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F ö r e g å n g s m a n n e n . 

Ferdinand Laestadius 

Det slog en gång i Västerbotten ett hjärta, som var till brädden 
f y l l t av kärlek tiil hembygden, till gammalt och fornt, till allt 
varmt och vänt i livet, en kärlek, som nog var den största i Väster-
bottens land, men vars skatter värderades endast av ett fåtal, medan 
livet varade. Det hjärtat bodde i F E R D I N A N D LJESTADIUS 
bröst. 
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Et t liundra, mil hade han att resa hem, när dödslien var ly f -
tad till hugget. Hem! Ty i Västerbotten ville han dö. Ändlöst 
långt — långsamt runno milen fram men livets flyende sekunder 
voro ilande snabba. Men så nåddes äntligen Västerbottensgrän-
sen, och då flammade livet upp igen. Han satte sig upp i bädden 
och ögonen lyste och skämtet glittrade. "Så kry du blev i ett tag"T 
sade man till honom. "Gamla, trötta hästar ha alltid krafter kvar 

till ett sista trav, då de känna lukten av hemstallet", svarade han. 
Han dog den 18 aug. 1916. 

Säkert trycker ej hembygdens mull honom hårt i graven på 
Umeå gamla vackra kyrkogård. 

Men hans ande lever. Och hans gärning, en gång så likgiltigt 
sedd, liar grott och växt. Hans brinnande bildningsintresse, lians; 
hembygdskärlek äro på väg att bli hela Västerbottens. "Sent 
kommer våren" till Västerbotten" brukade han säga. Han fick 
ej uppleva sina drömmars och idéers säkra spirande och blomst-
ring, endast de första bleka stråna såg han, och svårt hade han att 
hålla dessa vid liv. E n tröstlöst ensam man på ett vidsträckt ar-
betsfält med frostig jordmån, ty våren, som han längtade efter, 
var dröjande och trolös. Men ett salt var han. Detta har gjoit hans-
livs storhet och dess tragik. Ur detta livsöde kom också lians 
teori om västerbottningen: "Han är en ensittare", brukade han 
säga och menade en enstöring, en isolerad och därför håglös och 
bitter. Mig synes att han kanske hade rätt men håller på att f å 
orätt. Västerbottningen är först och sist en idealist, men svår 
att "få igång". Han är misstrogen, ty han känner att världen 
ligger stor och okänd bakom hans skogshorisonter och han miss-
tror med rätt mycken självgodhet förresten, vad som kommer där-
ifrån. Han har varit lurad mången gång och vill inte bli det 
en gång till. Undra på det för övrigt! Men tiden har jävat 
Laestadius syn. Mycket har ändrat sig på några få år. Intresset 
för t. ex. folkbildningsarbetet, som var en hjärteangelägenhet för 
Lsestadius, har i ett tag slagit igenom i hela Västerbotten och 
är nu på väg att bli en verklig folkrörelse. Och västerbottningarna 
tyckas kunna ena sig om varjehanda. Ondskans blomster i form 
av partihat och ofördragsamhet, som äro vuxna ur ensittarlynnets 
skummaste vrår, börja att vissna och göra sig numera föga gäl-
lande i den övriga västerbottniska dygdefloran. 

Av utomordentligt värde för hembygdssaken har också vari t 
att det Västerbotten runt lever och verkar små tappra, handlings-
kraf t iga cch varmhjärtade lärarinnor för allmogens barn, vilka 
utbildats av Lfestadius och för livet tagit intryck av sin 
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lärares idealitet, historieuppfattning, fosterlands- och hembygds-
kärlek. 

Lsestadius anclra huvudsträng bland de många å hans hjär-
tas rika instrument var hembygdskärleken. Den strängen återlju-
der liu allt klarare och mångtonigare ur västerbottningarnas egna 
bröst. Lsestadius drömmar om ett vetenskapligt utforskande av 
Västerbotten, om räddandet av det förgångnas kulturskatter, om 
fosterlandskärlekens byggande på hembygdsgrunden tyckas 
nu uppfyl las över alla förväntningar. Därom vittna hembygds-
föreningens start, dess första framgångar, dess planer och ansat-
ser. Alla, hög och låg, rik och fattig, gammal och ung, ha be-
mött hembygdsföreningens strävanden med en förståelse, som nog 
ingen kunde ana för några få år sedan. Givmildheten, när det gäl-
ler det blivande "Gamlia", har blivit en hederssak och en kär plikt. 
Kunna västerbcttningarna på detta sätt bli värmda av en dylik 
ideell sak så äro de snart inga ensittare längre. 

At t tiden har ändrat sig, har mognat, är alldeles påtagligt. 
Lsestadius ande lever i allt detta. Impulserna har han mer 

¿in någon annan givit, även åt dem, som voro med och stiftade 
hembygsföreningen, även om de ej alltid varit medvetna om den 

saken. Ofta hörde jag f. ö. ute i bygderna tal om Lsestadius i 
detta sammanhang vid tiden för hembygdsföreningens tillkomst. 

Om och om igen våndades han på sitt dödsläger över fornmin-
nesföreningen och sitt älskade muséum. Yem skulle överta hans 
arbete där. "Tänk att jag ej kan få den saken ordnad", det var 

lians sista jordiska ord. Yad ville han åstadkomma? 
•Tag t rä f fade nyligen hans hustru och hon berättade åtskilligt: 
Som ett egendomligt sammanträffande vill jag först nämna 

att Lsestadius tycks ha utsett Sävars gamla herrgård till sin bli-
vande museibvggnad. Denna utomordentligt vackra kvarleva från 
den västerbottniska brukstiden blir även den första byggnad, som 
hembygdsföreningen f ly t tar till Gamlia, ehuru den ej kommer att 
där användas till muséum. Till muséum vill man numera nöd-
vändigtvis ha ett stenhus för eldfarans skull. Men Lsestadius hade 
tänkt sig saken som nämnts och i Broparken skulle detta muséum 
ligga. Där skulle denna förnäma gamla gård lysa med sin milda 
gula färg bland björkarna och på ett betagande sätt komma till 
sin rätt. 

Lsestadius hade gjort upp en mångfald skisser och ritningar 
till hur han skulle inreda sitt muséum. Fru L. minns hur han 
skulle ha en stilhistorisk "högre ståndsavdelning", flera bondstu-
guinteriörer, ett pörte, en smedja o. s. v., o. s. v. Alla dessa planer 
kallade han "min framtidsdröm." Och han ändrade och ändrade 
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och ritade om och såg allt f ramför sig, där han satt vid sitt skriv-
bord. Men kom det någon, så var han kvick at t stoppa undan al la 
ritningarna och papperen. Ty han blygdes över sina drömmar och 
sin maktlöshet. — Fornminnesföreningen hade ju så små medel. 
Intresset för kulturella t ing sov tungt i hela länet. Någon me-
cenat fann han just inte. Hans vänner voro fat t igt folk. — G-iv-
mildheten var ringa. Fick han syn på något i en stuga, som han 
ville ha, måste han köpa oftast. När han för muséets räkning 
köpt den värdefulla Hultska lappsamlingen för 2,000 kr. var 
fornminnesföreningen länge i en svår knipa. 

Han samlade mest allt vad han kom över. Rät t betecknande 
är, att han mest intresserade sig för vad som hörde till "upplys-
ningen", som han brukade säga, därmed menande belysningsväsen-
dets utveckling. I detta som allt annat ville han att det skulle 
finnas hela utvecklingsserier, börjande med det primitiva och fort-
sättande fram till det moderna. Vävnad och spånad intresserade 
honom mycket. Hantverket älskade han. Alltid ville han ha noga 
reda på hur saker och t ing användes och gjorts. Han ansåg a t t 
sådant skulle demonstreras på muséet. Med gamle vaktmästare 
Holmström, som hade reda på så mycket, brukade han resonnera 
om dylika t ing hela de långa söndagsförmiddagarna, medan de två 
väntade på publiken — som just aldrig kom. 

Den andliga kulturen låg honom lika varmt om hjärtat Han 
hade en tjock bok av hophäftade anteckningar full av sagor, sägner, 
skrock och historier, som han upptecknat. Dessa brukade han före-
dra för sina seminarieelever, när han hade inbjudit dessa till s i t t 
hem. Men först och sist var det för sina egna barn han läste dem. 
F ru L. har ivrigt sökt efter dessa uppteckningar liksom efter de 
förut nämnda museiplanerna, men ej funnit dem. Man f ruk ta r 
att de bortkommit i f lyttningen tillsammans med en del annat.*) 

Andra spridda resultat av hans forskningar finnas nu bevarade och 
komma säkerligen att publiceras, främst hans utgrävningar av 
forngravar. 

Laestadius var chauvinist för Västerbottens räkning i musei-
frågan liksom hembygdsföreningen. Med förargelse såg han, hur 
privata roffare plockade bort saker och ting f rån Västerbotten. A 
andra sidan talade han med bitterhet om, hur bortglömt och med 
orätt okänt Västerbotten var, och hur styvmoderligt det alltid blev 
behandlat. 

*) Vid undersökning av en kista på museet ha anteckningar kommit i da-
gen, som torde vara de åsyftade. På annat ställe i årsboken återfinnas ett par 
sägner, hämtade ur det funna manuskriptet. 



FERDINAND LFESTADIUS 7 

Hur vännerna och hjälparna i fornminnesföreningen sågo hans 
arbete, f ramgår av följande protokollsutdrag f rån styrelsesamman-
träde den 25 aug. 1916: 

"Sedan förra sammanträdet hade fornminnesföreningens mång-
årige, högt aktade ordförande, seminarieadjunkt F. Lsestadius av-
gått med döden. 

I honom förlorade fornminnesföreningen och dess styrelse sin 
främste man. Välbekanta äro hans grundliga kunskaper på om-
rådet, hans outtröttliga energi och den flammande kärlek och hän-
givenhet, han ägnade alla goda rörelser och särskilt den, som avsåg 
att fastare binda folket vid sin hembygd och dess minnen. Om 
man än kan säga, att han formligen dignade under sin oerhörda 
arbetsbörda, så var dock arbetet en del av hans liv, vare sig han 
inom länet sökte upp dess jordfasta fornminnen eller i egenskap 
av föreståndare för fornminnesmuséet ordnade dess samlingar. T 
åtskilliga uppsatser i tidningar och böcker har han rest ett min-
nesmärke över sin verksamhet. Yacl som fornminnesföreningen 
och styrelsen alltid skall i kärt minne bevara, är det sätt, varpå 
han förstod att skaffa vänner för sin vackra livsuppgift, som han 
nu alltför snart, trots många års verksamhet, måste lämna. Sor-
gen över och saknaden efter hans bortgång är stor, och detta sär-
skilt för övriga styrelsemedlemmar, för vilka han alltid gjorde ar-
betet lätt och glädjande. Så mycket svårare känns det att fortsätta, 
när ledaren och själen i det hela är borta. Frid över hans minne!" 

Undertecknarna äro Sven Lilja och Thure Rignell, den senare 
själv döende. 

— Tänk, att jag inte kan få denna sak ordnad! 
Jo, gamle vän, nu börjar den ordna sig, både hembygds- och 

museisaken. E t t vittnesbörd bl. a. är denna lilla skrift , och att 
på dess första blad ditt minne hyllas. E j med klagan, visst inte, 
nej, med idel tacksamhet. Den var ej förgäves, din sådd, Ferdinand 
Lsestadius, föregångsman! 

Carl Cederblad. 



^tmhxjQhzxQxtlm xxxvm o c l j u t o m l ä t t a t . 

När Västerbottens Läns Hembygdsförening bildades ined upp-
gif t att tillvarataga resterna av den gamla allmogekulturen i lä-
net och skapa en folkpark efter Skansens mönster, var det icke 
en särföreteelse inom vårt land utan ett led i en vida spridd strä-
van, vars märkligaste tecken torde vara den nyligen tillsatta kom-
mittén för allmogekulturens tillvaratagande. Bland dess medlem-
mar märkes professor Lithberg, innehavaren av den första läro-
stolen i svensk och jämförande folklivsforskning i vårt land, som 
tillkom i jan. 1919 genom Hallwylska donationen, vars slutliga vär-
de kommer att uppgå till 600,000 kronor. 

Utanför huvudstaden är intresset lika livligt, som torde framgå 
av följande resumé över vad som hänt på området under inne-
varande års fy ra första månader, hämtad ur de två första häftena 
av "Tidskrif t för hembygdsvård" för i år. 

I Västsverige har bildats västsvenska folkminnesföreningen 
för att tillvarata resterna av den gamla allmogekulturen i dessa 
trakter, särskilt sagor, sägner, gammal sed och tro m. m. Dalar-
nas hembygdsförbund har hos Falu stadsfullmäktige begärt få 
upplåten en av stadens äldsta borgargårdar, den s. k. Trotzgården. 
I Säter har styrelsen för hembygdsföreningen inköpt en av stadens 
äldsta gårdar. Norra Hallands hembygdsförening planerar en se-
rie pristävlingar för insamling av hembygdsforskningsuppgifter. 
Södra Hallands hembygdsförening har börjat utgräva Laholms 
slottsruin och har uppfört en halländsk ryggåstuga med tvänne här-
breshus. Den Skånska föreningen för byggnadskultur med-
delar, att den under lorra året anordnat en byggmästarkurs (nå-
got som vore synnerligen välbehövligt även här i länet) och ut-
givit handledningar rörande skånsk byggnadskultur. En annan 
skånsk hembygdsförening har anordnat pristävlan för svenska ar-
kitekter om ritningar till en typisk skånsk gård. I Malmö har man 
ingått till stadsfullmäktige om anslag årligen på 3,000 kr. för kul-
turhistorisk undersökning av stadens äldre byggnader. Dk. har 
t i l lstyrkt förslaget. Roslagens fornminnes- och hembygdsförening 
har inköpt ett hus till hembygdsmuseum. A^ästmanlands fornmin-
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nesförening har anhållit hos k. m:t om upplåtelse av områden å kro-
noegendom invid Västerås till upprättande av ett storslaget planlagt 
Skansen. Länsstyrelsen har t i l lstyrkt. Stockholms skönhetsråd har 
ut talat sig till förmån för bevarande i möjligaste grad av en hel 
stadsdel, den s. k. Djurgårdsstaden. Om ingrepp måste göras, böra 
dessa föregås av noggrann uppmätning och fotografering. Bohus-
läns hembygdsförening anordnade en byggmästarkurs i somras. 
Nordhallands hembygdsförening har upprättat en byggnadsbyrå un-
der ledning av arkitekt, som lämnar råd i byggnadsfrågor. I Luleå 
har man börjat arbetet på ett norrbottniskt Skansen. I mars invig-
des i Södertälje Östra Sörmlands museum. I Solna invid Stockholm 
ba kommunalfullmäktige tillsatt en kommitté för utredning av frå-
gan om ett hembygdsmuseum. I Arvika har arbetet på ett Skansen 
börjat och en gård inköpts för ändamålet. I Norrköping har Bygg-
nadskontoret hemställt om åtgärder för skyddande av de talrika 
hällristningarna på stadens mark. 

Ovanstående visar med vilken utomordentlig energi det arbe-
tas på alla håll i landet. Men även inom Västerbottens län har 
åtskilligt hunnit uträttas. Sedan Umeå stadsfullmäktige den 30 
december 1918 beslutat att till folkpark och idrottsplats upplåta 
visst område å den s. k. Stadsliden invid staden samt att uppdra åt 
•en för ändamålet bildad förening att ombesörja utförandet av an-
läggningarna, har en sådan förening bildats den 22 februari 1910 
med syf te att tillvarataga och vårda gammal västerbottnisk kul-
tur , att väcka kärlek till hembygden samt befordra folkhälsa och 
fri luftsl iv. Detta skulle ske genom att anlägga en västerbottnisk 
fornvall i förening med idrottsplats och folkpark, uppmuntra och 
bedriva hembygdsforskning, bl. a. genom utgivandet av en hem-
bygdsbok, anordnande av hembygdskurser, ingripande i natur-
skyddsfrågor m. m. Bland stif tarne voro landshövding 1ST. G. 
Bingstrand, läroverksadj. Cederblad, redaktör Gafvelin, redaktör 
Rosén, överstelöjtnant Scherdin m. fl. 

Av föreningens nu nämnda uppgifter, som kunna betecknas som 
dess allmänna framtidsprogram, finnas några, som synas på grund 
av tidsläget särskilt brännande. Detta gäller framför allt tillvara-
tagandet av länets hastigt försvinnande rester av en karaktäristisk 
ocb åldrig allmogekultur. Genom samlingar av olika slag som 
fornfynd, byggnader, husgeråd, vävnader, redskap, sagor, sägner, 
visor, folkmål, folktro, seder och bruk samt hembygdslitteratur, 
skall föreningen söka ge en så allsidig bild som möjligt av gångna 
tiders folkliv i länet och uppvisa, hur utvecklingen gått f ramåt p i 
olika områden. Samlingarna skola förvaras på det av staden 
skänkta området, som döpts till Gamlia, dels i en särskild musei-
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byggnad, dels i allmogebyggnader. Emellertid visade det sig snart 
nödvändigt att om arbetet skulle kunna ske med fart , an-
ställa en person, som uteslutande kunde ägna sig åt förverk-
ligandet av föreningens planer och dessutom ägde kunskaper på 
den svenska folklivsforskningens fält. Under sådana förhållanden 
anställdes undertecknad som föreningens intendent, i vilken egen-
skap jag började mitt arbete här uppe i maj 1920. Under den 

Ytterviksboden 

gångna sommaren företogs en med Nordiska Museet gemensam 
expedition, bestående av undertecknad och två arkitekter, vars re-
sultat utgöras av västerbottniska samlingar av fotografier och rit-
ningar av gårds- och husplaner, fäbodar, fiskelägen, kyrkstäder, 
sektioner, konstruktiva byggnadsdetaljer, ålderdomliga smiden, 
egenartade gravkors etc. Materialet avser närmast att ligga till 
grund för urvalet av byggnader till Gamlia och deras gruppering. 

Synnerligen glädjande har det rikliga inströmmandet av gåvor 
till samlingarna varit, som visat, att hembygdsrörelsen inom länet 
redan få t t den breda folkliga bakgrund utan vilken dess arbete 
måste bli förgäves. Upplysningar om gåvor ha meddelats i länets 
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samtliga tidningar och ber jag i detta sammanhang få framföra ett 
tack till pressens män, vilka med råd och dåd bistått mig i mitt 
arbete. För de inkomna samlingarna ha hittills endast de brist-
fälliga och källaraktiga lokaler, i viSka Fornminnesföreningen för-
varat sina samlingar, stått till buds, men Föreningen hoppas på 
grund av beslutat landstingsanslng på 15,000 kronor — dock för-
delat på fem år — och under förutsättning av i utsikt ställda av-
sevärda bidrag från privatpersoner och bolag och av att staden bevil-
jar begärda 20,000 kr., att redan i vår kunna igångsätta arbetet på 
museibyggnaden. Ritningarna till museet äro uppgjorda av arki-
tekterna Björn Hedvall och H. Jirlow. Det är avsett att fördelas 
på avdelningar för västerbottnisk arkeologi, jakt och fiske, sådd 
och skörd, dräktskick och möbler, byväsen och folktro, lappavdel-
ning och — i den mån det låter sig göra — högre ståndsavdelning. 
Grundstommen till museets etnografiska samlingar finnas redan i 
Fornminnesföreningens samlingar, vilka väntas komma att över-
låtas på Hembygdsföreningen. Dessa ha redan ansenligt utökats 
och kompletterats dels genom styrelsens beslut om inköp av fru 
Signe Örtenblads samlingar, dels genom inkomna gåvor. Av Na-
tionalmusei Konstavdelning har jag erhållit muntligt löfte om ta-
veldeposition, varigenom länets invånare för första gången bli i 
t i l lfälle a t t här uppe njuta av förstklassig gammal och ny konst. 
Till mrtseet skall även ansluta sig ett arkiv för folktro, folkdikt-
ning, hembygdslitteratur och västerbottensfotografier. I museets 
samlingar skola vidare snickare och smeder t rä f fa goda modeller 
och väverskor vackra och egenartade mönster. För det numera så 
modärna men ännu något famlande ämnet "hembygdskunskap" 
skola museets samlingar utgöra en faktisk och pålitlig grund. 

Som i en annan uppsats framhålles, pågår nu som bäst riv-
ningsarbetet av Sävars herrgård, där Gamlias besökare bli i till-
fälle att styrka sig med en kopp kaffe. 

Redan tidigt vändes styrelsens blickar mot Tärnas av rivning 
hotade kapell. I kyrkans omedelbara närhet uppfördes nämligen 
en såg, som längtade att göra bräder av kyrkans hederliga gamla 
stockar. Sedan emellertid f rån privat håll medel utlovats för f rakt 
av de för en rekonstruktion på Gamlia nödvändigaste detaljerna, 
vilka av Tärna-borna försåldes till Hembygdsföreningen för myc-
ket billigt pris, företogs det härför nödvändiga arbetet med märk-
ning, fotografering och uppmätningsritning på platsen i augusti i 
år. För närvarande pågå underhandlingar för ordnande av trans-
porten den långa sträckan Tärna—Hällnäs—Umeå. Samtidigt 
skall även Tärna prästkammare, som fordom var prästens torf t iga 
bostad i Tärna, fraktas ned för att sedermera uppföras på Gam-
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lia som ett gripande minne f rån det andliga pionärarbetet 
i fjällbygden. Här må även framföras ett tack till kyrkoherde 
Nseselius i Tärna, utan vilkens bistånd det helt säkert visat sig 
omöjligt för Hembygdsföreningen att redan i vinter f ly t ta resterna 
av Tärna gamla kyrka. 

Av stort värde är även förvärvet av en över 250 år gammal 
svalgångsbod från Yttervik i Bure socken. Hur många hade väl 
tänkt sig att inom detta för sin brist på traditioner så beskyllda 
Västerbotten dock finnes kvar en byggnad av så tilltalande yt t re 
ända f rån tiden för Karl XI :s förmyndarregering, som sålunda 
upplevat tretton svenska konungars regeringar? Den skall emel-
lertid i vinter nedmärkas och nedfraktas till stranden för att i vår 
i pråm föras vidare till Umeå. 

Hembygdsföreningen har vidare ingått till k. m:t med begäran 
om ett länslotteri, varpå dock ännu intet svar ingått. 

Hela sommaren har arbetet på idrottsplanens ordnande fort-
gått under ledning av Hembygdsföreningens idrottsutskott. 

Som resultat av ett vid sammanträde den 27 okt. 1920 fat tal 
beslut om utgivande av en årsskrift under redaktion av redaktör 
Ernst Clafvelin och undertecknad föreligger denna lilla skrift inför 
allmänheten. 

II. Jirlow. 



j i k r n e k och i m e r t r o f r å n S k e l l e f t e å s o c k e n . 

Av A ramis. 
(Ernst Westerlund.) 

Nötkreaturen ocli hästarna hava sedan äldsta tider hört till 
folkets förnämsta egendom. Som följd därav tillgrep man ofta 
mycket omständiga medel, när det gällde att värna djuren mot troll, 
vittra och andra oblida makter. 

Då ladugården byggdes, lade man en mindre slant, oftast en 
s. k. trestyver, på knutstenarna under den första stocken för att 
på så sätt kunna "hålla kvar lyckan". Dessutom intimrades i 
många fal l i väggarna vissa örter, torra orm- eller ödleskinn, pen-
gar och dylikt. 

När korna på vårarna släpptes ut i skogen voro de, trodde 
man, särskilt utsatta för att bortrövas av vittra eller på annat sätt 
skadas av de andeväsen, som befolkade skogarna. För att skydda 
kreaturen för detta placerade man en kniv, sax eller annat stål-
verktyg vid eller på ladugårdens tröskel. Om man köpte en ko, 
gick man med kon tre varv motsols kring ladugården för att kon 
skulle trivas. E t t annat ofta använt medel bestod i att ägarinnan 
tog ett hår f rån kons vänstra lår och insydde detta i linningen i 
sin kjol. Om en häst vantrivdes, skulle husbonden taga ett tagel-
strå ur hästens svans och bära detta i byxlinningen. Om ej detta 
hjälpte, kunde man koka en gröt, bära ut grytan jämte slev och 
den av trä förfärdigade och i stället för visp använda "twärun", 
placera detta på en större sten och med kreaturet gå tre varv 
motsols kring denna och sedan låta djuret förtära gröten. Detta 
kallades att " t rygga" djuren. J a g har själv för åtskilliga år se-
dan sett dylikt utföras. Grötgrytan troddes besitta en underbar 
förmåga, när det gällde att söka rätt på "trolltagna" kor. Grytan 
med tillbehör ställdes då i den försvunna kons bås. 

Otaliga äro de historier, som berättas om trolltagna kor. Om 
man i skogen påträffade kor, som man misstänkte vara vittras 
ägendom, skulle man kasta stål över ryggen på henne, och sålunda 
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upphäva trolldomen. J a g har vid flera tillfällen talat med per-
soner, som på ful l t allvar försäkrat att de sett både vittra och deras 
kor och mött dem mitt på ljusa dagen. De troddes i allmänhet 
endast visa sig omedelbart före utbrytande oväder samt vara 
oskadliga för människor, om ej dessa förfördelade dem. På flera 
ställen inom kustsocknarna finnas s. k. trollstenar, som av en eller 
annan orsak antagas utgöra bostad för dessa andeväsen. 

När kor eller hästar blevo sjuka tillgrep man ofta omänskliga 
medel mot sjukdomen. E t t mycket använt botemedel var den s. k. 
"hånkningen". Det tillgick på så sätt, att man med ett nålformigt 
instrument, "hånknålen", drog ett ganska långt snöre genom skinn 
och kött vid det sjuka djurets bog, varefter man slog en knut på 
den kortare änden av snöret. Det uppstod naturligtvis varbild-
ning i såret, och man drog igenom snöret ett stycke varje dag 
och klippte bort den del, som varit i såret. Exempel finnas på 
att denna "hästkur" även användes på människor. Yid ett till-
fälle blev en stackars vansinnig man "hånkad" i nacken för sin 
sjukdom. 

De långa avstånden gjorde, att man på landsbygden vid före-
kommande sjukdomsfall försökte bota sig själv så gott sig göra 
lät. Mot utslag och hudåkommor kunde man taga en sten ur jor-
den, en annan ur luften och en tredje ur vattnet, glödga dem och 
slå vatten över dem samt låta den därur utvecklade ångan inverka 
på det angripna stället. 

E t t annat botemedel mot dylika åkommor beredde man av 
ett kvarter getmjölk, varvid kärlet med mjölken ställdes i ässjan 
i en smedja. Om en flicka var sjuk, skulle en förstfödd pojke 
blåsa några tag med bälgen på kärlet. Sedan skulle man tvätta 
med mjölken. , Yidare kunde man taga varm aska och glödande 
kol samt kasta detta över vänstra axeln mot solnedgången. Dessa 
medel användas nog på sina ställen ännu i dag. 

Yårtor kunde med säkerhet avlägsnas, om man tvättade dem 
i regnvatten, som samlat sig på någon större sten vid en grind, 
varigenom tre lik blivit förda. E t t annat sätt var att kasta lika 
många ärter i en brunn, som man hade vårtor, eller slå knutar på 
en tråd av ylle och gräva ned tråden. När denna ruttnat, skulle 
vårtorna försvinna. Tandvärk botades på så sätt, att man petade 
tre gånger med en sticka vid den värkande tanden samt pluggade 
in stickan i ett träd. 

En annan övertro, som fortlevat ända in i våra dagar och som 
tillmättes stor betydelse, var, att man genom en del manipulatio-
ner kunde erhålla en s. k. "bärare". "Bäraren" troddes kunna 
bringa sin herre stora timliga fördelar. 
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Yid nattvardens begående skulle man för att erhålla en sådan 
försöka smussla undan oblaten jämte en del av vinet. Sedan skulle 
man taga en del trasor, sticka sig med en kniv i vänstra lillfingret 
och låta några droppar blod falla på trasorna, som fuktats av 
kyrkvinet. Oblaten skulle av trasorna omviras till ett litet ny-
stan under en del besvärjelser. Sedan skulle man vid lämplig tid-
punkt gå till en korsväg och rulla iväg nystanet. 

Vid en del tillfällen kan man i gräset få se en svampväxt, som 
liknar gulröd grädde. Detta troddes vara "bärarträck". När man 
hittade dylikt, kunde man lätt taga reda på vem som hade "bä-
raren". Dels kunde man koka svampen i en fingerborg av silver 
eller också piska svampen med nio käppar av olika träslag. Då 
måste "bärarens" herre ovillkorligen uppenbara sig och be för sin 
tjänsteandes liv. 

Denne mystiske hjälpande skulle också hava mat. Det be-
rättas f rån en gammal bondgård, att t jänarna upptäckte, huru mat-
modern vid vissa tillfällen på kvällarna ställde gröt och mjölk till 
sin hjälpare på bakugnen. 

För ett 20-tal år sedan hände sig att en gammal gumma under 
nattvarden försökte smussla undan en munfull vin i en medhavd 
flaska. Den tjänstgörande prästen märkte emellertid hennes uppsåt 
och förhindrade det. Till vad ändamål gumman ärnade använda vi-
net, kan man ej veta, då kyrkvin i allmänhet tillmättes stor under-
görande förmåga. 

De milsvida skogarna hava gjort att jakten varit en ej för-
aktlig biinkomst för västerbottningen. En gocl bössa var av gan-
ska stort värde, och de gamles stolthet. Icke sällan försökte man 
medelst besvärjelser göra sin bössa ofelbar. At t lägga några bröd-
smulor i bössan ansågs leda till önskat resultat. En gammal man 
omtalade, att han med egna ögon bevittnat följande: 

En jägare hade en bössa, som var vida berömd för sin träff-
säkerhet. Vid ett tillfälle erbjöd sig mannen att skjuta den stora 
gårdskatten, var den än gömdes. Vadet antogs och katten gömdes 
under en upp- och nedvänd sädesbinge på logen. 

Jägaren laddade geväret och avlossade skottet i luften, under 
det han frammumlade en besvärjelse. Vid undersökning visade 
det sig, att katten låg död med ett kulhål genom kroppen. För att 
göra en bössa absolut träffsäker skulle man skaffa sig en orm, 
lägga den i ett lämpligt kärl, göra ett hål i kärlet och sticka in 
bösspipan där. Sedan skulle man medelst eld tvinga ormen att 
krypa ut genom bösspipan. 

Genom att kasta guld eller silver i fiskevattnet kunde man 
försäkra sig om riklig fångst. 
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Barn, som på något sätt voro missbildade, vanskapligt fula, 
egendomliga till lynnet o. s. v., troddes vara bytingar, d. v. s. 
trollen troddes liava bytt barn med männskorna. 

Om en flicka i hemlighet födde ett barn i skogen och mör-
dade och gömde det, tog barnets själ skepnad av en hare och kunde 
ej skjutas. På nätterna hördes gråt som av späda barn f rån skogen. 

Ehuru särskilt de gamles huskurer ännu till någon del fortleva 
i bygderna, börja de dock allt mer ge vika för den nya tidens upp-
fattningssätt, och det är mest de gamla, som berätta för undrande 
barnbarn dessa intressanta minnen f rån gångna tidevarv. 



J ä r j l ä n a r i j e r r g å n t e I j t s t o r i a . 

Av intendent JR. Jirlow. 

Länge eftersträvad blev Sävar herrgård i somras skänkt av 
disponent Kar l Salin, och när detta skrives — i november — på-
går som bäst r ivningsarbetet för byggnadens f ly t tn ing til l Gani-
lia. Den skall där t jänstgöra som rest.aurant. Sävar-borna ha anled-
ning a t t vara glada över a t t på detta sätt få se sin herrgård be-
varad här uppe i stället för a t t se den uppförd som ett vanligt 
1k stadshus i Umeå, som meningen var. 

När Olof Forsell under förra häl f ten av 1800-talet ägde herr-
gården, järnbruket och sågverket och i sin egen hamn vid Skepps-
vik hade sina egna seglare förtöjda, var det liv och rörelse i Sä-
var, och det kunde gå nog så festl igt till i herrgårdens ta l r ika 
rum. Då åt man i "stora salen", där på en vägg "Tobie bröllop", 
målat på trä, hängde och där runt väggarna uppe vid taklisten 
våra kungar f r ån Gustav Wasa till Kar l X I I sutto i rad. Men vi 
skola kanske gå i ordning med rummen. Om vi gå in köksvägen, 

2 
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träffa vi först på "matsalen", där familjen åt till vardags. Där-
i f rån kommer man in i " far fars rum" ock sen : farmors, varefter 
köket följde, i vars ena hörn den jättestora spisen reste sig. På 
golvet stod ett stort bord, vid vilket husets åtta drängar åto ur trä-
skålar med träsked. Det berättas, att den gamle vedgubben Jo-
nas aldrig tillät, att man diskade hans träskål utan envisades 
att klara den saken själv med — tungan. Genom ett par dubbel-

Brukspatron Olof Forsel l . + 1867 

dörrar träder man så in i salen med tapeter av grön väv. I fil med 
denna lågo "bättre förmaket" i empire och "kabinettet". Yid salens 
långsida med fönster mot gårdsplanen låg "gula förmaket", så 
kallat efter sina väggar, med gustavianska möbler i. Mellan 
"gula förmaket" och köksförstun funnos två små rum, ett "ka-
binett", i vilket släktingarna bodde vid sina besök, och "hand-
kammarn", där husföreståndarinnan bodde mitt bland sina kryd-
dor, som voro instoppade i små liängskåp på väggarna. På an-
dra sidan "gula förmaket" lågo även två små rum, för förva-
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r ing av bröd och matvaror av olika slag. Från dem kom man 
u t i den förnämligare förstugan och på andra sidan denna trädde 
man in i ett gästrum med mahognymöbler och med ett i rutor målat 
golv. Det märkligaste med detta rum var, att där spökade det, och 
småflickorna Forsell brukade springa och glänta på dörren för att 
f å rysa. 

Patronessan Anna Mar ia Forsell, -j- 1868 

Runt omkring herrgården lågo ekonomibyggnaderna, bland 
«lem en, i vilken dansen tråddes med liv och lust hela midsommar-
helgen, ty det hörde till traditionen, att det då restes majstång 
med flagga i topp och prydd med löv och blomkransar. På mid-
sommardagen bjöds folket på middag, som kokats i väldiga gry-
tor. Hela festen kallades för "midsommartunna". 

Så glatt och trevligt artade sig livet på herrgården omkring 
1860 men fram på 1860-talet kom en stor ekonomisk krasch: hela 

anläggningen inköptes av engelsmän, som lade ned järnbruket, möb-
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lerna i det gamla gedigna hemmet skingrades genom auktioner, 
ja man fundrade t. o. m. på att riva den gamla herrgården, vilket 
lyckligtvis stannade vid blotta tanken. 

Även 1809, krigsåret-, var ett dystert år i Sävar herrgårds 
historia, och som minnen f rån denna tid har har man hittat ka-
nonkulor i väggarna, f l ä r bodde före Sävarslaget den svenska 

Gammal bruksarbetarebostad i Sävar 

arméns överbefälhavare Wachtmeister och efter slaget segraren, 
Kamenski. Det säges att vid ryssarnas påhälsning konsul Lars 
Glas'*) mor låg sjuk, varav man begagnat sig till att inlägga 
knyten med silver under den sjukas madrass. Men ryssarna ana-
de oråd, lyf te helt varligt på den sjuka och togo silvret samt 
lade henne sen i sängen igen. Ryssarnas disciplin, intyga flera 
berättelser, synes ha varit god, men den upprätthölls på ryskt 
maner, med knutpiskan. E n annan tradition förtäljer hur som 
de ryska officerarna anordnade baler på rådhuset i Umeå och dit 
inbjödo traktens damer. Damerna Forsell voro också med och 
fördes en gång dit i en skrinda, förspänd med en oxe. Det kändes 

*) Konsul Lars Glas köpte anläggningen av engelsmännen. 
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Det s. k. Bruket i Sävar. (Pennteckning från 1880-talet) 

litet smädligt för flickorna, men det var endast att hålla god min 
i elakt spel. 

E f t e r så många skiftande öden skall snart Sävars minnes-
rika gamla herrgård inta en hedersplats på västerbottningarnas 
Skansen i fonden av uppfartsvägen på området med härlig utsikt 
över staden och neröver mot älven och liksom de voro få, som passe-
rade Sävar utan att mottagas i det gästfr ia Forsellska hemmet, 
avser herrgården att bli den lockande och tilltalande til lflyktsor-
ten på Gam-lia för dess besökare. 

Ragnar Jirloiv. 



( E t t g a m m a l t j ä r n i i r u L 

I)u rostiga flöjel, som brått och t i t t 
kring gungande stång din stormdåns trår, 
är du den ende, som hållit ut 
i dessa förfallets år? 
Är icke nordan nog stark och hård 
att bräcka din trotsiga spiras spjut, 
du spökande vålnad på tystnadens gård 
i skövlade skogars mitt? 

Den tiden är f järran, då hyggen och pass 
av milornas dimrök färgades blå 
och snön låg svärtad av stybb och kol 
på stigen vid stenig å. 
Det klang av släggor och hammardunk; 
och lysta till vägs av ässjornas bål 
de sjungande formännen gingo i lunk 
bredvid sina tunga lass. 

Den tiden är faren för längesen, 
då festligt vid brädden av fyl ld pokal 
de rike patronerna höllo hov 
i herremansgårdens sal. 
Runtom i sotiga smedjors skjul, 
där forstonen morrade tordönsdov 
i bullret f rån glidande kuggar och hjul, 
det vitnade järnet sken. 



KTT GAMMALT JÄRNBRUK 23 

J a g tänker på detta, som en gång var, 
i asparnas hägn, där vägen går fram 
och örat mötes av strömmens plask 
mot brukssmedjans brustna damm. 
En naken länga, där ingen bor, 
med sparrarna gistna av fukt och mask, 
en åker, där mossa bland videna gror, 
är allt, vad som ännu är kvar. 

Det isar emot mig ur grå gemak 
en ängslande tomhet. — Stum och hel 
är dvalan, som famnar de låga rum 
bak rutornas regnbågsspel. 
Mig tycks, som svepte en vintrig pust 
i sommarkåren, som aftonljum 
och nyckfull kämpar i lekande dust 
med flöjeln på bågnande tak. 

Otto Nordenfors. 



^ t i s ä r k , J J a r g c s ^ ä r k . 

Berättad av den snart hun-
draårige Nils Andersson-Vi-
enka f rån Tärna socken. Han 
hörde den i sin barndom av 
lappkvinnan Kristina, som 
var en stor ravelmakar. Den 
berättades medan "båna lös-
ke hon". Återförtäljd av 
fröken Ringström. 

På en storgård t jänade en vispilt, som var mindre i värde för 
folket. Men ändå fick han på midsommarkväll medfölja en äldre 
dräng vid gården till en korsväg, där de hoppades få se sitt fram-
tidsöde. 

Framkomna satte de sig på en jordfast sten i korsvägen. De 
hade inte suttit länge, så somnade gossen tungt. Vid midnatts-
timmen fick då den äldre se tre frustande hästar komma fram ur 
skogen. De tyglades av en skön kvinna, som förde dem fram till 
stenen och ett varv runt den sovande. Denne varken såg eller 
hörde, fastän kamraten skakade honom av alla krafter . När ryt-
tarinnan försvunnit med sina hästar, vaknade pilten först. Den 
äldre frågade då: 

— Ser du någonting? 
— Nej, mina ögon ser ingenting, blev svaret. 
Gossen fick då veta vad som hänt medan han sovit. 
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Första torsdagskvällen efter midsommar sutto de åter pa sam-
ma ställe och väntade. Det var som förgjort. Vid midnntt som-
nade gossen, och drängen fick för andra gången ensam se detsamma. 
När nu gossen vaknade igen utan att ha sett något. blev han 
bedrövad. Men ännu återstod ju en tredje kväll. 

Den äldre gjorde nu allt för att hålla sin lilla kamrat va-
kande, ty han förstod, att det var dennes lycka, ryt tar innan höll i 
sin hand. Ingenting hjälpte, gossen somnade som förut. Då kom 
hon med sina hästar och förde dem fram till den sovande, hoppade 
av och fäste ett vitt band om hans arm. På detta stod skrivet med 
gyllene bokstäver: "Vitsärk, Norges Bark' ' . Så red hon bort 
lika hastigt som hon kommit, (lössen vaknade då, och kamraten 
pekade på hans arm, där han läste de gyllene orden. För sig 
själv mumlade han: 

— Hon vill mig något, jag måste söka reda på henne. 
Med dessa ord på läpparna vandrade pilten bort åt det liåll, där 

Vitsärk försvunnit. 
Då gossen vandrat både långt och länge, fick han se två män, 

som kämpade med varandra. Det såg livsfarligt ut, därför skyn-
dade han sig dit och skilde dem åt. Genast fick han höra, att de 
voro bröder, som kommit i gräl om arvet efter sin far. Detta ut-
gjordes av en hatt, ett par stövlar och ett svärd. Hatten behövde 
man bara dra ned över ögonen för att bli osynlig, med stövlarna 
kunde man ta' sju mil i steget, och om man visade svärdets egg 
mot aldrig så många fiender, föll o dessa som gräs till marken. Yng-
lingen lovade genast att dela arvet rättvist mellan dem. Därför 
bad han att få se på svärdet. Så snart han fåt t det i sin hand, 
tog han några steg baklänges och vände under tiden dess egg mot 
de båda tvistande, som genast föllo döda ned. Nu satte gossen 
hatten på sitt huvud, stövlarna på sina fötter och svärdet band 
han vid sin sida. Så rustad fortsatte han sin färd. 

Tack vare stövlarna kunde han gå från bergstopp till bergs-
topp, över stora vatten och brusande strömmar. Allt jämt tänkte 
han på Vitsärk. 

I en t rång bergsklyfta satte han sig ned att vila. Plötsligt 
fick han se ett rullande trådnystan. Han försökte ta upp det, men 
då detta var omöjligt, följde han efter. Nystanet stannade först 
i ingången till en grotta. Då gossen tittade in här, fick lian se en 
gammal kvinna. Genast hälsade han henne med dessa ord: 

— Akka, vet du något om Vitsärk, Norges Bärk? 
Den gamla svarade: 
— J a g är hundra år, och ännu har ingen hälsat mig så hö-

viskt som du. Själv vet jag ingenting om den du frågar efter. 
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men jag har två systrar, dit nystanet skall visa dig vägen. Tör-
hända veta de något om Yitsärk, Norges Bärk. 

I den andra grottan fick ynglingen samma svar och blev vi-
sad till den tredje av systrarna. Denna visste heller ingenting. 
Men så sade hon: 

— J a g är vän med skogens alla fåglar. Kanske någon av dem 
känner till Vitsärk. 
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I detsamma visslade hon i en pipa. Fåglarna kommo genast 
flygande. Hon frågade då, om alla voro där. 

— V il särk. Norges Bärks åkerätare betar litet till sides, blev 
svaret. E f t e r en ny vissling kom även denne och lovade att visa 
vägen f ram till Yitsärk. 

Innan fågeln flög, tog han en sten och en träbit med sig. 
Över land och vatten gick deras färd. Slutligen foro de f ram 
över ett hav, som var större än alla de andra. Gossen blev då så 
trött, att han höll på att falla ned, fågeln släppte då genast ned 
stenen, som blev en stor ö, på vilken de slogo sig ned för att vila. 
Från havet kom det bitande kalla vindar. Träbiten släpptes då 
ned, och strax växte den ut till en hög och tät skog, som gav värme 
och skydd. När de njuti t vila och vederkvickelse, fortsattes färden. 

Bortom detta stora vatten låg äntligen A^itsärks borg. De 
gingo genast in, men inte en människa syntes till. Dock kunde 
de se, att hela borgen smyckats för bröllopsfest. Det dröjde inte 
heller länge, så fick gossen se en ståtlig skara komma. Han drog 
skyndsamt ned sin hatt och blev osynlig. Därpå gick han f ram 
till Yitsärk och pekade på det band, som hon fäst på hans arm. 
Härpå svarade Yitsärk: 

— Skynda dig bort, annars döda de dig! 
— J a g är inte rädd, jag skall ensam strida mot dem alla, sva-

rade han. 
Jus t som han sagt detta, drog han sitt svärd och vände dess 

egg mot hela följet. De föllo alla döda till marken likt gräs för 
lie. Nu blev det vitpilten, som firade bröllop med Yitsärk, Norges 
Bärk. 

Eftersom de nu äro lyckligen gif ta, så är även sagan all. 



P i e t e t 

Av f ru Emy C eder bl ad. 

J a g läste en gång en historia om några människor, sjuka, fat-
liga, de eländigaste av de elända, som sutto och lågo utanför stads-
porten för att påkalla sina medmänniskors barmhärtighet och låta 
solen lysa på sig. Den enes klagan överröstade den andres och 
det var ingen ända på jämmern; då plötsligt står mitt ibland 

dem Dödens ängel och säger: "kom!". 
Då blir det med ett tyst på all jämmer och klagan. Ängeln går 

f rån den ene till den andre, men ingen vill följa. Även dessa, de 
olyckligaste av olyckans barn, ha något som binder dem vid livet. 
E n har en kanariefågel, som han vårdar och som eljes skulle 
förgås, en annan ansar och pryde j | en grav på kyrkogården, som 
annars skulle ligga ovårdad och glbmd, den tredje vill leva för att 
dagligen få se det lilla barn, som passerar stadsporten och då 
kommer för att dela med honom de brödbitar, han samlat i sin påse. 
Alla ha de något som gör att de hänga fast vid livet, detta under-
bara liv, som även för den uslaste har det oersättligas hela värde. 

Allt liv, allt levande är heligt. Det som varit, det som är, det 
som skall komma. 

Det finnes ett ord, som heter pietet. Det betyder egentligen 
fromhet, medlidande i religiös bemärkelse, men användes väl av oss 
mäst som en beteckning för vördnad och hänsynsfullhet. Det är 
vördnad för gammalt folk, för ålderdomlig sed och gammaldags 
tänkesätt, det är hänsynsfullhet och ömhet mot det svaga och 
hjälplösa. Och det är kärlek till naturen. Den tiden är förbi, 
då naturen, vildmarken var vår fiende, som vi måste bekämpa för 
at t hålla på avstånd från oss. Nu är den tämjd och slagen i bojor 
och ber om vårt beskydd, och ligger mångenstädes död eller dö-
ende vid våra fötter. Det f inns en sak, som heter naturskydd. 
Den är inte bara vetenskapsmännens, utan den är en sak för var 
man. Hav vördnad för skogens och slättens liv, f r ån mullen i po-
tatislandet och till skogens jättar! Och så ha vi djuren. J a g mår 
illa, när jag läser i en Yästerbottenstidning, hur en storartad skall-
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gång anställes efter en enda stackars björn, en av de ytterligt få 
kvarvarande av dessa skogarnes och sagornas humorister; det. 
är inte av behovet påkallat, att i våra dagar skryta av att vara 
björnjägare; en björnjägare nu för tiden, det är ingen hjälte, det 
är en pietetslös drulle. 

Hjärtlösheten mot och likgiltigheten för djurvärlden i allmän-
het och även mot våra husdjur, stundom bottnande i något reli-
giöst, i ett inskränkt förakt för dem som icke skola ärva Guds rike. 

stämmer mycket illa överens med livsvördnaden. 
Pietet är att låta de gamla sederna i dräkt, i tal och leverne bli 

ihågkomna och hållna i ära, det är att aldrig glömma, att de som 
gått före oss varit en del av oss och vi av dem, att det är deras blod 
som pulserar i våra barns ådror, att alltid minnas: 

"Du är man i led, 
du är länk i ett ked, , 
du är våg i ett människohav. 

„, S 
$B • 

En sådan pietet länkar generation till generation med tradi-
tionens makt. 

Fornminnesvården och hembygdsvården har börjat blomstra i 
vårt land, och nu även i Västerbotten. Gam-lia blir allt rikare 
på minnen f rån de hårda tider, de sega strider, de bittra nederlag 
och de vunna segrar, som gjort Västerbotten till vad det är och sä-
ger oss vad det kan bli. E n förnuft ig människa är både kon-
servativ och radikal. Hjärtpunkten i hans åskådning är livskär-
leken. Han älskar livet i det förgångna och det förgångnas liv. 
lika fullt som han åt det kommande vill skapa nya himlar och 
ny jord. 

Hembygden är det lilla fosterlandet i det stora. Den som 
älskar sin hembygd, måste älska sitt land och förstå vad det 
skänkt honom. Fosterlandet är hemmet, torvan, brödet, vår kultur, 
uppfostran, frihet, forntid och framtid — "det land, där våra barn 
en gång få bo och våra fäder sova under kyrkohällen". 

J a g hörde en gång i Västerbotten en föreläsning av samma 
stämma som inspirerat dessa mina rader och dess slutord voro. 
(måhända någon minns och igenkänner dem): 

"Hembygdskärleken är en del av vårt väsen, kanske långt 
mer än vi ana. När en gång döden lägger sin isiga hand på vår 
panna, då försvinner i den stunden allt; de främmande byarna blek-
na bort och allt som sorlar omkring oss bli till intet och det som 
dårat vår blick bli till tomma bilder på vårt ögas näthinna -— men 
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vår slocknande dröm ser annat. Den vänder åter till det längst 
förgångna, till det barnsliga. Det är barndomens fröjder och 
barndomens sorger; hemmet och hembygden, som var det första, 
blir det sista som står för vår syn." 

^FnrilutmstserleL 

Professor J . W. Zetterstedt och docenten A. G. Dahlbom före-
togo år 1832 en expedition för etnografiskt ändamål till Lycksele 
och Åsele lappmark. Vid avfärden f rån Stensele fingo de av 
länsman Holmström från Lycksele en fortkomstsedel av följande 
lydelse: 

Innöhafvareiia af denna skrift Tit. och Tit., vilka nu i Vet-
tenskapliga och lagliga samt vigtiga ärender resa till Fjellen, och 
komma att fortsätta iesan f rån Umenäs Nybygge, till Dikanäs, 
samt vidare nedefter Våjmåns vattendrag till Wilhelmina Kyrka : 
hafva hos undertecknade funnat godt anmäla sin förlägenhet om 
fortkomsten genom inbenämnda f je l l t rakt : och får jag derföre all -
varsamligen anmana nybyggare och andra, som hedras med dessa 
Herrars besök, att uti allt hvad de begära, med all möjlig tjenst-
färdighet gå dem tillhanda. Skolande den eller de, som i nå-
gon mån vägra resande Herrarne sin tjänst, befordras till de 
böter 3 Rd. 16 sk. B:ko, som Konungens Befallningshafvande 
bestämt för de av Lappmarks Allmogen, som vägra skjuts och nö-
digt biträde åt resande Embets- och Tjenstemän. Hvarjemte 
Allmogen erinras om Kongl. Maj:ts Nådiga Förordnande i av-
seende på ortens inbyggare, som åtaga sig vägvisa resande och 
öfvergifva dem, nemligen att en sådan, om skada sker, blifver 
halshuggen, men sker icke skada, afstraffas den brottslige med 40 
par spö. 

Stensele Prestgård d. 4 jul. 1832. 
E. Holmström. 

Till heder för invånarna i lappmarken bör jag nämna — he-
ter det i Zetterstedts resebeskrivning — att vi på intet enda ställe 
behövde göra denna fortkomstsedel gällande. Överallt gjorde pro-
fessorn den erfarenheten att lappmarkens befolkning var gästfr i 
och tjänstvillig, ärlig och pålitlig. 



( S r n t t k i m g a r g h r t i l l c r p t ^ i t r t r ä s k 

Ef te r uppgifter f rån Ljusvattnet samlade av riksdagsman 
L. Brännström och intendent B. Jirlow. 

Bröllopsfestligheterna förbereddes långt i förväg med stora 
tillrustningar i matväg och med att fästmannen skaffade hem det 
då så nödvändiga brännvinet, varför talet ljöd, att "han ska sta och 
g i f ta sig för han har tagit hem brännvinet", i På den tiden bryggde 
man även brännvin själv. 

E n lördag for så fästmannen-och den. blivande svärfadern till 
Gammelbyn och tog ut lysningen. Fästmön stannade hemma. För-
sta lysningssöndan hade man ett mindre "lysningskalas" för den 
närmaste släkten, där de'j bjöds på kaffe och brännvin. 

I veckan efter första lysningssöndagen gick fästfolket till 
fots för at t inbjuda "till gässpåss", han utrustad med en korg 
med brännvinsflaskor och hon med en påse socker. Inkommen i en 
stuga bjöd fästmannen efter hälsningen på en sup till alla ur ett 
glas, som han haf t med sig. "Brura" följde efter med sockret 
och gav den som druckit en sockerbit ur sin påse. Sen sålunda 
de närvarande ansetts tillräckligt uppmjukade, harsklade sig fäst-
mannen och började: "Ja , nu kommer vi för att fråga, om ni vill 
följa oss till gässpåss?" De inbjudna svarade med att undanskylla 
sig med alla möjliga skäl, t. ex. "vi måste väl slippa vi att fara 
till bröllop. Vi äro så gamla" etc., vartill fästmannen vanligen 
genmälte: "Nej alltid hade vi tänkt att ni skulle följa oss till 
gässpåss". E f t e r ny traktering och trugning antogs så inbjudnin-
gen. Ofta hände att fästmannen strax före bröllopet på nytt for 
omkring för att efterhöra att de gensträviga gästerna verkligen 
tänkte infinna sig. 

Andra lysningssöndagen var det sed att fästfolket skulle 
fara till kyrkan för att höra "när lysbrevet lästes", som det hette. 

E f t e r "kokmors" alla förberedelser i brygd och bakning stun-
dade så bröllopsdagen, som vanligen inföll på en "örkdag", en var-
,dag, och som inleddes med färden till kyrkan. Fästmannen och 
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fästmön ;>utto därvid i skilda vagnar — under hemfärden däre-
mot i samma — och åtföljdes av syskonen. Däremot stannade 
föräldrarna liemma. På kyrkplatsen kläddes bruden av '"brud-
främman", som i regel var prästfrun eller någon av prästdött-
rarna, varefter paret vigdes i prästgården. Ef te r vigseln la,des 
brudstasssen ned i askar för att av "brudfrämman" medtas till 
bröllopsgården, t y hon skulle följa med vid återfärden. I kyrk-
byn stötte gästerna från andra byar till och det ansågs särskilt 
hedersamt at t ha lång "gäsapåssrad", långt följe, när man for 
hem. E t t stycke f rån byn mötte spelmännen, och under musik 
körde så "gässpåssraden" in i byn. 

I bröllopsgården voio gästerna redan samlade, mottagna vid 
ankomsten av "värden", som stående på trappan hälsade dem väl-
komna. Gästerna hade med sig förning, mest bestående av smör 
i matspannen, ibland så rikligt, att de nygi f ta efter bröllopet ha-
de smör till avsalu. Gästerna bjödos på kaffe med dopp, i vilket 
ingick även -'esset" och "storkringlan", båda i den form som 
namnen angiva. Särskilt "storkringlan" var betydelsefull, ty ju 
.sferre "storkringla", de% styvare bröllop, ansåg man. 

Som ingen fick se "brura", förrän hon var klädd, hade bru-
den vid framkomsten utan att hälsa sökt sig till kammarn, där 
hon kläddes av "brudfrämman". .Även brudgummen höll sig 
undan. 

När bruden var klädd, spelade spelmännen upp och bröl-
lopsskaran placerade sig vid bordet, som i regel bestod av en 
liästskoformig uppställning av tre bord, ett större "storbordet" och 
två mindre, "karabordet" och "kvinnbordet". Platserna intogos ef-
ter hävdvunnen ordning, så att brudparet tronade mitt på övre 
sidan av "storbordet". Brudgummen hade på sin vänstra sida 
bruden och till höger sin far, närmast denne brudens far och sen 
brudparets manliga släktingar och efter dem de återstående man-
liga gästerna. På ett motsvarande sätt var placeringen på bru-
dens sida: närmast till vänster hade hon brudgummens mor, där-
efter sin egen mor och sen följde brudparets övriga kvinnliga släkt 
och sist icke besläktade kvinnor. På insidan av "storbordet", 
inuti "hästskon" alltså, sutto "brudsvenner" och "brudpigor" par-
vis. Bruden bar krona och krans av konstgjord myrten och 
blommor — detta dock endast om hon var " jungfru" -— och brud-
gummen en blomma på bröstet. 

På bordet stodo brödkorgar av grantågor, smör upplagt på 
trätallrikar i klot eller cylindrar, kallade "smörtrillingar", och ost. 
I)en törstige kunde läska sin strupe med hembryggt dricka ur 
"ölstånkor" och brännvin i flaskor med Kar l XV:s namnchiffer. 
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Man åt på trätallrikar, som dock icke ombyttes, utan man fick be-
hålla samma tallrik hela tiden. Kniv förde gästerna själva med 
sig, med gaffel var det ej så noga, utan man använde de naturliga 
fem. Sen man förberett sig med smörgåsar och brännvin, kom 
den första rätten, lutfisk, som åts utan potatis. Därefter följde 
vattsoppan, en grynsoppa med sviskon och russin, och sen ste-
ken, kalv- eller ungnötstek. Måltiden avslutades med nypon-
kräm med vispad grädde, varefter smörbakelser i halvmår.form, 
som kallades "bakelser" eller "halvmånar", utdelades till gäs-
terna. Dessa bröd åtos icke upp utan sparades. Nu läste ett 
barn f rån bordet liksom förut till bords, och sen man skramlat i-
hop pengar till den lille på en trätallrik, reste man sig f rån bor-
det. 

Man skyndade nu att stöka undan, så att golvet blev f r i t t . 
För ett hörn ställdes ett litet bord, "spelbordet", bakom vilket 
spelmännen sutto. På bordet stod hembryggt dricka och om det 
skulle vara riktigt också brännvin. Icke underligt att spelmän-
nen ofta togo sig för mycket till bästa. Dansen begynte med att 
spelmännen stämde upp "bruddansen", en kadrilj, i vilken fy ra 
par deltogo. Därvid iakttogs att brud och brudgum icke dansade 
med varandra. E j heller syskon skulle dansa samman. De fy ra 
paren blevo därför i regel: bruden och brudgummens bror, brud-
gummen och hennes syster, brudpigor och brudsvenner de tvä 
övriga paren. Man iakttog med en viss spänning, hur dansarne 
redde sig, ty gick bruddansen illa ansågs det som ett dåligt omen 
för de nygif ta . 

Ef te r bruddansen spelades vanligen en "gammal vals" med 
samma deltagare som förut. Men sedan blev dansen fri för 

vem som ville och vågade eller som ordspråket ljöd: "sen så vart 
dä karl han gobben var". Dansen fortgick till långt fram på 
natten och avbröts endast för att äta en smörgås. På morgonsidan 
serverades "kvällsmålet", som bestod av blodkorv med efterföl-
jande "vattsoppa". Vid 8-tiden på morgonen gick man och lade 
sig. Mycken sömn blev det icke, ty det var bäddat "f la tbädd" 
på någon vind tvärs över hela golvet. Genom underhandlingar 
i förväg visste varje yngling, vem han skulle få till sängkamrat. 

Andra dagen, "ettadan", väcktes man med kaffe och bränn-
vin på sängen vid tolvtiden, varefter man intog frukost. Sen 
började på nytt dansen, som fortgick till bort på aftonen, då det 
s. k. "stormålet" serverades. Men före stormålet skulle någon 
som var känd för gott målföre "lys gaven". Han sattes på en 
stol på bordet och var och en av gästerna fick nu avlämna en gåva 
i penningar. Yarje gåva förkunnades högt av mannen på stolen 

3 
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med några ord t. ex.: "N. N. hedrar brudfolket med så och s:v 
mycket". Det sålunda sammanskjutna beloppet, som brukade sti-
ga till ett par hundra riksdaler, var ett verkligt gott handtag åt de 
nygif ta . Därav förklaras kanske även brudparets mödor vid in-
bjudningen. 

Man satte sig nu till bords för att aväta "stormålet", som be-
stod av lutfisk, blodkorv och "vattsoppa". Sen vidtog på nytt 
dansen och under denna 'hissades" bruden av kvinnorna och brud-
gummen av männen, sittande på en stol, som lyftes högt i vädret. 

Tredje dagen kallades "stånddan". Även denna dag dan-
sades det ivrigt och vid eftermiddagens måltid "dansade man u t " 
bruden och brudgummen. Pojkarna skulle "hälsa ut sig" med 
brudgummen och "gubbarna" d. v. s. de gif ta männen skulle hälsa 
ungbonn "välkommen i gubbriket". Först togo pojkarna ihop i 
r ing med brudgummen inuti. Han tog sig en svängom med den 
ene efter den andre av pojkarna. Därefter band man för hans ögon, 
och han grep då på måfå tag i en pojke och; f lyt tade en blomma från 
sitt knapphål över i dennes. Sedan tog han sig en svängom även 
med gubbarna. Bruden dansade på samma sätt ur ungmörnas krets 
in i de nygif tas cch med förbundna ögon gav hon en av flickorna 
> in krans. Ynglingen, som fåt t blomman och flickan som få t t 
kransen, tjänstgjorde vid den nu följande måltiden som brudpar, 
medan de nygif ta uppträdde som värdfolk. 

Nästa dag var "resdan", då gästerna skingrades. Man fick 
ett mål på morgonen och sen gav man sig på hemfärd med "fäl-
mat" i matspannet och ett halvstop "fälbrännvin" i flaskorna. 



I c t i t ' P e r s m i s a . 

Mel.: Och far ruin salig. han. . 

I Ersmarks byn är jag rigtigt ärligen födder 
Der blef i " tul la" jag både wyssjad och gödder 
Der fick jag lära mig läsa ABC boka 
Af en mamsell Som just inte hörde te "toka". 

Och far min dödde just sjuttio åtta we' " fas ta" 
Och mor min född sej på te å binn' ihop qwasta 
Och bort å nävre hon kunn förtjen uppå " twagan" 
Men hä hon tjente hä' fcr mäst ner i magan. 

N å r jag blev äller jag gick i skojjen we kräka 
Och hä wa rent ut att sej på latsia wräka 
T y når som wärmen emellan buskarna "gåfwa" 
Så la' ja mej helt beskedligt neder att sofwa. 

Men når ja' få t t mina femton år uppå nacken 
Då fick ja läsa för själfwä presten på Backen, 
Af Jon Ols' mora så fick ja' skona cch wästen 
Och då wi slutä', jag fick beröm utA presten. 

Sen wardt ja ' drängpojk hos Jon ' O-s' folkä we träske 
Och körd till Um'stan we we'n och filä och fläskä 
Och glad och munter hä' wa ja alti på färden 
Och allting wa' då så l ju f t och gladt uti wärlden. 
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På Gumbo' hejja ja' sen fick lär mej exera 
Och mången gång fick ja hör befälä domdera 
För ty nog fanns dem som wa så dum som a stocka 
Der köpt ja kjeija och rigtig'n nysilfwerklocka. 

Då jag kom hem wa liä mitt i själfwaste "slåt ta" 
Och jag blef kär uti Jon Ois' stinta a Lotta 
Hon löfte mej te å wara ärlig och trogen 
Och fästmanspussen den fick hon strax bakom logen. 

Men Jon Ols' gubben han tyckt hä wa då för illa 
Men Jon Ols' mora hon for å lirkä å drilla 
Och derför wardt i all hast den saken klarera 
At t ja å Lotta i brygg^tun skull' få husera. 

W i for te presten och tog ut lysning te samman 
Och hä nog skedde we både fiöjd och we gamman 
Fast gubben tyckt nog att wi wa unga te åra 
Men mor hon flinte och salte köttä från fåra. 

En Lördagsafton jag satt en Pålle för kärra 
Sen jag liadd wattnä och gifwä höjjä åt märra 
Sen for a Lotta och jag te stan att kommersa 
Men Gu ska weta att wi fick swettes och "persa". 

Hos gullsme'n Hanson så tog wi mått uppå ringa 
Och köft en halsbråsch, som wa en föril we winga 
Och mästarn själwän han sa att sölfrä wa äkta 
Hos Bagar Marklunds wi sedan köfte konfäkta. 

En psalmbok köft jag hos Åkerblommen we banken 
We silfwerspänne och guklbokstäfwer på manken 
Och me'n a Lotta hos Schihltens köft sej aschetten 
Så hann jag plut- någer skilling uppå schaletten. 
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Hos Edward Lundmarks der köft wi snus och korinter 
För hä' jä gotta som dug' för gossar och stinter 
Och me'n wi båda just wa som bäst uti tage 
Så köpt wi brännwin och nalta punsch på bolage. 

Men me'11 Lotta gick bort till ställe och hästen 
Crick jag på krogen och tog en knapp uti wästen 
För når man kuta kring stan i wärmen å flugen 
Så wal man fälle till sist på brännwin sugen. 

Men si på krogen dem for å slogs ikring spisen 
Och sen en stackar' for ut och skxek på polisen 
Då wa de ja' som for görning dörrn som en råtta 
Å ränd i wäg till en gammel Pålle och Lotta., 

Sä for wi hem för att sedan brölloppä göra 
Och mera är ej om denna saken att höra 
W i wari gif ta i femton år och en måna 
Och hav bäd kräka och fjäderfäna och båna. 

f l 896) B. E. Fgn. 



¿ B e t ä r i r d x \ i m ä r a r i s k a s p l i k t a t t 

b t m m s m h ä l s a . 

Av lasarettsläkare K. H. Giertz. 

För en läkare, som dag ut och dag in, år ut och år in har a t t 
söka hjälpa tusenden och åter tusenden lidande medmänniskor 
i deras kamp med sjukdom och ohälsa, står det mer än för andra 
klart, att den enda rätta vägen för all sjuk- och hälsovård är a t t 
söka i görligaste mån förekomma sjukdomarne. Hur mycket li-
dande, hur mycket socialt och ekonomiskt elände skulle ej kun-
na besparas mänskligheten, om vi visste några medel att rädda 
människorna undan de fiender till liv och hälsa, som sjukdomarne 
utgöra. Mycket har det mänskliga snillet härvidlag lyckats göra 
och många av mänsklighetens plågoris ha vi genom en bättre hy-
gien kunnat bli herre över. Mycket — allt för mycket återstår 
ännu och trots ett fl i t igt arbete, där hela mänskligheten utan hän-
syn till nationalitet, ålder eller religion deltager, ser det f. n. myc-
ket mörkt ut att vi inom rimlig tid skola kunna hindra vissa 
folksjukdomars uppkomst och spridning. J a g tänker på sådana 
suveräna allhärjare som kräftan, tuberkulosen, syfilis, de van-
ligaste epidemiska sjukdomarne, sinnessjukdomarne, de kroniska 
och akuta inflammationssjukdomarne o. s. v. Det är ej nog med 
att de allmänna myndigheterna deltaga i denna kamp — alla lagar 
och förordningar, alla offentliga påbud och förbud bli endast en 
tom bokstav på ett värdelöst papper, om ej det medvetandet trän-
ger djupt ner i varenda medborgares själ, att det är varje individs 
plikt både mot sig själv, mot sin familj, mot sitt folk — ja mot 
hela mänskligheten att söka bevara sin hälsa. 

Redan de gamla kulturfolken kände betydelsen av en sund 
kropp. "Sana mens in corpore sano". Utan kroppslig hälsa ingen 
andlig: utan kroppslig hälsa ingen livsglädje, intet arbetsmod. 
Plikten att söka bibehålla sin kropp vid fysisk och psykisk späns-
tigliet är en plikt ej endast mot nuet — det är en ansvarstung 
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plikt även mot framtiden och ännu ofödda släkten. Utsvävningar, 
laster och sjukdomar fördärva, individen och därigenom även hans 
avkomma. På så vis föds ett släkte, som redan från begynnel-
sen bär undermålighetens märke på sig. 

Redan f rån den tidigaste barndomen bör därför varje män-
niska genom föräldrars och lärares uppfostran få klart för sig 
skyldigheten att söka utveckla och härda sin kropp och, så vitt 
görligt är, undvika allt, som kan skapa ohälsa. Det blir då också 
föräldrars och lärares skyldighet att föregå med gott exem-
pel och ge råd och anvisningar, genom vilkas efterlevnad er-
farenheten lärt oss att hälsa vinnes och ohälsa undvikes. 

Men hur mycket syndas det ej nu även i de allra enklaste 
hygieniska hänseenden. Vi veta att vår kropp bäst utvecklas i sol. 
i ljus, i frisk luft , i renlighet, genom ett enkelt härdigt liv med 
sparsamhet i mat och dryck. Vi veta att flera av våra värsta 
fiender — bakterierna — frodas i skuggan, i dålig eller skämd 
luf t och i smuts — att en av olämplig mat och dryck, genom to-
bnks- och spritmissbruk, genom nattvak o. s. v. nedsatt kropp bar ett 
lätt byte för dessa snyltgäster, som ingenting eller obetydligt 
förmå mot en frisk, stark, härdad kropp. Och trots dessa elemen-
tära kunskaper och de enklaste betingelser för den strid, som män-
niskokroppen har att utkämpa mot sina yttre fiender, är det ytterst 
osannolikt, att någon enda människa konsekvent iakttager de énk-
laste åtgärder, som hjälper kroppen i dess kamp mot sjukdomsalst-
rarne. I detta hänseende kräves ett ihärdigt upplysningsarbete, 
som ej får förtröttas, för att slutligen i alla samhällslager få in 
goda, sunda och livsbevarande vanor. En bland de viktigaste 
hygieniska och sociala frågor, som vi f. 11. ha att lösa, är bostads-
frågan. Hur kan man begära, att barnen skola kunna växa upp till 
friska människor, och att de vuxna skola känna lycka och trev-
nad i den parodi på bostäder, som nu oftast bjudas människor. 
.Små kyffen mot norr utan tillräckliga fönster; ofta ett enda rum 
tor ett flertal människor, där maten skall lagas, maten skall ätas. 
familjen vistas om dagen och sova om natten. Det vill till mer än 
mänsklig vil jekraft eller förmåga av en hustru att hålla ett så-
dant hem ens tillnärmelsevis i det skick, att det kan göra skäl för 
namnet hem. Och hur kan man begära, att människors blygsamhet 
och hänsynsfullhet skall kunna utvecklas i ett sådant hem, där 
ingen någonsin ens har en egen vrå att komma för sig själv och 
där barnen från spädaste ålder bli åsyna vittnen till föräldrar-
lies mest intima kärleksliv. 

Men ofta är det ej nöden och bristen på lämplig bostad, som 
driver folk ihop i ett för trångt, ett oventilerat och olämpligt lig-
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gande rum. I synnerhet i vårt län är det en nedärvd ovana, ett 
högst bedrövligt slöhetssystem, som gör, a t t befolkningen trän-
ger ihop sig i ett enda rum. Med förvåning har jag i vårt län kun-
nat konstatera, hur man kan komma in i även mycket välbärgade, i 
politiskt hänseende vakna och kloka bönders hem, där ett flertal 
rum stå full t möblerade med låsta dörrar och neddragna gardiner 
under det att familjen i största trängsel bor i köket. 

Faran av detta system såväl kroppsligen som andligen kan ej 
överskattas. Därför alla som har bostäder, använd dem! 

Det borde vara förbjudet i lag att använda ett kök till sovrum. 
Där skall vår mat i renlighet och under smakliga former tillagas och 
det bör användas endast till kök och matsal. 

Giv de uppväxande och vuxna barnen om möjligt egna rum mot 
söder, om möjligt ett för gossarna och ett för flickorna och behåll i 
föräldrarnas sängkammare endast småttingarne. Gör rummen lju-
sa, med höga, vida fönster, genom vilka Guds klara sol kan strå-
la in sitt liv och sin värme. Sätt gångjärn och hakar på fönstren 
och gör bruk av dessa, så luften alltid är frisk och ofördärvad i rum-
met. Människor sprida genom sin andedräkt och sina utdunstnin-
gar kring sig gaser, som äro giftiga för henne själv att åter inandas. 
De måste därför bort ur rummet genom ventilation, som sker for-
tast och bäst genom ett öppet fönster. Men hur väl ventilerat ett 
rum än är, blir vistelsen inom hus aldrig densamma som ute i det 
fria. Den människa, som har sitt arbete utomhus, kan skatta sig 
lycklig; hans yrke tvingar honom till för hälsan nyttiga vanor. 
Alla, som av sina yrken tvingas till arbete inom hus, i hem, kontor, 
inrättningar, fabriker o. s. v. böra känna sig förpliktade att dagli-
gen för sin hälsas bibehållande söka motion i friska luften. För-
äldrar böra från barnens tidigaste år tillhålla dem att vara ute i 
sol och frisk luft . Barn vilja ut, om de få sköta sig själva; men ofta 
lägga föräldrarna, som frukta för kyla och väta, i sitt oförstånd 
hinder i vägen för barnens sunda instinkt och tvinga dem att vec-
ka efter vecka vara inne i en osund bostad. Följderna utebli ej hel-
ler. I stället för det rödkindade, knubbiga och av hälsa strålande 
barnet få vi en blek, mager, rakitisk eller tuberkulos unge, vars hela 
liv på detta vis kan ödeläggas eller fördärvas. 

Och hur bedrövligt är det ej i stort sett ställt med den per-
sonliga renligheten och snyggheten. Vart har våra förfäders 
gamla goda vanor med badstun tagit vägen? Nu är badrum i våra 
hem en ovanlig sak i städerna och jag kan efter en 10-årig erfa-
renhet som läkare i Västerbotten betyga, att ett badkar på landet 
oftast är en okänd lyx. E j ens den goda och sunda vanan att 
bada i öppna sjön är så spridd, som den borde vara, men i vårt kli-
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mat står möjligheten av bad i öppen sjö ej folk till buds mer än 
3—4 månader om året-

För folkhälsans synpunkt är det ett ofrånkomligt krav att 
lära folk bada. Minst en gång i veckan ett varmt reningsbad med 
såptvättning och sen ombyte av underkläder, nytvättade, mot de 
gamla, i vilka under veckans lopp kroppens utdunstningar och 
svett samt smuts och orenlighet u t i f rån samlats. 

Det vore en viktig uppgif t för intresserade hygienici att samla 
sig om, att försöka förena byar eller delar av byar att iordning-
ställa billiga men goda, enkla badhus, där byns innevånare kunde 
bada. F. ö. bör det för var och en intresserad lantbrukare vara 
en enkel sak att skaffa sig och sitt hus badmöjligheter. På landet 
finns det tvättstugor och varken kostbara eller svåranskaffbara an-
ordningar är nödvändiga att i dessa göra möjligheter för bad. Del 
är endast god vilja som fat tas och en ruckning i gamla dåliga va-
nor. Finnes inga möjligheter till varma bad, och kan sådana ej 
anskaffas; bör under alla förhållanden varje människa genom tvätt-
ningar med tvål och vatten över hela kroppen åtminstone två gån-
ger i veckan befria sin hud f rån de skadliga utdunstningar och 
den smuts, som nu med vår beklädnad ovillkorligen samlas och 
kvarhålles på huden. Människor, som aldrig bada eller tvätta 
sig och som aldrig eller sällan byta underkläder, sprida också en 
frän, obehaglig lukt omkring sig, som förpestar luften i rummet om-
kring dem. 

En annan viktig sak för individen att iakttaga för bevarande 
av sin hälsa är en förståndig reglering av vila, förströelse och ar-
bete. I våra dagar, då arbetstiden för stora grupper av medbor-
gare reglerats statligt till en maximitid, som helt och hållet synes 
utesluta möjligheterna för överansträngning, synes det onödigt 
att giva några påpekanden om faran för överansträngning. Det 
finns emellertid en stor grupp arbetare i samhället, vilkas arbete 
staten med bästa vilja aldrig kan reglera och som dock ha ett mer 
krävande och utslitande arbete än de flesta yrkesgrupper, som la-
gen omfattar. J a g tänker på makan och modern i de ekonomiskt 
mindre bärkraftiga hemmen, som ej ha råd att anställa hembi-
träden. Hon skall hålla hemmet rent och snyggt, skall laga ma-
ten, hålla barnen snygga och rena, se efter dem, hjälpa dem i 
skolan, skall vara uppe före mannen för att laga hans mat, innan 
han börjar arbetet, och hon har kanske 6 barn, av vilket det äldsta 
ej är 10 år och det yngsta ännu suger mjölk ur hennes bröst, sam-
tidigt som ett nytt liv spirar under hennes hjärta. För en så-
dan mor och maka blir det ingen 8-timmars arbetsdag, hon får 
vara glad. om hon slipper med 18 timmar, ofta mera, om barnen 
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är o sjuka och nätterna oroliga. Det ligger i öppen dag, att en 
sådan arbetets träl inom kort blir utarbetad — hon blir gammal 
i förtid med ett tröttkört och utslitet nervsystem. Hon om nå-
gon behöver semester. Hur man i dessa fall skall förfara för att 
råda bot mot dessa missförhållanden är ej lätt att säga. Det 
är att hoppas, att mannen i de samhällsgrupper, där mannens ar-
betstid statligt reglerats, skall känna plikten av att under sin 
längre frit id taga en del av hustruns plikter på sig. — I vårt nöjes-
lystna och jäktande liv är det däremot nödvändigt att predika ro 
och vila och värdiga och nobla förströelser. Ingen bryter i läng-
den ostraffad mot naturens lagar, och naturen fordrar för männi-
skans kropp en viss daglig tid för sömn, under vilken kroppens or-
gan få tid att forsla bort alla de affallsprodukter som bildats i 
kroppen under dagens arbete. En förtidig ålderdom och ett spolie-
rat nervsystem är ofta följder av att människorna åsidosätta na-
1 urens krav på sömn och vila — åtminstone bör den uppväxande 
ungdomen förskonas från de äldres dåliga vanor att göra natt till 
dag. För individens både kroppsliga som andliga hälsa kan det 
vara föga nytt igt att söka — kanske den enda andliga förströelse 
— i tät t packade biolokaler med dålig luf t och underhaltiga, om 
skämd smak vittnande sensationsdramer eller i andra ohygieniska 
samlingslokaler med ringa eller dåligt andligt utbyte, på rökiga 
kafélokaler eller osunda danslokaler; vill du på din frit id ha sund 
och vederkvickande förströelse, som därtill bidrar att utveckla din 
själ, lär då känna och studera goda böcker. Det anstår även 
varje människa att genom måttlighet i mat och dryck ej ödelägga 
sin hälsa. E n självförvållad — jag kan nästan säga sjukdom •—-
som i hög grad sätter ner en människas både andliga och lekam-
liga spänstighet är fettsoten. En fet människa blir andligen trög 
och loj och kroppsligen mindre funktionsduglig. I allmänhet äro 
vi svenskar, ej minst västerbottningarne, alldeles för feta och detta 
gäller alla samhällsklasser i lika hög grad. Orsaken härtill är, att 
vi i alla samhällsklasser synbarligen ha råd att övergöda oss och 
äro för bekväma att arbeta mot fettpålagringen. Frånsett det rent 
oestetiska i att en människa förvandlas till en otymplig fläsk-
massa, som med svårighet kan röra sig, är det ingen tvekan om, att 
en fet människa är mindre motståndskraftig mot livets påfrest-
ningar än en mager. Det är varje människas plikt att genom mått-
lighet i mat hålla fettpålagringen inom rimliga gränser. 

Likaså är det uidvändigt att söka förmå människor i allmänhet 
att inskränka på köttdieten och avstå f rån överdrivet salt och kryd-
dad mat. Så länge en människas inkomster äro små, tvingas hon 
hålla sig till de billiga och för hennes hälsa oskadliga livsmedlen, 
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som vi hämta ur växtriket — mjölmat, ärter, potatis, kål o. s. v. 
Med stigande inkomster blir det dyrare köttet allt mer en huvud-
beståndsdel i den dagliga kosten. Så snart vi läkare kunna kon-
statera något även obetydligt fel i hjärtats eller njurarnas funktion, 
skynda vi oss att reglera patientens diet på ett sätt, som anstränger 
hans hjärta och njurar det minsta möjliga. Men den, som ännu 
ej hunnit genom olämplig kost så fördärva sig, att lian drivs till 
läkaren, fortsätter gladeligen år ut och år in att belasta sina organ 
till det yttersta. Slutligen överskrides bristningsgränsen och det 
börjar gnissla i fogarna. 

Det är klokt att inskränka köttdieten i vår allmänna kost så 
at t kött förekommer på bordet 2, högst 3 gånger i veckan. Likaså 
bör man aldrig vänja sig vid varken för saltad eller för starkt 
kryddad mat. Den lor människan oskadligaste kosten består av 
alla slags födoämnen ur växtriket samt de ur djurriket, som det 
levande djuret lämnar — alltså mjölken, smöret, osten och äggen. 
De mest oskadliga födoämnena f rån de döda djuren är fisk och 
vilt djurkött. 

Vid tal om födoämnen ligger tanken på njutningsmedlen nä-
ra. Som ett generellt omdöme kan man säga om våra vanliga njut-
ningsmede, te, kaffe, tobak, sprit, att för den vuxne bruket av dem 
är oskadligt — missbruket fördärvligt och härjande för hälsan. 

Det gäller att få alla människor att förstå, att dessa medel gi-
vits människan till glädje och förströelse, att deras njutande i mått-
liga mängder skänker livet ett tillskott av lycka och behag, men 
al l missbruket ruinerar hälsan och bringar otrevnad och olycka 
i samlivet människor emellan. 

Kaffemissbruket måste bortskaffas — det är otillbörligt — vad 
som här i Västerbotten ingalunda är en ovanlig sak — att en 
person dag ut och dag in dricker sina 20 koppar starkt kaffe, då 3 
koppar borde vara maximala gränsen. Det är skadligt och otill-
börligt, att cigarretten eller cigarren dagen i ända sitter i munnen 
även på unga pojkspolingar — det är numera ingen svårighet att 
konstatera hur kolossalt utbrett begäret efter tobak är och hur 
djupt ner bland folkets breda massa det trängt. Det minsta, man 
kan begära av rökare, är att de åtminstone visar hänsyn för sin 
omgivning och då isynnerhet de späda barnen och ej röka inom-
hus, isynnerhet om familjen är trångbodd. För den allmänna 
hygienens och trevnadens skull, anser jag för min del önskvärt, 
om tobaksrökning kunde helt och hållet förbjudas i alla offentliga 
lokaler, på tåg, ångbåtar o. s. v. Rökarne skulle sannerligen ej 
dö av detta lilla tvång, men den allmänna trevnaden och folk-
hälsan vinna därpå. Den allmänna anständigheten förbjuder re-
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dan folk att röka i kyrkor, på teatrar och föreläsningssalar, i 
banklokaler o. s. v. och ingen har någonsin hört, att den rökande 
delen av mänskligheten klagat häröver. 

Vad slutligen spriten beträffar, som utan tvekan är det far-
ligaste gif tet av de tre och vars missbruk innebär ej blott förstö-
relse av individens hälsa och arbetsförmåga, men även av familjens 
lycka och ekonomi och kan medföra fara för kommande släkten, 
är det en oeftergivlig fordran på individen, at t han i medvetande 
om detta njutningsmedels farlighet, nedbringar konsumtionen under 
giftgränsen och aldrig någonsin låter förleda sig till akuta miss-
bruk, med omtöckning av omdömesförmågan. Så länge ej denna 
fordran på individen förverkligats och så länge det ännu finns män-
niskor, som genom omåttligt förtärande av starka drycker för-
nedra sig och andra, måste man finna sig i att kravet på total-
förbud och tillverkningsförbud vidhålles. 

För alla, som tro på människors bildbarhet och möjlighet att 
uppfostra, är emellertid ett totalförbud intet idealtillstånd att 
sträva efter. De alkoholhaltiga dryckerna ha följt den mänskliga 
kulturen och rätt njutna torde ingen kunna förneka deras förmåga 
att förgylla upp livet. Skall mänskligheten verkligen vara så 
svag och så bottenlöst dum, att den ej av fr i vilja kan avstå från 
«-it inisbruk, som alla måste förstå är förkastligt? 

I ännu ett avseende måste människor uppfostras till tyglande 
av sina passioner för att individen själv skall kunna behålla sin 
hälsa och för att förskona familjen f rån olyckor — det gäller 
den starkaste av alla våra drifter — könsdriften. En i Västerbot-
ten — liksom väl i Sverige som i alla kulturländer f. ö. — ej 
ovanlig last är självbefläckelsen både bland män och kvinnor. Fa-
ran i denna last ligger huvudsakligen i möjligheten för individen 
att kunna hejdlöst utöva den. At t dess utövande för den upp-
växande ungdomens kroppsliga hälsa är skadligt, är otvivelaktigt 
om även farorna av densamma ej äro så stora, som i tidnings-
pressen omannonserade kvacksalvare i sina broschyrer till pa-
tienterna vilja påskina. Men självbefläckelsen är såsom naturvid-
rig något simpelt och människan ovärdigt, vilket också dess ut-
övare inse. Det är detta, som psykiskt trycker ner dem och gör 
dem till olyckliga människor. 

Men även ett hejdlöst tillfredsställande av könsdriften genom 
lösa förbindelser är kroppsligen och andligen att fördöma. De 
lösa förbindelserna man och kvinna emellan ha i sig den mycket 
stora faran av könssjukdomarnas överförande, vilket för individen 
kan medföra ett mångårigt lidande med kraf t förfa l l och funktions-
oduglighet och innebära fara för kommande släkten. 
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Men frånsett detta måste man säga, att andlig och kroppslig 
renlighet fordrar, att män och kvinnor kommer i f rån de lösa köns-
förbindelserna. Det är ej minst ovärdigt kvinnan att låta begä-
ret så styra sig, att hon utan minsta ansvar inlåter sig i könsför-
bindelse med män till höger och vänster. 

Yi människor hava som djuren vår kropp, vars drifter vi 
måste fö],ja. Men vi behöva ej — och vi skola ej heller — följa dem 
blint. Könsdriften är given oss till släktets uppehåll och medför 
för människan så mycken lycka och sällhet, att det är en evinner-
lig skam, om denna drif t ej av individen kan tämjas så, att den för 
honom själv ej medför kroppslig ohälsa, för andra människor o-
lycka och för ofödda en direkt skada. 

l i r I C c r s t c t i r i u s e f t e r l ä m n a d e p a p p e r . 

Några sägner från Gargnås i Sorsele. 
DEN DOLDA SKATTEN. 

Lappen Theodor var så rik, att han hade en stor kittel ful l med 
pengar. Han köpte sig ett hemman och blev jordbrukare. Han 
hade en dotter, hemskt ful. Nu ville han gärna gif ta bort henne 
med någon svensk, som kunde hjälpa honom att bruka jorden, och 
sade, att han i så fall skulle väga opp brudparet med pengar. När 
han nu äntligen fick en svensk måg, befanns det, att denne började 
slösa bort lappens pengar. Theodor tog då penningkitteln och 
grävde ner den uppe i fjället, men talade inte om gömstället för 
någon. Så blev lian sjuk och kände, att han skulle dö. Han ville 
då lia hem gumman sin, som för tillfället var bortrest, för att 
för henne tala 0111, var skatten fanns. Ty för mågen och dottern 
ville lian inte tala om det. Men gumman kom inte hem. Och 
så dog han och tog hemligheten med sig i graven. Andra säga, att 
även lappgumman hade reda på skatten, men att inte hon heller 
ville tala om gömstället för de slösaktiga barnen. 

DEN LISTIGE POJKEN. 
En gång var det en bondpojke f rån Gargnäs, som var med 

en lapp och såg på, när denne grävde ner en kittel med pengar. 
Lappen gjorde därvid den besvärjelsen, att ingen skulle komma åt 
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skatten utan att på stället offra blodet av 7 bröder. Pojken gick 
hem och funderade, hur han skulle komma åt skatten. Så kläck-
tes där i gården ett antal ägg. Det vart tio kycklingar. När de 
vuxit till, befanns att sju av dem voro tuppar. Han tog då tupp-
kycklingarna med sig till stället för skatten, nackade dem och 
kunde så gräva upp kitteln. 

Konung Adolf Fredrik företog år 1752 en resa genom Norr-
land. Han kom norrifrån till Byske den 29 juli och hade natt-
läger i prästgården samt fortsatte resan till Bvgdeå den 30 juli. 

Det måtte ha varit klent med kosten i prästgården, ty i Byske 
gästgivarestuga sågs på väggen följande blyertsanteckning: 

"1752 d. 29 Jul i i spisade Konung Adolph Fredric middag här-
städes, hel ensam med Dess Gen. Adjut . Adlerfelt ." 

En ståndsperson i orten lät över denna anteckning sätta för-
gylld ram och glas, vilket tyder på att kungen egenhändigt måtte 
ha kvarlämnat det originella visitkortet. Nu för tiden anses det 
ju inte riktigt vackert att skriva på väggarna. 

Det kungliga exemplet smittade emellertid, och en resande 
tecknade i gästgivarestugan följande minne: 

"Wandringsmän I här ju finne, 
Swea Konung varit inne, 
På Dess Norra Eriks-färd: (1752) 
Och vid bordet har täckts spisa, 
Byskå Konglig Nåd bevisa; 
Mer än lycklig var Dess Wärd. 

En som fåt t i stugan gästa, 
Önskar Kung och Landets bästa! 
Gläds af alt i denne bygd. 
Och till högden suckar sänder: 
GUD bekröne Nordens Länder, 
Med välsignelse och skygd!" 

Kungen skulle övernatta i Bygdeå prästgård, men dagen före 
majestätets ankomst nedbrann prästgårdsbyggnaden och kungen 
fick sitt nattläger i kaptensbostället. 



in||ll"U|||i"il||H"H||l igin'iim |||i"ii||ii. 

K e f l ß x ß r a c h r e f i t k i t ü t t ü r . 

Av f ru Emma Andel ins. 

I en wendisk saga berättas, hurusom i landet rådde stor nöd 
och betryck. En dag kom en främling vandrande, såg folkets 
nöd och hörde dess klagan. Han tog ur sin ficka en slända och 
en liten påse med linfrö. Han lärde människorna huru de skulle 
odla och spinna och: "när så folket kunde linodling och spå-
nad, då flydde nöden f rån Wendenland", .heter det. 

E f t e r några år återkom främlingen. Han mötte då i en 
skog en ung, kraf t ig bondflicka med ett knyte under armen. Han 
frågade henne, varifrån hon kom, vart hon skulle gå och vad 
hon hade i knytet. Hon nämnde namnet på sin hemby och sade sig 
vara på väg till staden för att sälja lingarnet, som hon bar med sig. 
Främlingen sade, att hon skulle icke sälja garnet, utan vända om 
hem därmed. Han följde henne till hemmet och "byggde" där, 
som det heter, "en vävstol och blev linnevävare". Vidare heter det 
att wenderna kommo från alla hus och från skogarna; de kommo i 
båtar och på hästar, besågo vävstolen och menade, att linneväva-
ren var bliven deras hövding (Kral) emedan han hade lärt dem 
huru de skulle arbeta sig till rikedom och aktning. 

Vem som infört linfröet i Sverige vet jag ej, men enligt vår 
hemslöjds historia, skall en kvinna vid namn Disa hava "bracht 
linwäfvarekonsten i wärlden" och sina allra flitigaste döttrar skall 
hon hava lämnat i Sverige, närmare bestämt, i Marks härad i Älvs-
borgs län, som på 1700-talet nästan allestädes var besått med hör-
din) och hampfrö, vilket innevånarne ansågo sig "hava större 
vinst till än att så spannmål till myckenhet". 

När så linet var färdigberett, samlades hela byalaget om vin-
teraftnarna i samma stuga att spinna, "der ut i hafvande ett nöj-
samt tidsfördrif och hetsande hvarandra till f l i t" . 

E f t e r allt att döma, deltog även den manliga befolkningen 
i såväl linets beredning, som spånad, men för övrigt sades om män-
nen a t t : 
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Rasp, hammar, fil och tång, samt andra slike saker 
Ar theras föde-krok, therjemte theras heder. 

Man har alltså, även hos oss, betraktat hemslöjden, ej blott som 
en nödvändighet, man har haf t glädje av den och dess bedrivande 
synes, i alla tider, räknats dess utövare till heder. 

Den mästa och bästa hemslöjden finna vi i gamla, burgna hem. 
För min del tror jag, att hemmen blivit burgna just därför, att 
slöjden utövats där och alltid hållits i helgd. Ordspråket säger 
ju at t "den som inte sparar styvern får aldrig dalern". 

Under mina första "arbetsår" här i länet, kom jag i brevdeles 
förbindelse med en fli t ig och intresserad slöjdare uppe i Tärna. Han 
förfärdigade s. k. kosor och andra småsaker, välgjorda och alltid 
välkomna till hemslöjdsmagasinet. J a g hade få t t för mig att man-
nen var en yngling, vilkens slöjdintresse jag moderligt borde upp-
muntra. Arid ett personligt besök i Tärna, sommaren 1910, hade 
jag glädjen sammanträffa med min "skyddsling", som befanns 
vara en av Tärna lappmarks mäst ansedda och förmögna män. 
Något överraskad av denna upptäckt, uttalade jag min förvå-
ning över att en så välbärgad man som han, brydde sig om att syss-
la med hemslöjd. Han svarade: "tror frun, att jag hade varit väl-

bärgad, om jag inte tagit vara på tiden och u tny t t j a t den på bästa 
sätt?" 

J a g kommer ofta med vördnad ihåg den mannen och 
hans likaså arbetsamma hustru. J a g minns deras stora, lju-
sa hem. J a g minns det, som det låg, solbegjutet och vänlig';, 
under fjällsluttningen, med flaggstång på gårdsplanen och den kä-
ra, blågula duken, på långt håll vif tande oss glatt välkomnande 
1 ill mötes. 

På irrfärder ute i de västerbottniska bygderna, har jag be-
sökt många hem, som husfolkets arbete och händighet gjort ljusa 
och trevsamma och som jag, i detta sammanhang, gärna skulle tala 
om, om jag ej få t t ett begränsat utrymme til l förfogande. 

Blott ännu ett vill jag nämna, ett som jag såg för nå-
gra dagar sedan. Det ligger, även det, undangömt från all-
fartsvägen, några kilometer f rån Bullmarks by. Inne i skogen 
ligger det och uppfyl l t av verklig arbetsglädje syntes det vara. 

I stugan där jag först inträdde, stod en vävstol vid fönstret. 
På väven "låg skytteln och drömde" — som Karl Erik Forsslund 
uttrycker sig — eller snarare, han vilade sig, tror jag. Han hade 
icke, som Karl Eriks, "stannat i ett svart krabbasnår", han låg bara 
och väntade på den idoga handen, som skulle låta honom fort-
sätta sin "rosengång genom livet". På väggen hängde två var-
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pade vävlängor i avvaktan på att det skulle bli deras tur att bom-
mas och trädas till slitstarka vävar. 

Vid spinnrocken satt gamla farmor mecl pipan i munnen. 
Mellan hennes erfarna f ingrar löpte ullkardan och tvinnades till in-
slag i nya vävar. På spishällen låg katten och spann på sin 
tråd. Arbetsro fyllde rummet, men den stördes snart av instorman-
de småttingar, som nyfiket beskådade de oväntade gästerna. Hus-
modern själv, hon som väl satte prägeln på hemmet, henne upp-
sökte vi i ladugården. Hon var i sin ålders ful la k ra f t ocli det 
kunde nog också behövas, ty hon stod mitt uti ett livsverk, som 
ingav respekt. Hon hade sex barn att fostra och i ladugården sto-
do nio kor, kalvar, grisar, får och höns, vilka alla voro beroende 
av hennes omsorger. Under vintern sköter hon ensam sitt stora 
hushåll, men om sommaren har hon t jänarinna. Det är väl då, 
när dagarna därtill äro långa, som hon kan "stjäla undan" en och 
annan timme för vävstolen, där arbetet siikert är den enda för-
ströelse och vederkvickelse hon unnar sig för dagen. Det är ett 
stort livsverk, som här utföres i det tysta, betydligt större än mån-
get, som prisas och honoreras inför offentligheten. 

Heder åt denna husmor och hennes likar! 
Om Disas döttrar inte kommit längre norr ut än till Älvs-

borgs län, så ha säkert någon av hennes dötter-döttrar trängt ända 
upp till Västerbotten. Den skicklighet och det intresse för vävnads-
konsten som man så ofta finner i de västerbottniska hemmen, tyda 
därpå. 

Måtte Västerbottens kvinnor vårda sitt arv och sätta en ära uti 
att förkovra det. 

Umeå nov. 1920. 

4 



Jåm b a r j i k e l l e f M ztnb t i l l k o m m i t ? 

Av rektor A. Bexelius. 

Skellefteå erbjuder den mycket egendomliga bilden av en stad, 
som anlägges på en förut i det. närmaste obebyggd mark och som 
får sina privilegier, förrän någon byggnad i den nya staden bli-
vit uppförd. Detta förhållande, som torde vara alldeles enastå-
ende i våra svenska städers historia, utgör ett gott exempel på 
sanningen av det gamla ordstävet: "När t juvarne slåss, får bon-
den igen sin ko". 

Uti Piteå stads privilegier av den 12 maj 1621 tillerkännes 
borgerskapet i staden ensamrätt att handla med allmogen i Skel-
lefteå socken. Denna ensamrätt behöll borgerskapet ända till slu-
tet. av 1700-talet, då genom kungl. brevet av den 11 juni 1788 alla 
s. k. enskilda marknader avlystes och endast frimarknader blevo 
tillåtna. Härigenom öppnades handeln inom socknen även för 
andra städers borgerskap, och var det naturligen Umeå stads bor-
gare, som begagnade sig härav. Dessutom började lanthandlande 
slå sig ned i de större bvarne. 

Det intrång, som Umeå stads borgare och dess lanthandlande 
gjorde på Piteå stads borgares förmenta rättigheter, hade till följd, 
att Piteå stads magistrat och äldste i mars 1838 inlämnade en 
underdånig ansökan om anläggande av en under denna stad ly-
dande köping i Skellefteå. De uttala häri sina bekymmer däröver, 
at t stadens handel och näringar under det gångna seklet betydligt 
avtagit, och finna orsakerna härtill först och främst uti införandet 
av den s. k. frimarknaden, varigenom handeln vid marknaderna in-
om Skellefteå socken till större delen övergått till Umeå stad, samt 
sedan uti den "demoraliserande lanthandeln". "Uti de flesta större 
byar fanns det", säger magistraten och de äldste, "personer, som 
utan någon den minsta rättighet eller avgift till staten och mången 
gång utan moralisk och intellektuell bildning idka ordentlig handel 
med allehanda köpmansvaror, och ofta med det sedefördärvande 
brännvinet". 
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Vid övervägandet av de medel, som borde vidtagas för att 
l å d a bot för nu överklagade missförhållande, finner magistraten 
och de äldste i Piteå "det vara för såväl denna stad som för Skel-
lefteå socken förmånligast, fast dess lanthandlare torde vilja in-
sinuera en annan åsikt" att en under Piteå lydande köping anläg-
ges å något ställe i närheten av kyrkostaden. 

Ansökningen blev remitterad till kommerskollegiet, som i sin 
ordning infordrade yttrande f rån flere håll. Av intresse är härvid 
endast de uttalanden, som göras av sockenmännen i Skellefteå samt 
av Umeå stads handlande. 

Skellefteå socknemän ansågo sig icke hava någon nytta av en 
köpings anläggande, utan snarare skada, ty "ostridig måste den 
satsen vara, att ju lättare tillgång beredes socknens innevånare till 
överflödsvaror, ju snarare utbildas en lyx, som Undergräver deras 
välmåga, om ock sederna kunna räddas f rån fördärv". De anse, 
a t t lanthandeln icke vore demoraliserande, såsom i ansökningen 
säges, utan att den vore nytt igare för socknen än en köpings an-
läggande och avstyrka därför ansökningen. Men skulle kungl. 
xriitj :t likväl bifalla den, så anhålla de, att den icke måtte bevil-
j a s till förmån för Piteå, utan at t "var och en må öppet vara att 
för handels och hantverks utövande där bosätta sig". 

Umeå stads handlande äro fullkomligt ense med Piteå stads 
handlande borgerskap i att fördöma lanthandeln, "som i en fram-
t id snart skall undergräva välmågan hos allmogen i Skellefteå ocli 
locka den arbetande klassen f rån jordbruket till skojeriets utövan-
de". De anse emellertid ej, att dessa olägenheter hävas, genom 
a t t en köping anlägges, som skulle komma att lyda under Piteå 
u tan mena, att detta mål hellre ernås genom anläggande av en 
köping, som lades under Umeå. 

För at t riktigt kraf t ig t ge uttryck åt denna mening ingick 
Umeå stads borgerskap i okt. 1840 med underdånig framställning 
om anläggande i Skellefteå av en köping, hörande under Umeå. 
Som skäl för framställningen andrages även här, att genom ett 
b i fa l l till framställningen skall man få slut på den demoralise-
rande verkan, som lanthandlarnes affärer i spritvaror hade på all-
mogen. 

Över denna framställning hördes åter socknemännen i Skel-
lefteå. Vid denna viktiga stämma gjordes av kyrkoherden Nord-
lander ett uttalande, vari socknemännen enhälligt instämde. Uti 
de t ta uttalande påvisar kyrkoherden de olägenheter, som följa av 
anläggandet av en köping, lydande under någon av städerna, och 
s lutar med att säga, att enligt hans förmenande endast en utväg 
fiimes at t till socknens och handlandenas fördel avgöra frågan, och 
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denna utväg är, att en stad med stapelrätt och särskild styrelse 
här grundas, och föreslår han till plats för staden Xorrbölo by i 
närheten av kyrkostaden. Detta uppslag vinner nästan omedelbart 
anslutning av Konungens Befallningshavande, som föreslår, at t den 
blivande staden skall kallas antingen Karl Johans stad eller Skel-
lefteå. Sedan kommerskollegiet instämt i K. B:s yttrande, stad-
fäster kungl. maj: t genom nådigt brev den 20 dec. 1844 en plan 
för en stads anläggande å Norrböle bys ägor och 1846 försäljas de 
första tomterna i staden. 

Så har Skellefteå stad tillkommit under trycket av tvänne 
motsatta, men i grunden lika ensidigt egoistiska intressen f rån 
borgerskapet i Piteå och Umeå. At t f rågan fick denna för orten 
säkerligen mycket gynnsamma lösning, är i första rummet kyrko-
herden Nordlanders förtjänst. 



^ t t s t ä l l a b l o b . 

Av folkskollärare J. A. Näslund. 

Det finnes mycket gammalt och fornt, som vi nutidsmänniskor 
inte förstå. Och mången drager medlidsamt på smilbandet, när 
samtalet leder in på ämnen och föreställningar, som fäderna en gång-
aktade högt. Här i Nordmaling leva än på folkets läppar sägner 
om jättar och tomtar, vitror och baran, men börja nu gå till grav-
ro. Endast ett ringa fåtal söker upp dem, som kunna "kasta ut 
för ont", "ta bort etteronga" (vagel i ögat), stilla värk, begagna 
"valbunnenträd" för riset, rekommendera nolrUnnet vatten eller 
ställa blod. 

Då tron på konsten att ställa blod ännu är fast rotad hos mån-
gen, så fast, a t t den borde locka vetenskapsmän att intressera sig 
för ämnet, må här bland flera andra anföras ett sätt att ställa 
blod (stilla blodflöde). 

En hedervärd gråhårsman i Öre berättade 1913 följande: 
Jesu gav sina lärjungar kraf t att bota allehanda krankheter. 
Man tager en linnelapp och färgar den med några droppar 

blod, som kommer ur munnen på en person, som håller på att dra-
ga andan (dö). Denna lapp bär man på sig och lägger den oför-
märkt på såret, som skall läkas. Om personen, som blöder, befin-
ner sig på långt avstånd f rån den, som kan stilla blodflödet, är 
det ej nödvändigt att besöka honom personligen. Den botande 
lägger endast lappen på sitt eget ben eller motsvarande ställe, där 
blodet strömmar. Under det man trycker på såret med högra tum-
men, läser man tyst följande: 

"Du blod stanna, såsom vatten stannade för Is-
raels barn, då de gingo över Jordanflod. Det är så 
sant, som J u n g f r u Maria är Jesu moder. 

Och nu, blod, står du!" 
Vid stillande av näsblod tager man den blödande i näsan, be-

der honom ti t ta en stadigt i ögonen och läser samma ord. 
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Endast en äldre person kan lära en yngre att ställa blod, i an-
nat fall går förmågan förlorad för bägge. 

Man skall ej i onödan ställa blod. 

E t t tillägg. Ovanstående intressanta besvärjelse finnes upp-
tecknad redan omkring 1450 i Danmark. Dess bibliska innehåll an-
ger, att den härstammar f rån Medeltiden. Den är mig bekant ä-
ven f rån det övriga Sverige och Svensk-Finland. 

7?. Jirloiv. 

Hlussas itteit näsan. 

Pastor Petrus Liestadius berättar i sin Journal, som utgavs för 
omkring 90 år sedan: 

Hälsningen sker, lappar emellan, med näsan. Strax man 
kommer, så säger",nian: Puorist! (Yäl! God dag!); sedan träder 
man närmare till varandra och sätter ihop nästibbarna samt säger 
därvid ännu en gång med långsammare och uttrycksfullare ton: 
Puorist! Detta kallas hälsa med näsan, kyssas med näsan, ett, 
talesätt, lika allmänt i lappskan, som kyssa på hand eller på mun 
i svenskan. 



J r å t t i l a i å . 

Av folkskollärare K. H. Lundmark. 

När man färdats f rån Skellefteå efter landsvägen elva mil 
upp mot Malå och således nalkas Norsjö sockens västra gräns, 
möter man ett högt bergland. Mittpartiet av berglandet, som man 
redan på långt håll betraktat, är Åmliden, vars högsta topp ligger 
550 meter över havet. Häröver går gränsen mellan Västerbottens 
lågland och det högre liggande Lappland. Bergtoppen ligger 
på en hög platå, nära nog rund och sträckande sig vitt omkring 
åt alla håll likt en ofantlig sköld. Bergtoppen är bucklan på jätte-
skölden. Man vill så gärna bestiga den ansenliga höjden, ty den 
mycket lägre liggande trakten runtom åt alla håll utlovar också 
en vidsträckt utsikt, och här blir man icke besviken, ty en' mera 
vidsträckt och härlig tavla än den, man nu får se, får man nog 
länge söka. Till väster har man ett panorama över hela Malå 
socken, vars yta är omkring 18 å 20 kvadratmil stor och om-
växlar av höga berg med djärva former, väldiga skogar och mån-
ga och vackra insjöar. Först söker blicken efter Malå vackra kyr-
koby, men denna skymmes bort av Tjamstanberget, 467 m. ö. h., 
som på södra sidan stiger nästan lodrätt upp till flera hundra fots 
höjd över Malåns och den kringliggande markens yta. Nästan 
på bergets högsta punkt synes f rån landsvägen, som går fram 
mellan berget och Malån, en väldig sten, "Erik-Sjulssa sten" kallad, 
som i jämnhöjd med marken skjuter ut sin övre, platta och nästan 
vågräta y ta över det svindlande bråddjupet. Enligt traditionen 
skall Tjamstanberget i hedenhös ha varit ett lapparnes passevare, 
ett lapparnes offerberg, varvid "Erik-Sjulssa sten" lämpligen kun-
nat tjänstgöra som offeraltare. Den jämna marken och en del av 
den stora stenens y ta har till långt fram i tiden stundom få t t 
tjänstgöra som dansbana för socknens ungdom, som brukade samlas 
här till midsommarvaka. Längre upp vid Malån ser man vidare 
Fnöskbergets blånande topp, 620 m. ö. h., socknens högsta berg 
och därför Malåbornas stolthet, som icke mindre än Åmliden är 
värd en bestigning. Där bakom skönjas Granbergets tre höga 
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toppar, av vilka den västligaste ligger 571 m. ö. h. Häröver går 
gränslinjen mellan Malå och Sorsele socknar. I nordväst f rån detta 
berg och på Malåns norra sida observeras nu ett kägelliknande berg. 
Det är Malåberget, 588 m. ö. h., f jällungen i Malå, som likt en 
vaktpost gjort halt vid sockengränsen och tyckes vilja säga till 
den resande: "På min kala och snöhöljda hjässa kan du se, att 
här börjar Lapplands storslagna fjäl lvärld". 

Vi vända nu blicken mera mot söder. På gränsen mot Lyckse-
le i Vormbäckens djupa dalgång synes Hornberget, 547 m. ö. h., 

11 
: 

Malå kyrkoplats rr 

i vars närhet men litet längre i söder det numera genom sin rika 
svavelkisförekomst så ryktbara Kristineberg ligger. Gruvan i 
Kristineberg, som enligt sakkunnigas utlåtande lär innehålla den 
största procenten svavelkis- och kopparhalt, är för befolkningen 
ett klingande namn, det är befolkningens framtida hopp. Inne-
håller gruvan, vad man hört och tror samt med "andan i halsen" 
otåligt väntar att med säkerhet få veta en gång — då det äntli-
gen "jobbats" nog — då skall en hittills alldeles f rån den yttre 
världen avstängd stor landsdel kanske få en järnväg, elektrisk 
kraf t m. m., m. m. för sitt behov. Det är icke alldeles otroligt, att 
här förekommer ett malmförande bälte, som går i nordvästlig rikt-
ning upp till trakterna av Kvourbevare, i vars närhet också sva-
velkis till ganska stor procent förekommer. Man tror det av den 
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anledningen, att å kronoparken Släppliden, som ligger mellan 
de nu nämnda fyndställena, finnes ända upp i dagen stenar med 
olika mineral. På samma kronopark finnes även kalksten, som 
genom prov visat sig innehålla mycket god jordbrukskalk. 

Men vi fortsätta. Ögat mötes då av ett väldigt berg i när-
heten av Björksele på södra sidan av Vindelälven. Det är Dopp-
manberget, förr älgskyttarnas förlovade men nu portförbjudna 
jaktmarker. Nästan rakt i söder synas vidare långt in i Lycksele 
socken konturerna av Stångo- och Altarliden, det senare kanske 

också av namnet att döma förr ett lapparnas offerberg. Blic-
ken vändes nu vidare mot öster utöver Norsjö socken. Sjöar och 
höjder växla överallt. Ögat stannar vid ett berg i socknens ne-
dersta del, som, berget nämligen, påminner om översta delen av 
en huvudskalle. Det är Storklinten. Satte man. nu kikaren till 
ögat, skulle man såsom många påstå se ytan av Bottniska viken, 
vilket alls icke förefaller otroligt. Men vi vända oss mot nord-
ost och norr, där man överskådar stora delar av Jörns och Ar-
vidsjaurs socknar. I den senare socknens översta del ser man då 
ännu vid midsommartid stundom snön ligga kvar. Det är på 
topparna av Levattsfjällen vid Levattnet och Stenträskfjällen, en 
mil söder om Arvidsjaurs kyrkoplats, vilkas högsta toppar, såsom 
Vittjock på de senare fjällen, nå en höjd av omkring 775 m. ö. h . 

lerget i bakgrunden. 
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Men det berg, som man särskilt fäster sig vid, ligger på gränsen 
mellan Jörn ock Arvidsjaur. Den översta delen av detta liknar 
en jättehatt. Berget, som också gör skäl för namnet, är Vithat-
ten, 510 m. ö. h. Enligt gamlas berättelser skall på hjässan av 
berget finnas en liten t järn, vars djup man pejlat men ingen 
botten funnit . Förhåller det sig verkligen så, vilket icke heller 
anses otroligt, torde man här ha en krater, som under tidernas 
lopp ramlat igen. Berget skulle således ha varit ett eldsprutande 
berg, som nu ligger i tusenårig overksamhet. Men ännu en gång 
överblickar man panoramat, då ögat följer de yttersta delarna. 
Mellan Sorsele och Stensele socknar varsnar man då. Blaikfjällen 
och en hög topp ända bort om Umgransele, som troligen är Alls-
berget vid gränsen mellan Lycksele och Vilhelmina socknar. Det 
lär vara den högsta toppen av Stöttingsfjällen. 

Till slut överblicka vi nu mera noga den närmaste omgivnin-
gen, den där jätteskölden, Amlidens fot. För t. ex. etthundra k två-
hundra år tillbaka var här en väldig urskog av gran. Trak-
ten var då obebodd. Numera finnas utom enstaka ställen några 
större byar på sluttningar av bergets fot, såsom Amliden och 
Västra Högkulla samt på slätterna nedanför Holmträsk, Rentjärn 
m. fl. Obebodd, sade jag. Ja , av mänskliga varelser. Men en-
ligt gamla berättelser var då trakten bebodd av ' 'vi t t ra" eller troll, 
som f ly t t upp till dessa lugnare platser under odlingen. Be-
rättelserna vilka de äldre bland befolkningen ännu delvis minnas, 
äro många, av vilka jag i sammanhang härmed vill meddela för 
korthetens skull blott en. E n annan gång kanske blir det tilfälle 
att meddela de andra, vilka äro både längre och måhända mera 
n i t r e H a n t a . 

Det var en vacker sommardag för mycket länge tillbaka. På 
en myr på Amlidens östra sluttning voro några människor syssel-
satta med höbärgning. Plötsligt fingo de höra ljudet av en mängd 
skällor, råmandet av kor samt lockande och hojtande såsom av 
människor. Det var tydligen, hörde man, ett stort sällskap på 
flyttning, men vilka visste man icke. Lappar kunde det då inte 
vara, ty de bodde långt upp mot fjällen, varför de aldrig vistades 
här nedåt under sommaren. Man hade sig icke heller bekant, 
att någon eller några familjer vare sig i närheten eller längre bort 
skulle avf lyt ta f rån orten. Vad kunde det då vara? Oljudet, som 
hördes inne i urskogen i nordväst, närmade sig emellertid has-
tigt. Man stod bara frågande och väntande på vad man nu skulle 
få se. Och det fick man snart, t y om en stund kom ut på myren 
en alldeles rödklädd kvinna följd av en väldig hjord röda kor och 
oxar, getter, får och bockar med drivare tät t efter sig. Längre 
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efter följde en hel skara av rödklädda män och kvinnor, vilka 
buro en del packningar på ryggen och andra som drogo barn och 
flyttgods på kälkar. Nu förstod man, vad det var: en karavan av 
"vi t t ra" eller troll på f lyt tning. Men vid åsynen av människor 
tystnade allt ljud av skällor, råmande, lockande och hojtande. Nära 
nog ljudlöst gick tåget förbi de arbetande, som lika ljudlöst bara 
betraktade sällskapet. Till slut bröts dock tystnaden av ett kvick-
huvud, som ej nog kunde förundra sig över detta sätt at t färda? 
under sommaren: 

"Saliga äro de, som gå och bära, 
men de, som under sommarn kälkar draga, 
dem skall själv "hin onde" taga!" 

Då grinade de dragande mycket illa men fortsatte över my-
ren och inåt skogen, varest det åter blev ljud såsom förut. Men 
sällskapet efterföljdes snart av svarta moln, vilka på himlavalvet 
foro åt samma håll, och dagarna efter höll sig slåtterfolket hemma 
för nordostlig storm och ösregn. 



( E n u r g a m m a l l ä k t m t e t o i i . 

Av intendent 7?. Jirlow. 

I en av indernas urgamla lieliga skrifter Rigveda säges om 
den mäktige åskguden Indra : 

"Genom vagnen ocli dess spann, 
genom oket, alJLgmälktige, 
drog du Apala tre gånger 
ofch ren som solen blev hennes hud", 

eller med a-iidra ord Indra drog Apala tre gånger genom seltyget, 
varigenom hennes hud blev ren som solen. Samma sätt vid botande 
av sjukdom har berättats mig f rån olika håll, i länet, Rundvik, 
Nordmalings socken och Örträsks socken. Bestämmelsen att pro-
ceduren skall upprepas tre gånger föreskrives ofta vid besläktade 
tillvägagångssätt. Ha vi månne här att göra med en tillfäl-
lighet eller kan man tänka sig att trots mellanliggande årtusen-
den och det väldiga avståndet f rån Indus till Norden vi ha att 
göra med bruk, härf lutna ur samma uppfattningssätt . Forskarna 
tro sig mer bestämdhet här kunna påvisa ett sammanhang, och föl-
jande rader skola uppvisa, hur ett sådant kan förklaras. 

Eftersom vetenskapen har visat att vi träffa med oss befryndade 
folk ända bort i Indien, är det icke i och för sig otänkbart, att 
vi kunna möta en indisk sed, som stammar ur samma rot som ett 
dylikt hos oss. Seden att dra den sjuke genom ett seltyg är dock 
icke det mest typiska bruket i sitt slag. Den svenske etnografen 
Hammarstedt, som klarlagt denna sedvänjas historia, skiljer mel-
lan två olika grupper av dragning eller "smörjning", som han kal-
lar det med en i Västerbotten okänd benämning. Det ena sättet, 
dragning genom trä, som här uppe förekommit i Nordmalings 
socken, Umeå stad, Ume, Holmsunds, Sävars, Örträsks Burträsks och 
Skellefte socknar, har t i l lgått så "att ett barn, som lider av "riset" 
(i Västerbotten beteckningen för engelska sjukan) dragés antin-
gen genom öppningen i ett växande s. k. "valbundet" träd, d. v. s. 
vars stam delat sig en bit f rån marken i två grenar, vilka sen på 
ny t t växt samman, eller genom en trädrot, som på liknande sätt 
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genom förväxning kommit att bilda en ögla, som även den kallades 
"valbunden". I förra fallet har man måst i det fr ia uppsöka 
det undergörande trädet — så har varit förhållandet med ett på 
Gamliaområdet växande, numera försvunnet dylikt träd — medan 
däremot träringarna förvarades hemma som en värdefull tillgång 
i husapoteket. Från Kundvik i Nordmaling berättas därför om 
hur en sådan ring lånades från gård till gård. Den artikeln led-

Stubbe vid Johannesfors, Sävar socken, varigenom barn dragits mot engelska sjukan. 

sagande bilden visar en stor stubbe, som står strax bredvid lands-
vägen vid Johannesfors i Sävars socken, mellan vars röt-
ter barn dragits mot engelska sjukan, alltså närmast ett utslag 
av träddragning. En sen utveckling av denna sed är den f rån 
Burträsk och Nordmaling omtalade metoden att dra barn mellan 
slåarna i stolar. Yttersta förklaringen till alla dessa bruk ha vi, 
när vi höra berättas om hur hinduerna tränga sig genom spric-
kor i träd och på så sätt tro sig genomgå en pånyttfödelse till 
större kroppslig och själslig hälsa. 

Övergå vi nu till den andra huvudgruppen av dragnings-
sätt, dragning genom jorden, finna vi även denna rikt represente-
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rad i vårt län. Exempel äro mig bekanta f rån samma socknar 
som träddragningen och dessutom från Dorotea. Troligt är att en-
dast materielets knapphet gör att icke alla socknar äro represen-
terade. Från Örträsk berättas hur man där genomgrävde en mot 
söder vettande jordhög, i vilken lades ett orört knappnålsbrev, var-
efter det sjuka barnet drogs genom det sålunda uppståndna hå-
let. Det skulle ske under tystnad tre torsdagskvällar å rad och 
barnet sades då vara så bundet vid jorden, att man måste dra det 
genom jorden, vilket märktes pä att barnet icke kunde gå och hade 
mörka ringar kring fotleden. Från Holmsund berättas likaledes 
hur barn, som led av "jordbundet ris" drogs genom jorden. Det 
skulle ske tre onsdagskvällar å rad under djupaste tystnad och tre 
gånger för var kväll. Om barnet Var en flicka, skulle hon dra-
gas genom jorden av två pojkar, som voro förstfödda och tvärt-
om, om barnet var en gosse. I Rundvik i Nordmaling gick man till 
väga på liknande sätt: man drog under tystnad genom jorden 
efter solnedgången tre torsdagskvällar å rad. Även 0111 månen var 
i tillväxt eller avtagande hade ett visst inflytande. På vägen till 
platsen fick man 'icke tala och icke häller halsa, om man mötte nå-
gon bekant, ty då skulle kuren misslyckas. I f r ån själva Umeå 
stad ungefär där det blivande seminariet skall resa sig drogos ä-
ven barnen genom jorden genom ett hål snett ned vid kanten av 
ett dike. Från Skellefte socken skildras en form av jorddragning, 
varvid man skar ut en lång smal remsa av gräsmattan, dock så at t 
ändarna sutto fast i den övriga grästorven. Remsan lyftes så upp 
på mitten, en pinne sattes under till stöd och genom det sålunda bil-
dade valvet drogs barnet. 

Till grund för alla dessa försök att bota den sjuke genom 
jorrldragning ligger ursprungligen uppfattningen, att den sjuke 
genom att genomgå jorden, som våra fäder mera kroppsligt än vi 
fat tade som en moder, en allmoder, födes på nytt till en ny va-
relse befriad f rån föregående skröpligheter. Därav förklaras även. 
at t vi här ha rester av bruk som använts icke blott mot "riset" utan 
även mot andra sjukdomar, som meddelats mig från somliga håll. 
Troligen är dragningens övergång till att bli blott en barnkur främ-
mande för äldre uppfattning. Det framgår även av det uppsatsen 
inledande citatet och av berättelser f rån våra dagars Indien, hur 
som hinduerna på ett ställe på Indiens västkust bruka tränga sig 
f ram genom en underjordisk gång för att på så sätt rena sig f rån 
sina synder. 

E t t tack ber jag här få framföra till alla hjälpsamma och 
intresserade meddelare. 



t E t i l s i å n f o t t ¿ B ä s t e h o i t a å r 1 8 0 9 . 

Utdrag ur bondeståndets protokoll av Gustav Bosén. 

Yid bondeståndets sammanträde den 8 juni 1809 inlämnade 
riksdagsmannen Anders Åberg f rån Västerbotten ett av honom 
och Jöns Hermansson från Luleå samt fy ra ledamöter i präste-
och borgarstånden undertecknat anförande, som åsyftade lindring 
för Västerbotten uti gärder och bevillning. Sekreteraren förklara-
de, att ehuru det vore emot vanlig ordning att i ett stånd före-
draga enskilda memorialer f rån andra stånds ledamöter, det lik-
väl icke kunde vägras Åberg och Hermansson att i bondeståndet 
för deras del få anförandet uppläst och granskat. 

Memorialet var av följande lydelse: 
Undertecknade vid närvarande Riksdag utsedde Fullmäktige 

för Preste-, Borgare-, och Bonde-Stånden i Westerbotten, anse, både 
af egen öfvertygelse och uppmanade af hemmavarande Medbröder, 
för deras heligaste pligt, att genom framställande af de händelser, 
som vållat detta olyckliga Lands närvarande utblottade belägen-
het väcka Riksens Höglofl. Ständers medlidande till vinnande af 
försköning f rån cle utomordentliga utgifter, som Statens behof nu 
mer än någonsin tillförene torde kräfva. 

Nyss förr än närvarande olyckliga krig inföll, hade en all-
männare liug till Jordbrukets upphjelpande börjat visa sig, åt-
skillige försök blifvit gjorde till sumpig marks utdikning, för att 
afböja olägenheterna af frost och rostdimma, livaraf säden nästan 
årligen skadas och oftast alldeles förderfvas, samt här och der till 
den sandiga jordens förbättring genom uppblandning med andra 
jordarter, men all hug och alla försök upphörde och Landet för-
sänktes i den största vanmagt, då efter ett svårt missväxtår 1807, 
Allmogen det sistförflutna året nödgades icke allenast utrusta, och 
med flera veckors proviant förse Regementet, utan ock tvärt emot 
Roterings-Contractet, uppsätta och bekläda vargeringsmanskap till 
hälf ten mot Regementets storlek och dessutom till Landtvärn ut-
lämna 400 af sina barn, hvilket i ett så glest bebodt och folbfat t igt 
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Land som Westerbotten *), hvarest till råga på eländet, genom 
den f rån de der planterade många Arméens sjukhus utkomne för-
ödande sjukdomar, ungefär 1/c av Innevånarne äro bortryckte, skall 
i många år qväfva näringarnes tillväxt. Hvarförutom if rån April 
månad sistl. Ar 1808, då Finska Arméen drog sig till Österbotten, 
ända till Junii , då sjöfart uppåt Bottniska Viken blef möjlig, stör-
re delen af den proviant, som samma Arméer behöfde, upptogs och 
utskrefs i Länets Norra Fögderi, och dess dragare sattes i reqvisi-
lion, både att till Arméen afföra dessa förråd, och att sedan på 
stället biträda vid transporteringar under Arméens marcher, hvar-
igenom en stor del af dess hästar förlorades. I September månad, 
sedan landet inbergat en af de knappaste årsväxter, både i anse-
ende till spannmål och fourage, inrättades sjukhus i Umeå för 
nära 4,000 man**), hvaribland ungefär 160 Officerare, livilka, då 
Magazinet af 1,000 Ryska fångar och det till Wasa öfvergångne 
Herr Öfverste Bergenstråles detachement samt af der inlagt Landt-
värns manskap, var alldeles medtaget, måste på landets bekostnad 
underhållas. Sedermera och då de af Krigs-Departementet utsände 
och deribland de flesta Umeå Borgerskap tillhörige med proviant 
lastade fartyg, hvilka först i November månad här i f rån afgingo. 
icke hunno till landet ankomma, hvarigenom ock de Handlandes 
spannemålsförskotter till Allmogen, i brist på fa r tyg uteblefvo, sat-
tes Allmogen i nödvändighet, att sistl. vinter, f rån Januar i i till 
Martii månads slut, livar je vecka transportera Arméens proviant-
behofver af alla slag, till Torneå, oberäknadt de otaliga många 
skjutsanordningar vid trouppers fram- och återtåg, vid undanfö-
randet af de genom Gripenbergska Capitulationen bortgifne, med 
disputerlige Kronans effecter, vid Ryska truppernas afförande 
från Umeå, då inånga hästar gingo förlorade, och nu sluteligen vid 
samma trouppers sednaste inryckande i landet och försöken till de-
ras motande. Igenom alla dessa skjutsningar äro Allmogens häst-
kreatur nästan öfverallt, dels alldeles förstörde, dels så oduglige, 
att hälften af åkrarne denna vår ligga obesådde, på många stäl-
len i brist af dragare, på andra i brist af frökorn, eller ock i brist 
af tillfälle vid Ryssarnes nu skedde framträngande, att vårsådden 
förrätta; ty höstsäde brukas sällan af Allmogen. Hela Landets 
penningeförtjänst härleder sig f rån skogskörslor: det är genom 
sågtimmers hygge, genom kolning för Jernbruken, genom tjäru-
bränning och någon afkastning af Ladugården, som Westerbotten 

*) Västerbotten hade år 1810 en folkmängd af omkring 66,5(50, däråt 32,500 
inom Västerbottens läns och 34,000 inom Norrbottens iäns nuvarande gräns. 

**) Umeå stad hade omkring 1,000 invånare. 
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skall erhålla medel att inköpa spannemål till utblandning af sitt 
barkbröd och till alla utlagors afbördande; men då nu genom fo-
derbrist samt utskrifning af hö och kött, boskapen är till minst 
hälften förminskad och genom dagliga kronoskjutsningar allt 
skogsarbete och alla enskildta körslor försummade, täckas Riksens 
Höglofl. Ständer högt upplyst inse, att för det närvarande och 
intill dess några år förbigå, detta land icke kan med några Bevill-
ningar betungas. Allmogens vanmagt medför äfven Städernas 
och andra Näringsidkares. Der varor icke produceras, der är ingen 
handel möjlig: blott nya förskotter fordras af Egendoms- och 
Bruksegare samt Handlande, med risque att förlora både dem och 
de förr gjorde. Alla jern- och sågverk måste föda sine arbetare, 
ehuru Allmogen i brist på dragare och arbetstillfällen ej kunnat 
skaf fa rudimaterierne till verkens dr if t . Alla löningst.agare, som 
af Allmogen in natura uppbära sina aflöningar, kunna icke utan 
omensklighet utprässa af en utarmad Allmoge, det de icke äga att, 
gifva, hvarigenom inkomsterna för dessa Embetsmän mycket och 
vida utöfver alla utskylders belopp förminskas. Det är af desse 
skäl, vi ödmjukast våge bönfalla, att Riksens Höglofl. Ständer täc-
kas till Bevillningsutskottet Memorial remittera med Nåd-
och Höggunstigt förordnande, att Westerbottens Län måtte f rån 
alla sådana gärder och bevillningar befrias, som efter år 1789 till-
kommit, åtminstone intill nästa Riksdag, hvarefter, och då vi göra 
oss försäkrade, att under en vis Regering Landets refvor hunnit till 
någon del botas, och att vårt Land åter blifver förenadt med det 
öfriga Fäderneslandet, vi gärna vilja, lika med våra Medborgare i 
Riket, efter yttersta förmåga bidraga till statsutgifterna, och. hop-
pas vi, att denna vår anhållan för ett Land, som i annan Rikets 
belägenhet med mycket skäl synes kunna påkalla det allmännas 
hjälp, icke skall anses obillig, helst då vi förutse, att den summa, 
som skulle åläggas Westerbotten, svårligen kan utgå, och derige-
nom de derifrån påräknade medlen till statsverkets förlust ute-
blifva, hvartill också kommer, att ifall Österbotten till Ryssland 
afträdes, skulle möjligen, om icke Regeringen sådant, förekommer, 
den fördelaktigaste utväg Westerbotten hittills egt till erhållande 
af spannemål i utbyte emot strömming tillstängas, och således en 
af Landets näringar mycket förlora. 

Stockholm den 8 .Junii 1809. 
Jon C. Genberg. 
J. E. Öhman. 

Anders Andersson Åberg 
Riksdags-Fullmägtig för Södra 

Häradet i Westerbotten. 

H. Bjuhr. 
Adam Ruth. 

.Jöns Hermansson. 
Fullmftgtig för tredje Fögde-

riet i Westerbotten. 



66 HEMBYGDSFÖRENINGENS ÅRSBOK 

Riksdagsmannen för norra Ångermanland, Johan Larsson 
Wiklund från Nordmalings socken, uppläste i bondeståndet den 8 
juli 1809 ett anförande om svårigheterna i hans hembygd. Ef t e r 
några inledande ord om de lidanden som genom kriget åsamkats 
allmogen i hela riket, yttrade Wiklund att norra Ångermanland 
blivit näst det olyckliga och av naturen vanlottade Westerbotten. 
och långt mera än någon annan ort, illa behandlat. Wiklund an-
förde härefter: 

"At t här omständeligen omtala ortens lidande i det hela, iii 
icke min mening. En hvar föreställe sig blott hvad det vill säga. 
at t Allmogen derstädes nästan hela vintren måst uppehålla sig 
vid landsvägen, så väl för att skjutsa, som ock tidt och ofta i sina 
vallstufvor eller annorstädes hålla Inqvartering — att Allmogen, 
som i detta, mest af berg och onyttiga mossar bestående och glest 
bebodda land, hvilka till en del hafva sina hemvister f rån 4 till 
(i och 8 mils afstånd ifrån landsvägen, få t t lida mycken brist, ge-
nom det de hvarken haf t råd eller kunnat medföra erforderligt hö 
och Proviant, då stundom med förrättandet af en skjuts, åtgår 14 
dagars tid, under hvilken tid, i brist af stallrum, hästarna äfven 
om nätterna måst vara ute på marken i en så sträng vinter, ätt 
utom en mängd mindre eller på kortare håll om hvart annat fram 
och tillbaka gående Transporter, Allmogen härstädes 5 serskildta 
gånger skjutsat Krono-Transporterna i från Täf ra till Umeå, som 
för de aflägsnare utgjort hvarje gång fram och åter circa 30 mil, 
hvarvid den ena hästen förr och den andra sednare dels tröttnat, 
dels störtat, då Bonden genom lega f rån 1 till 2 Rksd. milen *), 
till destinerad ort måst f ramskaffa sitt lass, och om han härvid 
icke alltid varit i stånd att till pricka uppfyl la föreskrifne Ordres, 
har han äfven till råga på olyckan, blifvit pliktfälld till 5 Riksd. 
Banko; hö har hela vintern igenom till större och mindre qvantum 
i detta klena foderår blifvit utskrifvet, allt arbete för Allmogen 
afstadnat, och hustru och barn hafva måst, så godt de kunnat, an-
skaffa och hemdraga hö och ved. Detta gäller om Fögderiet i 
allmänhet, men för Nordmalings socken, som ligger vid Westerbot-
tens och Umeå gräns, får jag dock i synnerhet tillägga, det utom 
allt föregående, blefvo äfven i sednare hälften af sistl. Martii må-
nad, vid Ryssarnas inbrott i Umeå, de derstädes varande Finska 
Troupper omkring 2,000 man, i Nordmaling förlagda; under den 
tiden de der vistades, uttogs foder för deras medhafvande ansenliga 
antal hästar, merendels utan ägarens 1 of eller någon betalning, på 

*) I ett anförande upplyses att bönderna i Västerbotten fingo 2 skillingar 
för milen. 
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•det hårdaste sätt — vid dessa Trouppers uppbrott tillbaka till 
Umeå, uttogos socknemännens hästar till 256, genom 2:ne med 
M vi s k et t och Bajonett försedda och dertill utskickade Soldater ntan 
minsta ordning och tour, i det svåraste menföre och med ganska 
svåra lass nyttjades en stor del 8 à 10 mils väg, hvarvid for den 
skjutsande åtgick 8 dagar, och! en stor del af hästarne förlorades. 
Hvad sedermera efter min hi t far t på Riksdagen derstädes förefal-
lit, är likså ömt som till en del okändt för mig att omröra. Dock 
ef ter hvad jag har mig bekant, så blefvo redan i medio Maji, våra 
«mot Ryssen ämnade Troupper åter der förlagda, skjutsning med 
tross och Durchmarcher förnyades i den otjenKgaste årstiden i 
detta af naturen så fat t iga och förut alldeles utblottade land. Vid 
lie ti lens inträngande till en mil Norra delen af Socknen, allt ner 
till den så kallade Öre älf, hafva våra Troupper afbränt den öfver 
samma Elf för tre år sedan med emellan 2- och 3,000 R:drs bekost-
nad uppbyggde bro, och Invånarne i Byarne norr om Elfven, måst 
öfvergiva hus och hem och uppehålla sig i skogarna. — Herr Ge-
neral Sandels Högqvarter har sedan 'nämnda tid varit der i 1.>J<-
:nen, .¡och enligt tryckt Rapport har äfven Herr General en chef 
Grefve "Wrede med sitt Högqvarter sedermera f ly t ta t dit upp; så-
ledes återigen ny inqvartering, och det svåraste af allt, att Åk-
rar och Ängar i synnerhet efter stora landsvägen, blifva alldeles 
uppätne och förtrampade ." 

I anledning av allt detta anhöll Wiklund att hans huvudmän 
i allmänhet och Nordmalings socken i synnerhet måtte förskonas 
för den blivande bevillningen till nästa riksdag. 

Den 15 juli inlämnade riksdagsmannen Anders Andersson 
Åberg f rån Västerbotten till bondeståndet en skrift , vari han, 
"rörd öfver de olyckor som övergått och dagligen synes öfvergå fä-
derneslandet samt min hembygd och mina anhöriga", sade sig ej 
längre kunna dölja sitt bekymmer över uppskovet med fredens av-
slutande såsom enda räddningsmedlet f rån undergång. I breda drag 
skildrar han trupprörelserna och framhåller att rikets finanser dag-
ligen försämras. "Fred med hvad uppoffr ing som helst — blott vår 
sjelfständighet bibehålles — måtte vara bättre än det krig nu föres. 
Hela Riket behöver denna fred, och Westerbotten mest " 

"Sedan jag således, till min egen tillfredsställelse, y t t ra t den-
na min öfvertygelse, ehuru ofullständig den må anses, så kan jag 
« j undgå för min enskildta del anföra, att den sinnesoro mina dag-
liga och ständiga bekymmer öfver hembygdens Invånares värnlösa 
hustrurs och barns belägenhet under Fiendens våld icke tillåta mig, 
a t t med det lugn och sinnesstyrka, som sig bör, följa ärendenas 
g å n g vid detta Riksmöte. At t således jag är föranlåten, hos Hans 
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Kongl. Maj:t i underdånighet anhålla om tillstånd, att vid denna 
månads slut få resa hem för att omse de mina, om några av dem 
då lefver." 

Åbergs framställning föranledde bondeståndet att genast upp-
draga åt talmannen att hos kung]. maj: t anmäla ståndets livliga 
förtröstan på kungl. maj :ts nådiga yerksamhét till beredande av 
en riket gagnande fred. 

Den 24 augusti 180!) framförde Jöns Hermansson från Väster-
botten (Luleå) inför bondeståndet klagomål över den behandling 
allmogen rönt under kriget. De utarmade bönderna hade avtvun-
gits leveranser och transporter, ibland med hot av kroppsstraff , 
ibland med hot av penningböter för den som försummade att ful l-
göra överhetens befallningar. Man lovade att allt skulle betalas, 
men ehuru bönderna gjort sitt yttersta vore ännu en stor del av 
skulden till dem all t i från finska krigets början obetald. Många 
bönder hade fåt t lämna sin lilla egendom till utmätning bl. a. för 
kronans utlagor, därvid ingen hänsyn togs därtill att de hade ford-
ran av kronan. Han yrkade därför att alla leveranser och trans-
porter skulle gottgöras, "hvilket intet tyckes vara obilligt, när en 
del af våra fordringar äro oss tiodubbelt kostsammare än den be-
talning, som vi länge väntat på, som består av 2 skillingar milen.' ' 

"Denna min önskan och begäran lemnar jag till Herr Sekre-
teraren, Fader Talmannen och mina Hedervärda Medbröders rätt-
visa bepröfvande, huruvida det kan upptagas och i Protocollet in-
föras." 

.Riksdagsmannen Johan Larsson Wiklund från Nordmaling 
hade den 21 augusti föredragit en i upprörd ton hållen skrift om 
den behandling, som vederfors allmogen. Han anförde bl. a.: 

"Genom bref i f rån en del Socknar, af mina liufvudmän i Nor-
ra Ångermanland, har jag inhämtat en smärtande underrättelse, 
huru hårdt och snart sagdt nästan barbariskt Allmogen derstädes, 
i afseende på Transporter och Krono-skjutsar, af vederbörande Em-
betsmän och Officerare blifva behandlade. — Utan afseende på det 
utblottade tillstånd, hvaruti denna Ortens Allmoge sistl. vår sig 
befunno, utfärdades i Landet en Allmän Kungörelse af den 19 
Maji, bland annat af det innehåll: 'At t den som skulle uteblifva 
f rån de honom anbefalla skyldigheter, utan att dertill kunna uppte 
oöfvervinnerliga hinder, skulle i ögonblicket gripas och s t raf fas 
med spö'; efterlefnaden af denna Kungörelse har Landshöfdingen 
sedermera befallt, och följderna deraf äro af den nedriga beskaf-
fenhet, att jag gerna undgår att dem nämna. 

Men hvad som nu egentligen af mina Committenter öfverkla-
gas, och hvilket hvarken kan eller bör förtigas, är det att Bönder 
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nu sedermera blifvit befallte vara vid Arméeu med liäst oeli karl 
f r ån 3 och 4 till 5 och 6 veckors tid under sjelfva slotter-anden. — 
At t Befälhafvaren och andre Krigsherrar derifrån lössläppt Skjuts-
bönder, enär de för en så kallad hundpenning fåt t köpa ägarnes, — 
och ändteligen att de av våra egna således på fångvis qvartvingande 
och qvarhållne Skjutsbönder blifvit dragne inuti de största faror, 
vid de skedde skärmytslingar, så att somlige blifvit blesserade och 
några tillika dödsskjutne, samt cle flestas hästar vid åter-retraiten 
f rån Hörneforss af för svåra lass och omenskligt körande till stör-
sta delen förderfvade — då jag undantager de tvenne värda Med-
bröderna i f rån det olyckliga Westerbotten, ären I väl alla, värdaste 
Medbröder! för det närvarande och kanske, efter utseendet, äfven 
framdeles fredade för så svåra missöden, och måtte Allmagtens 
hand allt framgent förskona edra Orter för en så tung erfarenhet!" 

Då Wiklund hoppades, at t bondeståndet ej med likgiltighet 
kunde se, "huru edra olycklige medbröder och likar i de Rikets Pro-
vinser, omkring och der kriget slagit sitt läger, handteras'4, ville 
han fråga "huruvida det kunde anses öfverensstämmande med vår 
f r i - och säkerhet, lag och författningar, eller om Kongl. Maj:t och 
Kronan, eller Publicum och det allmänna, kan vara i behof af och 
rätt ighet af ett sådant prejande?" Om intetdera kunde bejakas, 
anhöll han ödmjukast at t ståndet ville hos k. m:t i underdånighet 
anhålla, "det Kongl. Maj:t täcktes genast strängeligen förbjuda, 
vederbörande Befälha fvare vid Arméen, att vidare på sådant sätt 
behandla Allmogen, hvilken ock borde erhålla skadestånd för sin 
således i och för det allmänna iråkade förlust". Han hemställde 
därjämte att man borde framföra ståndets önskan om fred, och 
at t "vår väl icke så talrika, men Rikets sista tillgångar likväl med-
tagande Armée, tillika kunde nämnas". 

Han slutade med den förklaringen att "vi hafva å vår sida 
gjort allt livad som äskats" — snarare mer än mindre — "men 
det tyckes efter utseendet som lamhet och overksamhet vore rådande 
hos en del af våra Befälhafvare, emedan bästa sommaren är nu 
snart förbi och intet höres vara uträt tadt ." 

Wiklund fick understöd av bl. a. en dalkarl samt värmlän-
ningarna, varpå ståndet beslöt "at t Wiklund, med dess enskildta 
klagan, finge vända sig till behörig ort, men att i öfrigt en un-
derdånig ansökan till Kongl. Maj:t för Ståndet skulle expedieras, 
angående Allmogens skonsamma behandlande af Militaire troupper 
och deras Befälhafvare." 
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(£n oangenäm iraerraafenmg. 

I professor Zetterstedts beskrivning över en resa genom Väs-
terbottens lappmark år 1832 berättar han att han och hans säll-
skap vid ankomsten till Barsele i Stensele erhöllp ett passabelt kvar-
ter över natten hos Håkan Miohaelsson, som bodde i den stör-
sta av de tre gårdarna i byn. Då Håkan var son till den heder-
lige gubben Michael Andersson i Bastuträsk hade de väntat att i 
detta hus få se mycken ordentlighet, men denna förhoppning gru-
sades. Ef t e r en redogörelse för den rådande oordningen skri-
ver Zetterstedt: 

"Men husets inre ställning beror hufvudsakligen af en ord-
ningsam matmoders omtanke, och i detta fall lärer Håkan Michacls-
sons gård icke vara så särdeles gynnad. När också dottern i 
huset, en fullväxt bondflicka, kunde, efter dess eget yttrande, 
skri iva bref, och dagen igenom läste geografi, så var det ej under-
ligt, om hon i hvardagslifvet gaf hushållsbestyren på båten, och nu, 
distraherad af våra skrifdon och böcker, bar in till oss dricksvattnet 
i en osköljd, osnygg brännvinsflaska. Der rådde dessutom en 
nyfikenhet öfver all beskrifning. Icke blott folket i huset, utan 
äfven grannarna kommo in, för att begapa oss. En del blefvo stå-
ende på golfvet, en del placerade sig på kistor och stolar, och den 
lilla kammaren var full af menniskor. Vi måste spisa för öppen 
taffel. Men hvem kan afvisa dem, då man vet, att icke blott ny-
fikenhet, utan äfven en viss enfald och hjertlighet ligger till grund 
för deras påhelsning? Då först, när man av dem begär någon 
tjenst, skynda de sig alla bort, för att uträtta livad man önskat." 

Det som förvånade professorn mäst, synes ha varit att dot- ' 
tern i huset kunde skriva brev och läste geografi. Mail märker 
att han fann detta högst opassande. 

Professor Zetterstedt anmärker att byn rättare bör heta Barr-
sele än Barsele. "Omkring selet är icke bart, utan det är omgivet 
av barrskog." 

Håkan Michaelssons gård var rödmålad. Den "lyxen" har 
man knappt råd att kosta på sig i vissa byar i vår tid. 
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Allmogehem t lappmarken på 1830-talet. 

Hur det såg ut i vissa bondgårdar i lappmarken för 90 år 
sedan, därom lämnar professor Zetterstedts resebeskrivning en 
intressant redogörelse från Råsele i Vilhelmina socken, där profes-
sorn och hans sällskap en sommardag år 1832 togo in hos tolvman-
nen och kyrkovärden Daniel Ersson. 

"Han tog emot oss ute på gården. På ett sätt som utmärkte 
den största välvilja bad han oss stiga in uti den bästa av hans 3:e 
rödmålade bvggningar, som lågo i en triangel mitt på en ängsplan. 
Den anvista kammaren var ett rymligt, tapetserat rum, pryt t med 
en stor spegel, gardiner kring fönstren, perlfärgade stolar, slag-
bord och en bordskänk, varpå stod en korg med knivar, gafflar och 
ett dussin räfflade nya silvermatskedar, samt inuti en stor terrin 
och flera dussin porslinstallrikar. Vi kommo fram kl. 3 em., 
och en liten stund därefter bjöds gott kaffe med veteskorpor, på 
en lackerad bleekbricka. — När ett kallt och störtande regn slår 
ju fönsterrutorna, är det i synnerhet gott att befinna ,sig i en trev-
lig kammare, där uppmärksamheten såsom här har tillreds all nödig 
förfriskning. Framför en eldbrasa frågade vi nu varandra, om det-
ta ställe var en bondgård i lappmarken, eller om det var ett behållet 
prästhus i Småland? Också träffar det icke detta hus om man talar 
om stor nöd och brist i Lappland. Hustrun snyggt klädd, ehuru i 
bonddräkt, med ett svart silkeskläde virat om pannan av ett glatt 
ansikte, passade själv opp, och kl. 7 åto vi kvällsvard, som be-
stod av kokt färsk gädda med pepparrotssås, så kallad sötgröt med 
grädda samt mandelbakelse och lingonkräm. Färskt smör, gott 
bröd, brännvin och dricka hörde även till måltiden. Tvenne sän-
gar med fina lärftslakan och kattunstäcken gåvo oss en ange-
näm vila." 

På morgonen "kom vår värdinna in med 2:ne handfat av nytt 
porslin, handtvål och 2:ne fina handdukar med stjärnmönster. Det 
gick till här, alldeles som hos den artiga f ru Bodeman i Stock-
holm". 

Även hos Olof Christophersson i Almsele ådagalades en verk-
lig belevenhet, och detta hem gav icke Daniel Erssons efter i rike-
dom och bekvämlighet. Professorn vågade icke övertala värden att 
taga betalning för logiet, ty han märkte att blotta tillbudet därav 
sårade hans känsla för gästfrihet. 
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V ä s t e r b o t t e n s l ä n s i n u t t l r u g t t s f i i r e i t u t q , . 

§ 1 . 
Föreningens ändamål är att tillvarataga och vårda gammal 

Västerbottnisk kultur, att väcka kärlek till hembygden samt be-
fordra folkhälsa och fri luftsl iv. 

§ 2 . 
För främjande av dessa syften skall föreningen anordna en 

Västerbottnisk fornvall, bedriva och uppmuntra hembygdsforsk-
ning samt anlägga idrottsplats och folkpark m. m. 

§ 3 . 
Medlemmar av föreningen äro män och kvinnor av alla åld-

rar, som till föreningen erlägga en årlig avgift av tre kronor. Un-
derstödjande medlemmar erlägga en årsavgift af tio kronor och 
den, som på en gång till föreningen inbetalar ett belopp av minst 
femtio kronor, är ständig medlem. 

Andra föreningar, som arbeta för i § 1 angivna, syftemål, 
kunna även antagas till medlemmar efter styrelsens beslut och 
mot den avgift, styrelsen i varje särskilt fall bestämmer. 

§ 4 . 
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som skall 

hava sitt säte i länets residensstad. 
Tjänsteförrättande landshövdingen är självskriven ordföran-

de såväl i föreningen som i styrelsen. 
Styrelsen skall förutom den utökning i antalet varom i § 5 

stadgas, bestå av trettiosex personer utom ordföranden, represen-
terande i möjligaste mån länets olika delar. 



STADGAR 78 

Styrelsens ledamöter väljas å ordinarie föreningssamman-
träde för de fy ra närmast följande kalenderåren, och avgå årli-
gen en fjärdedel av antalet. 

Avgår styrelseledamot, innan den tid tilländagått, för vilken 
han blivit vald, skall på nästkommande ordinarie föreningssamman-
träde ny ledamot för den återstående tiden utses. 

Kallelse till styrelsesammanträde sker skriftligen minst 8 da-
gar förut. 

Styrelsen är beslutmässig då minst sex ledamöter äro närva-
rande. 

Styrelsen utser inom sig v. ordförande samt inom eller utom 
styrelsen erforderligt antal arbetsutskott, sekreterare, skattmäs-
tare och andra tjänstemän, samt ut färdar behövliga instruktioner. 

§ 5 . 
Styrelsen utser inom sig omedelbart efter föreningens årsmöte 

ett verkställande utskott på sju ledamöter jämte tre suppleanter. 
Föreningens ordf. och v. ordf. äro självskrivna ledamöter i verk-
ställande utskottet. Övriga fem ledamöter böra utses, så att de 
olika arbetsutskotten i möjlig mån vara representerade. 

Verkställande utskottet har att besluta angående de förslag, 
som inkomma f rån arbetsutskotten, och i övrigt i de frågor, som 
beröra föreningens angelägenheter, men bör efter omständighe-
terna hänskjuta särskilt viktiga, för föreningens ekonomi ingri-
pande frågor till avgörande av styrelsen i sin helhet. 

§ 6 . 
Understödjande korporationer eller andra sammanslutningar 

kunna av styrelsen beviljas rätt att utse en eller flera represen-
tanter för deltagande i styrelsens överläggningar och beslut. 

§ 7 . 
Ordinarie föreningssammanträde hålles årligen i samband med 

hushållningssällskapets vintersammankomst å dag, som av styrel-
sen bestämmes. 

Ext ra sammanträde hålles, då styrelsen finner lämpligt, eller 
sådant skriftligen för uppgivet ändamål påfordras av minst tio 
medlemmar. 

Kallelse till ordinarie sammanträde ävensom annat meddelan-
de, som skall bringas till medlemmarnas kännedom, kungöres minst 
14 dagar förut genom annons i tidningar inom länet efter verk-
ställande utskottets bestämmande. Vid kallelse till extra sam-
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manträde skall ändamålet därför uppgivas, och får på detta sam-
manträde annat ärende icke företagas till avgörande. 

§ 8 . 
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår, och skall 

bokslutet vara verkställt senast den 1 mars påföljande arbetsår. 
Räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer, som 

årligen utses. 
Räkenskaper och övriga handlingar skola av styrelsen över-

lämnas till revisorerna före mars månads utgång och skola revi-
sorerna till styrelsen avlämna berättelse över verkställd gransk-
ning före maj månads utgång. 

§ 9. 
Vid ordinarie sammanträde skola följande ärenden förekomma: 
a) val av två justeringsmän; 
b) föredragning av styrelse- och revisionsberättelse för det 

förflutna arbetsåret samt beslut angående dessas godkännande; 
c) beslut angående beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen 

för det förf lutna arbetsåret; 
d) val av styrelseledamöter; 
e) val av två revisorer och två suppleanter för dessa; 
f) de framställningar, styrelsen önskar underställa förenin-

gens avgörande, samt 
g) de framställningar, som medlem av föreningen före den 

15 oktober skriftligen till styrelsen avlämnat för att underställas 
föreningens avgörande, jämte styrelsens utlåtande med anledning 
därav. 

§ 10. 
Vid föreningens sammanträden tillkommer varje personligen 

närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden ut-
slagsröst utom vid val. då lotten avgör. 

§ 11. 
Uppstår vinst å föreningens verksamhet, bör denna på sätt, 

styrelsen bestämmer, användas till ytterligare främjande av före-
ningens syften. 

§ 12. 
Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen må 

icke äga rum, med mindre beslut därom fat ta ts vid två på var-
andra med minst en månads mellanrum följande sammanträden, 
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därav minst ett ordinarie, och å det sammanträde, som sist hållits, 
biträtts av minst två tredjedelar av cle röstande. 

§ 13. 
Vid fattande av beslut om föreningens upplösning samt änd-

ring av denna paragraf, skola dock minst tre fjärdedelar av före-
ningens medlemmar deltaga i röstningen vid det senare samman-
trädet. 

Fa t tas beslut om föreningens upplösning eller användes det 
u l l föreningen upplåtna området ej vidare för därmed avsett ända-
må' förfares i enlighet med Umeå stadsfullmäktiges beslut av den 
20 mars 1919. 
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Ryttmästaren E. von Boisman, Umeå. 
Handelsföreståndaren G. Hägglund, Umeå. 
Kaptenen L. Wahlberg, Umeå. 
Landssekreteraren Gustaf Hultman, Umeå. 
Direktören E. Westerlund, Spöland. 
Fil . kand. N. Häggström, Yindeln. 
Folkskoleinspektören Frans Svedberg, Vännäs. 
Fru Tyra Conradson, Nordmaling. 
Överjägmästaren A. Sylvén, Umeå. 
Fabrikören O. Wrelling, Umeå. 
Överstelöjtnanten O. Scherdin, Umeå. 
Jägmästaren V. Åland, Umeå. 
Fru Villy Sjöström, Bygdéå. 
Fil. d:r E. Bergström, Stockholm. 
Landstingsmannen C. J. Lundberg, Xorsjö. 
Nämndemannen N. Belander, Bjurliolm. 
Disponenten Theodor Hedberg, Sävenäs. 
Redaktören E. Gafvelin, Umeå. 
Direktören Arne Unander-Seharin. Umeå. 
Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö. 
Landstingsmannen Ewert Jonsson, Lycksele. 
Rådmannen K. E. Berg, Umeå. 
Fru Hulda Gavelin, Lövliden, Vilhelmina. 
Museiföreståndaren Al fr. Levin, Skellefteå. 
Folkskolläraren J. Renhorn, Skellefteå. 
Överjägmästaren G. Borg, Skellefteå. 
Förvaltaren G. Wigren, Umeå. 
Handlanden E. Eden, Åsele. 
Jägmästaren TU. Fellenius, Dorotea. 
Fröken Dagmar Rönnberg, Burträsk. 
Fröken Mina Lundkvist, Byske. 
Fröken Maria Rogberg, Nysätra. 
Handlanden E. Gillberg, Umeå. 
Länsassessor E. Emilén, Umeå. 
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Som föraningens ordförande ha under 1919 t. f. landshövding 
N. Gr. Ringstrand och sedermera landshövding A. Schotte funge-
rat. Vice ordf. är redaktör G. Rosén, sekreterare landssekreterare G. 
Hultman och skattmästare förvaltare G. Wigren. Gåvor till mu-
seet mottagas av intendent R. Jirlow, Umeå, som även besvarar 
förfrågningar. (Tel. Umeå 487.) 

i U n t a t i m t e r . 

Under 1919: 
Centralförbundet för idrottens befrämjande 10.000: — 
Aktiebolaget Västerbottens Kuriren 300: — 
Umeå stads anslag för idrottsplatsen, att uttagas 

med kr. 2 .500:— under 4 år 10,000: — 
Nordmalings Angsågs Aktiebolag 2,000: — 
Brännlands Träförädling 500: — 
Björknäs Aktiebolag 1,000: — 
Wifs tavarfs Aktiebolag 300: — 
Umeå Ängsågs Aktiebolag 500: — 
Bureå Aktiebolag 1,000: — 
Grosshandl. Seth M. Kempe 5,000: — 
Holmsunds Aktiebolag 5,000: — 
Direktör Kristoffer Huldt 1,000: — 
Direktör Sven Huldt 500: — 
Disponent Herman Huldt 500: — 
Aktiebolaget Svenska Handelsbanken 1,000: — 

Under 1920: 
Sandö Sågverks Aktiebolag 1,000: — 
Sävenäs Xya Aktiebolag 2,000: — 
Aktiebolaget Västerbottens Kuriren 250: — 
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Juilkmättgfren i "klitsierbottims län åren 1805—1919. 

1805 1840 1865 1880 1!)00 1910 1019 

Umeå stad 1,010 1,269 2,179 2.818 3,883 5,859 7,026 
Skellefteå stad 136 241 433 877 1,279 1,442 2,8384) 
Nordmaling 2,402 3,591 5,762 7,051 9,726 10,172 8,556 
Bjurholm 353 1,334 2,679 3,249 4,229 4,274 4,625 
Umeå landskommun.. 5,944 7,217 11,039 12,054 15,998 17,758 12,537 
Holmsund1) — — — — — — 4,218 
Hörnefors2) — _ — — — — 3,700 
Vännäs 640 1,787 2,991 3,282 5,326 5,975 6,584 
Sävar 855 2,035 3,107 3.560 3,710 3.794 3,903ä) 
Degerfors 1,057 2,066 3,860 5,358 7,392 7,998 8,502 
Bygdeå 1,891 3,209 5,058 5,352 6,135 7,395 7,634 
Nysätra 1,678 2.321 3,079 3,070 3,412 3,474 3,689 
Lövånger 2,233 3,042 3,911 3,926 4,166 4,191 4,424 
Burträsk 2,579 3,986 6,310 0,766 8.260 8,986 9,496 
Skellefteå landskom... 4,506 7,972 12,523 14,825 19,754 22,336 19,467 
Bureå3) - — — — • — — 4,898 
Byske 1,832 3,240 5,090 6,110 8.814 9,638 10,188«) 
Jörn 391 695 1,715 2,403 3,805 4,409 5,110 
Malå 224 406 856 1,352 2,521 2,895 3,225 
Norsjö 415 1,302 2,365 3,268 4,930 5,717 6,290 
Lycksele 1,036 2.264 4,141 5,040 7,106 7,971 8,591 
Örträsk 196 428 708 743 989 1,124 1,200 
Stensele 293 862 1,425 1,906 2,929 3,576 4,234 
Tärna 69 204 601 921 1,190 1,482 1,666 
Sorsele 429 974 1,577 1,949 2,933 3,440 4,032 
Asele 845 1.415 2,397 2,862 4,236 4,815 5,308 
Fredrika 372 686 719 923 1,224 1,424 1,546 
Vilhelmina 791 1.759 3,470 4,660 6,578 7,368 9,029 
Dorotea 358 884 1,652 2,213 3,210 3,853 4.533 

32,535 55,009 89,647 106,544 143,735 161,366 177,049 

i) Holmsunds kommun har bildats genom utbrytning ur Umeå landskommun. 
Hörnefors kommun bildades år 1913 av delar av Nordmaling och Umeå landskom-

ä) Bureå kommun har bildats genom utbrytning ur Skellefteå landskommun. 
4) Invånareantalets ökning delvis beroende på inkorporering. 
5) Därav Sävar förs. 3,4S6 inv., Holmö kapellförs. 417 inv. 
0) Därav Byske förs. 7,610, Fällfors förs. 2,578 inv. 


