter en fågelholk på ca 14 m höjd! 

Tallen uppmättes 2005-10-16 varvid 2 borrkärnor uttogs ca 2.5 m över mark. Den längsta 
borrkärnan var 396 mm, varav den innersta delen var rötad, och omfattade 144 årsringar. De 
innersta årsringarna var smala och vittnade om att tallen blivit friställd omkring hösten 1869. 
Tallen har sedan vuxit snabbt, troligen pga sin friställda position 10-15 m från ett potatisland. 

Diametern under bark vid 2,5 m bedömdes till 89 cm, den centrala ihålighetens diameter till 
10 cm och medelårsringsbredden i detta parti till 2 mm. Med normalt ålderstillägg för plantor 
att nå höjden 2.5 m beräknades den totala åldern utifrån detta till 180 år. 
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Årsringsutveckling för stortallen vid Byske. Årsringsbredd i 100-dels mm. 
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14. Stortallen vid Rickleån 

O06=417; H06=22,5; A06>200; 

Tallen är den grövsta i förteckningen men det beror delvis på att den är delad strax ovan 
brösthöjd i två delstammar som båda har diametrar på 80-90 cm. Den växer på norra 
strandbrinken av Rickleån, strax väster om Robertsfors.  
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15. Sidensjötallen 

O15=365; H15=25,5; A15=160; 

Denna stortall har varit fredad av länsstyrelsen och växer på en hustomt invid vägen mot Ö-
vik strax norr om Sidensjö. Den uppmättes och borrades 2016 sedan tillstånd inhämtats av 
markägaren. Ursprungligen fanns här stortallarna Adam och Eva intill varandra men Eva 
avverkades i samband med vägbygge. Ytterligare en stortall finns vid ett hus 400 m österut 
med omkretsen 302 cm. 

 

 

   

 Adam 20100713  Adam 20160505 
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 16. Tryssjö-tallen 

O18=237; H18=26,8; A18=175; 

Denna tall är per definition inte en stortall men den omnämns lokalt som en jättetall. Den är 
välvuxen och frisk och växer i ungskog vid skogsväg strax före avtag mot stugor vid 
Tryssjön.  

 

 

   

Tryssjö-tallen 2005-10-30  Tryssjö-tallen 2018-05-05 
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17-18. Stortallarna vid Hedenäset 

Dessa tallar är fridlysta och markerade med B på topografiska kartan. De växer på ömse sidor 
om vägen västerut från Hedenäset invid bebyggelse. Den södra tallen är störst, bara denna 
höjdmättes och fotograferades. Den andra är inväxt i lövsly. Båda tallarna är frodigt gröna och 
har invallade skador på stammarnas nederdelar, bl a yxmärken. Ingen borrkärna uttagen. 
Åldern är troligen svårmätt pga röta men tallarna bedöms vara mer än 400 år. 

O08=111; H08=13,9; A08 troligen>400; 

 

 

Stortall vid Hedenäset 2008-06-15 
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19. UMU-tallen 

Detta är en märkestall som växer väl i asfalten mellan parkeringen och samhällsvetarhuset vid 
Umeå Universitet. Den är inte så grov ännu men har förutsättningar att få stå kvar och bli stor. 

O05=203; H05=11,7; A05=135;   O18=214; 

 

 

UMU-tallen 2005-11-14 
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20. Spå-Klement-tallen 

O05=197; H05=11,8; A05=ca. 350; 

Denna märkes-tall växer på Ralsberget söder om Umeälven vid Tegsnäset. Det är den 
klenaste av de här beskrivna tallarna men den är gammal. Växer på hällmark omgiven av 
olikåldrig, gles tallskog. Om denna tall finns följande berättelse: 

König och Katarina Jonsson som köpte och bosatte sig på Jon Zakrissons gamla gård 1781 
drabbades 1787 av en mycket omskriven händelse. Mellan byarna Kussjön, Granö, Tegsnäset 
och Örträsk vandrade en lapp som hette Klement Andersson född 1751. Gift med Elsa 
Enarsdotter. De hade två barn en pojke och en flicka. De bodde i en liten stuga i trakten av 
Fågelvinberget mittemellan Ottonträsk och Sörfors i Umeälvens dalgång. Klement var vida 
känd för sina troll- och spådomskonster, han hade svurit sig fri från skada av alla slag. 

Vid samma tid bodde i Tegsnäset den jättestarka soldaten Karl Tiger som var oemottaglig för 
all spå och trolldom, han hade svurit en aldrig svikande trohet inför ett heligt och dyrbart ting, 
sitt fosterlands blågula fana. Spå Klement och Tiger var ofta i bråk med varann, men alltid 
blev Klement den som med sina trollkonster klarade livhanken. 

En gång när Tiger gjort iordning en stor brasa i den öppna spisen befann sig Klement i stugan. 
Soldaten fattade honom om livet och lyfte upp Klement i elden, men detta mordförsök 
misslyckades fullständigt, ty i stället för den lille lappgubben satt en stor padda i elden, Spå 
Klement stod på golvet och skrattade. ”Jag ska nog straffa Tiger för hans mordförsök”, tänkte 
Klement, efter att åter en dag fått ett ordentligt strykkalas. Klement ger sig iväg till det höga 
Ralberget mittemot byn på den västra sidan av älven. Där fanns gott om stora risiga tallar som 
han kunde klättra upp i. Nu skulle han med ett trollskott sätta eld på Karl Tigers stuga. Han 
riktar noga och skottet går, det far en blåaktig eldstrimma genom luften. Med skadeglädje ser 
han att det har rätt riktning, men plötsligt viker det av åt sidan och rätt på König Jonssons 
gård. Klement blir skräckslagen, klättrar ned hoppar omkring som en galning och kallar på 
alla onda makter till hjälp, men nu är det försent. Eldslågorna slår upp från det torra 
nävertaket och den stora mangårdsbyggnaden brinner ned till grunden. König Jonsson och 
hans broder Per byggde ett nytt hus på samma plats som det brunna. Den stora tallen på 
Ralberget står fortfarande kvar, och fredad i dagligt tal kallas för Spå Klements tall. 

År 1789 va Soldaten Karl Tiger inkallad till krigstjänsgöring i Finland. Då Klement fick reda 
på detta, sade han att nu skall han hämnas genom att dräpa Tigers hustru och barn. Klement 
var då i Ramsele anställd som getare för byns kor. Han förflyttade sig snabbt till Tegsnäset. 
Då han kom till Soldattorpet och Anna Tiger som stod och stampade gryn, såg honom, sprang 
hon och låste dörren. Klement slog på dörren och hotade att skära halsen av hennes barn, men 
hon öppnade inte. Då krossade han ett fönster och med kniven i näven försökte han krypa in 
genom öppningen, då tog Mor Anna grynstampen och slog Klement i huvudet. Anna sprang 
då till grannen König Jonsson för att få hjälp. När de kom tillbaka låg Klement död på golvet, 
han hade glömt fria sig från grynstampen. Anna Tiger dömdes för vållande till annans död till 
2 riksdaler i böter eller åtta dagars fängelse. Hon blev fri efter tre dagar för att resa hem och ta 
hand om sina barn. Karl Tiger dog i fältlägret vid Anjala 1789. Klement Andersson ligger 
begravd någonstans norr om kyrkan i Vindeln. 

Gamla anteckningar återgivna av Ragnar Edvardsson 
Avskrift av suddig kopia ur okänd bok erhållen av Marit Kalela vid skogsmuseet i Lycksele. 
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21. Sandbacka-tallen 

O11=256; H11=16,0; A11=140;  O18=266; 

Tallen växer på en gräsplan på Sandbacka mellan Östra Kyrkogatan och Heliga Korsets 
kapell. Marken tillhör kyrkogården. Det finns flera stora tallar i Sandaparken och på övre 
Sandbacka men detta är den största och sannolikt den största i Umeå. El- eller televerket har 
försett tallen med två påspikade plåtbrickor. Kronradien på denna tall är hela 7 meter. 

  

 Sandbackatallen 2012-04-24 
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22. Kultallen vid Gamlia 

O02=82; H02=138: A02=159;  O18=106; 

Detta är en märkes-tall som växer invid motionsspåret vid Gamlia friluftsmuseum. Den är 
märklig på så sätt att den trots mycket kort krona växer väl. Uppkvistningen förefaller ha varit 
naturlig, dvs det är inte fråga om en stamkvistad tall. Årsringsutvecklingen antyder att trädet 
varit starkt undertryckt innan det friställdes omkring 1950. Tallen står kvar 2018 trots utsatt 
position vid elljusspåret. Kronan har expanderat sedan 2002 och tillväxten har varit god. 

 

   

Gamlia kultall 2002-08-16   Kultallen 2018-09-25 
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23. Yttersjö – nedre 

O15=238; H15=25,1; A15=350; 

Tallen besöktes först i augusti 2002 och återbesöktes i oktober 2015. Den växer 2015 i kanten 
av ett hygge från ca 2010 i SV-kanten på liten ås ca 50 m från sjön. En stor myrstack finns ca 
10 m söder om tallen. En reslig tall med delvis rötad stam men en ograverad borrkärna till 
märg vid brösthöjd kunde uttas 2015. Gul-målad stig från skogsvägen i NO ca 800 m till 
trädet. 
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24. Yttersjö – berget 

O15=241; H15=18,9; A15=ca 300; 

Tallen beskrevs först i augusti 2002 och återbesöktes i oktober 2015. Den växer i södra kanten 
av en lucka i äldre skog, ca 50 m från kant mot yngre tallplantering. Nås lättast från skogsväg 
i söder, otydlig stig på åsen strax öster om vägkors. Täckning av markvegetation, %: 
Gräs 10, blåbär 70, lingon 10, saknas 4, plattlummer +, 8 enbuskage inom 10 m. 
Tallar från ny generation överflyglar och tangerar kronan, en gran är på väg in i kronan. 
Konkurrenter bör tas bort. 
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25. Lill-lappmyran 

O12=123; H12=7,1; A= ca 400; 

Tallen vid Lapp-myran norr Skärträsk är inte så grov men den är gammal. Den växer på myr, 
är kortvuxen och lutar betänkligt.  
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26. Sörmjöle – dansbanetallen 

O12=250; H12=15,4; A12=162 ; 

Denna stortall växer invid en gammal dansbana i ett sommarstuge-område och har en mycket 
säregen profil. Den omges av konkurrerande träd som bör tas bort. 
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27. Tväjsjö 

O16=275; H16=21,0; A16=ca 500; 

Skyddad enligt Naturskyddslagen 1958, diarienr 111 Ö-2-58.0 Y20. Anmarch 
från skogsväg vid Lars-Ols-kojan, skylt med pil mot Tväjsjötallen på kojan. 
Ursprungligen märkt stig till tallen numera igenväxt och svårföljd. Tallen 
nyligen bruten på 4 m höjd, troligen avblåst pga röta. Överdelen ligger mot öster 
och har ännu bruna barr på grenarna. Stamdiameter ca 10 m över mark = 67 cm, 
borrning där gav märgträff. Tallen har vuxit i nu ca 80-årig tallskog, 
uppkommen efter brand, gott om brandstubbar i beståndet. Omgivande bestånd 
avverkat för 10-15 år sedan och delvis planterat med contorta. Milsvid utsikt 
från beståndet. Tallen hade torr-topp när den bröts, som högst nådde den troligen 
ca 23 m höjd. Årsringsdiagrammet avser kärnan från 10 m höjd. 
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28. Grytmyrhöjden 

O16=246; H16=26,1; A16=340; 

Tallen är skyddad som Tväjsjötallen (nr 27) men med beteckningen Y19 i stället för Y20 i 
diarienumret. Den nås från bro över Björkån i SV där namnskylt finns. Ursprunglig stig är 
glest snitslad med blå plastsnitslar i uppväxande ungskog, mycket svår att hitta och följa. 
Gammeltallen växer i ca 200-årig granskog med inslag av tall och björk. Den är troligen 
uppkommen efter brand och uppvisar också spår efter senare bränder. En äldre brandstubbe 
finns i närheten. Äldre hugg- och borrmärken i tallen vittnar om tidigare försök att datera 
bränder och åldersbestämma trädet.Trots rötskador kunde en obruten borrkärna till märg 
utvinnas. 
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29. Burträsk 

O16=314; H16=15,0; A16=180; 

Två stortallar vid Nedre Hamptjärn I Burträsk. Omkretsar vid brösthöjd 314 respektive 324 cm. På 
den västra (vänstra) har barken vid rothalsen genomsågats med motorsåg runt om för några år 
sedan. Det har hittills inte synbart påverkat konditionen. På en borrkärna från denna tall har antalet 
årsringar vid brösthöjd inräknats till 171 år. 
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30. Sappnäs 

O18=288; H18=17,0; A18=165; 

Denna stortall växer på tomtmark och verkar enligt årsringsutvecklingen ha friställts i början 
på 1890-talet. Den är oskadd och majestätisk och kan nog betraktas som ett vårdträd. 

  Sappnästallen 2018-07-26 
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31. Stortallen på Holmön 

O18=298; H18=141; A18>350; 

Tallen växer på Ängesön ca 7 km söder om Holmö kyrka, i norra kanten av ett 
klapperstensfält. Den har anvisats av Per Hansson. Terrängen är mosaikartad med 
hällmarker, klapperstensfält och bördiga fuktsvackor. Omgivande bestånd innehåller flera 
gammeltallar och en hel del storaspar. Området ligger strax norr om gränsen för Holmöarnas 
naturreservat och kan möjligen såsom impediment betraktas som skyddat mot avverkning. I 
närheten finns dock stubbar som vittnar om tidigare avverkningar. Stammen är ihålig, 
kärnornas längd indikerar att det saknas ca 7 cm tillmärg, motsvarande drygt 20 år. Med 
tillägg av 15 år till brösthöjd blir den bedömda totalåldern ca 380 år. 

         

Årsringsutveckling från och med år 1700. Medeltal för två borrkärnor. 

 


