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+ I S . E M H O M S T 

intet är s å vackert som de gamla och de kära , 
de gamla , g råa s tugo rna i m o r g o n s o l e n s l jus . 
F j ä r r an har jag vandra t dit vida vägar bä ra , 
men alltid har jag längtat till min h e m b y g d s gråa hus , 
där s o m ba rn jag vand rade och d römde s tora d r ö m m a r 
och lyssnade till s a g a n i seke lb jö rkars sus . 

T a n k a r k o m m o of ta , där j ag vandrade i världen, 
på hemmet , där j ag föddes , där j ag växte och blev stor 
Här satt far vid bordet och här satt mor vid härden 
och ingen kunde s a g o r n a berät ta s o m min mor 
om jä t t a rna och trollen och f a g r a s m å pr insessor 
och b a r n e n s goda ängel, s o m i det Höga bor. 

Här kom s a g a n s drot tning likt en vå rdag mig till möte 
med gyllent över p a n n a vit och g l ans i ögon blå, 
här mitt huvud vilade så tryggt i hennes sköte 
och här jag s å g min lyckas tid i stilla frid förgå . 
Här var allt s å litet men kärt för b a r n a h j ä r t a t 
och här var allt så enkelt men unde r skön t ändå . 



Men åren g ingo hast igt och j ag oron fick i blodet, 
j ag ville vinna ä ra och bli mäkt ig som en kung . 
vägar gick j ag vida och fylld av övermodet 
j ag skra t tade f ö r h å n a n d e och ingen sorg var tung . 
Men slutligt livet bröt mig och j ag vacklade och föll. 
Då vände j ag mot hemmet , där jag en g å n g gått som ung. 

Nu är allting stilla och de kära ä ro döde, 
de vila d jup t i g r ava rna i kyrkogårdens ro. 
H ä r d e n s eld är s locknad , alla s a l a rna s tå öde, 
och e n s a m går j ag d rö j ande i gamla m i n n e n s bo 
och undra r , när j ag själv skall f å föl ja mina kära 
och över våra gravar blott g r ä s och g lömska gro. 

Hxel Andersson. 



E T N O G R A F I S K A A N T E C K N I N G A R FRAN SKOGS-

L A P P A R N A I MALÄ. 

flu 

K. B. U M K L U N D . 

Sommaren 1900 hade jag tillfälle att under några veckor under-
söka den lapska dialekt, som talas i Malå socken, och i någon mån 
göra mig förtrogen med därvarande skogslappars liv och förhål-
landen. De allmännare intrycken från denna resa har jag, jämte 
några etnografiska notiser m. m., framlagt i en artikel »Från skogs-
lapparnes land» i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1901, s. 46 
ff. (med 9 ill. efter fotografier). På följande sidor vill jag nu med-
dela de etnografiska anteckningar jag under samma resa hade till-
fälle göra. De giva naturligtvis icke någon fullständig bild av 
Malålapparnas liv, men kunna dock, jämte de notiser jag meddelat i 
Turistföreningens Årsskrift, ha något värde som ett litet bidrag till 
vår kunskap om skogslapparnas i försvinnande stadda etnografi. 
Med min skildring avses förhållandena, sådana de voro år 1900 (eller 
delvis tidigare), och icke de för närvarande rådande. 

Nuvarande Malå socken utgjorde från början blott en del av Ar-
vidsjaur och hörde sålunda till Pite lappmark. År 1852 avskiljdes 
den del av Arvidsjaurs socken, som låg söder om Skellefteälven, 
1 ill en särskild kapellförsamling, vilken fick namnet Malå efter 
den mitt igenom församlingen flytande Malån, och med år 1869 
överfördes densamma till Västerbottens län och Lycksele lappmark. 
Den officiella statistiken ger följande f o l k m ä n g d s s i f f r o r 
för Malå: 

Svenskar : o 
74.5 
78.6 
84,9 
90.7 
90,1 
90,6 

Lappar °/o Inalles 
182 25,5 715 
196 21,4 870 
217 15,1 1,440 
182 9,3 1,965 
250 9,9 2,521 
273 9,4 2,895 

1860: 533 
1870: 674 
1880: 1,223 
1890: 1,783 
1900: 2,271 
1910: 2.622 
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Dessa siffror äro likväl synnerligen osäkra ifråga 0111 fördel-
ningen av invånarantalet på de olika nationaliteterna, enär grän-
serna mellan dem till följd av rasblandning ocli försvenskning äro 
flytande. Rörande skogslapparnas alltjämt fortskridande denatio-
nalisering får jag hänvisa till den nyssnämnda artikeln i Turist-

M A L Å - L A P P A R . 

Foto: V. Södergren. (Ur Sv. Turistför:s totogr.-samling.» 

föreningens Årsskrift. Av de för år 1890 angivna 182 lapparna 
uppgåvos blott 14 vara nomadiserande. 

De ifrågavarande trakterna söder om Skellefteälven voro förr 
indelade i följande åtta l a p p s k a t t e l a n d : 

1 )Verbolandet eller Vuorhejaurlandet kring Malåns översta lopp, 
till största delen inom nuv. Sorsele socken; dess SY gräns gick 
från en punkt på sockengränsen S om Bruntjärn (mitt på kartbla-
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det 42 Malå) mot NV mellan Käresträsket oeli Verbosjön (efter 
vilken landet kade sitt namn; på lapska heter sjön Vnorbejaure 
eller Vuorbure) upp till en punkt N om Reutoberget; härifrån gick 
den NY gränsen mot NO till en punkt mellan Kåtaliden och Björk-
liden, varifrån den NO gränsen gick mot SO norr om Bockträsk till 
en punkt SY om Hundberg mitt emellan denna by och Malån; här-
ifrån gick så den SO gränsen mot SV över Roffoträsk till socken-
gränsen. Landets huvudviste låg strax V om Asplund vid Verbo-
sjön. Inom detta land ligger nuv. Dambacken (på lapska Luspe-
dävva) vid Malån ovanför Malåliden på N sidan om ån. 

2) (Södra) Levattenslandet (på lapska Partoge-lante efter 
Partoge, Bastuselet) N om 11:0 1 upp till Skellefteälven och till stor 
del inom Sorsele; dess SV gräns sammanföll med det förras NO 
gräns; dess V gräns gick mot N upp till älven från SV-gränsens 
N ända; dess N gräns följde älven och sockengränsen; dess SO 
gräns utgick från en punkt vid älven V om Hedberg och gick 
S om V. Åliden och Huiidberg ned till den SV gränsens SO änd-
punkt. Landets huvudviste låg vid Racknäs vid Skellefteälven V 
om Sunnanå. 

3) Duoldemjaurlandet eller KokträsMandef låg SO om föregå-
ende; dess NV gräns sammanföll med dettas SO gräns; dess NO 
gräns följde Skellefteälven ned till en punkt N om Vågträsk, var-
ifrån dess SO gräns gick mot SV till berget vid Lainijaurs V ända; 
dess SV gräns gick härifrån mot NV över Tjärnberg till den NV 
gränsens SV ända. Landets huvudviste låg vid nuv. byn Kokträsk, 
vars namn är en översättning av det lapska Duoldemjaure. 

4) Koppselelandet SV om föregående och SO om n:o 1; dess 
SV gräns utgick från en punkt på Vuorbejaurlandets SO gräns vid 
Granberget och gick härifrån -mot SO förbi Holmsjö till Fnösk-
bergets S topp samt vidare strax N om Bollsjön till dennas ut-
loppså; härifrån gick landets O gräns mot NO till Malån, följde 
denna uppåt till gångstigen från Tjärnberg och gick så mot NNO till 
Kokträskslandets SV gräns, som den träffade vid tjärnen O om 
Tjärnberg; i NO gränsade landet till 11:0 3, i NV till n:o 1. Hu-
vudvistet låg vid Koppsele (på lapska Satteve) vid Malån. 

5) Granselelondet (på lapska Krane-suvvune) delvis inom Lyck-
sele socken, SV om föregående, som tidigare blott utgjort en del av 
detta land; landets NY gräns sammanföll med den sydligaste delen 

av Vuorbejaurlandets SO gräns samt S därom sockengränsen ned 
till Vindeln, älven utgjorde sedermera landets SV gräns, inom 
Lycksele socken, ned till Storforsen, varifrån SO gränsen gick mot 
NO över Släppträskets västra ända upp till en punkt på Koppsele-
landets SV gräns S om Löparliden; landets NO gräns sammanföll 
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med Koppselelandets SY gräns Y härom. Huvudvistet låg vid 
Brännas (Suoknärejaure), men då n:o 4 och 5 ännu utgjorde ett 
enda land, låg dettas huvudviste vid Granselet (Krane-suvvune) i 
Vindeln. 

6) Släppejmirlandet (på lapska Slähpe-lante), delvis inom Lyckse-
le socken, SO om föregående; lär fordom ha kallats Viterliden efter 
berget med samma namn (på lapska Kitnihasse); landets NY gräns 
sammanföll med Granselelandets SO gräns; SA7 gränsen följde, inom 
Lycksele s:n, Yindeln ned till lappmarksgränsen, vilken sedermera 
den SO gränsen följde upp till någon punkt nedom Rökå; härifrån 
gick sedermera NO gränsen mot NV över Nådagubbliden och N om 
Ytterberg till den punkt, där Koppselelandets O gräns från SY kom 
upp till Malån, samt vidare mot Y längs Koppselelandets O och 
SV gräns. Huvudvistets läge är obekant för mig; det låg troligen 
dock vid nuv. Släppträsk (inom Malå), på lapska Slähpe. 

7) Skeppträsklandet eller Keppejaurlandet (på lapska Kehpe-
lante) låg NO om föregående och SO om Koppselelandet ända ut 
till lappmarksgränsen; dess NO gräns följde Skeppträskets utloppså 
från lappmarksgränsen upp till den punkt, där bäcken från tjär-
narna vid Brunnäs faller ut i ån, och gick härifrån mot NV över 
Storliden upp till berget vid Lainijaurs Y ända, samt sedan längs 
Kokträsklandets SO gräns. Et t huvudviste låg vid Sunnanvik vid 
Stora Skeppträsk (på lapska Kehpehure), ett annat vid Strömfors 
(på lapska Luspe) vid Malån. 

8) Lainijaurlandet upptog den övriga delen av socknen NO om 
n:o 7 och SO om n:o 3. Huvudvistet låg vid Vågträsk (på lapska 
Parrijaure). 

Det enda skogslappsland, som helt låg inom Sorsele, var 
Vuortnelis-lante omkring Aha, numera slut. 

Renar funnos år 1900 endast på Vuorbejaurlandet, Gransele-
landet och Släppejaurlandet. 

Alla lappar i Koppsele och Dambacken plägade (1900) f 1 y t-
t a nedöver med tält i december och upp igen i slutet av april; de 
flyttade utefter Malån och Skellefteälven, förr ibland ända ned till 
Nysätra. Grannäsborna (vid Släppträsk) flyttade efter Vindeln. 
Ingen plägade stanna hemma, utan alla foro. Förr flyttade man 
med d r a g r e n a r , men nu funnos icke några sådana, utan man 
lejde vid behov skjuts åt sig, även vid flyttningarna. 

Ett stort r e n g ä r d e fanns vid Böle (vid landsvägen mellan 
Malån och Vindeln) vid tjärnen NO om gårdarna; dess plan m. m. 
meddelas i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1918, s. 55; se 
även ill. på sid. 50 i STEÅ 1901. Et t annat gärde ligger »inom 
Sorsele vid Tjäktjaure S om Skellefteälven» (ej på kartan). De 
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voro bägge avsedda för skiljning av renar och voro de enda i trakten. 
Ingen m j ö l k n i n g av renarna förekom numera. 
Vid s l a k t uppdelades köttet i de bland lapparna vanliga de-

larna, bl. a. också halskött, vilket fläktes i två delar; underkäken 
jämte luftstrupen, men utan tungan, utgjorde en del (ålol). Vid 
höstslakten av sarvar lades köttet in i en bod på en bädd av björk-
ris oeh fick ligga elär osaltat till våren, då det hängdes upp att tor-
ka och stekarna klövos. Fettet omkring könsdelarua skars av och 
torkades särskilt, likaledes ändtarmen, som flätades ihop till en flä-

SKOGSLAPP1CÅTA I M A L A . 

Foto:. K . B. Wiklund. 

ta. Innerfettet stoppades i löpmagen. På huden avskars alltid en 
smal remsa längs efter magen, vilken plägade g a r v a s med björk-
bark på vanligt lapskt sätt och uteslutande användes till liälrem-
mar på skidor. 

S l ä d a r n a voro lika med de vanliga lapska renslädarna, kan-
ske dock något bredare i själva botten, varjämte listerna på sidorna 
av kölen tycktes vara högre än denna. De få slädar jag såg vid 
Koppsele voro till största delen obrukbara; bland dem var en lock-
släde. En särskilt stor släde begagnades för kåtan. Särskilda åk-
slädar med övertäckt framdel voro alldeles obekanta. 
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S e l d o n e n voro de vanliga, d. v. s. loka av skinn runt halsen, 
dragrem, gående mellan benen, samt bälte runt om kroppen. En-
dast en töm, av vanligt slag, begagnades; jag såg bl. a. en bättre 
töm med grimman flätad av senor och själva tömmen flätad av 
läder, med ögla i ändan. 

Man hade både smala s k i d o r , som begagnades på vägarna, 
och betydligt breda sådana, avsedda för gång i lös snö. Den bre-
daste punkten på skidan var framtill, där böjningen uppåt började. 
Skidans mitt var måttligt uppåtböjd, bakspetsen något uppböjd. 
En djup ränna på undersidan; undersidans yttre kanter voro gan-
ska betydligt avrundade uppåt. Skidor med skinnbeklädnad på 
undersidan hade man icke ens hört talas om. Ingen plåt eller nå-
got skinn under foten att stå på. Bindslet var alltid helt av läder 
och av vanlig lapsk typ, d. v. s. bestående av tårem och hälrem, 
den senare gjord av den smala skinnremsa, som avskars längs efter 
renens buk (jfr ovan); bakom tåremmen gick en tunn ögla genom 
remhålet, vilken ögla omslöt hälremmen. Även bönderna i trakten 
begagnade samma slags skidor. Endast en s k i d s t a v begagna-
des, utan någon slags kringla eller trissa nedtill, men upptill med 
spjutspets med skida, gjord av renens breda skovelliknande horn-
tagg över ögonen (begagnades av männen), eller också med en liten 
utsirad, ej böjd skovel upptill (begagnades av kvinnorna). 

Förr i världen hade lapparna icke sina v i s t e n omedelbart vid 
sjöarna, emedan de fruktade för rymmare. 

År 1900 fanns i Malå blott fyra k å t o r , nämligen två i Kopp-
sele, en i Strömnäs en kilometer nedanför Koppsele och en i Dam-
backen, men de begagnades blott på sommaren, och alla bodde i 
stuga på vintern. Villak, som bodde i Ö kåtan i Koppsele, skulle på 
hösten flytta nedåt ån till ett ställe på kronoparken, där han satt 
upp en stuga åt sig, och skulle säkerligen taga med sig kåtan dit; 
Stenvalls och de övriga i V kåtan, där förut Strömbergs i Strömnäs 
bott, ärnade slå sig ned där i närheten på S sidan om ån; flyttnin-
gen förorsakades därav, att Koppseleplatsen vid skiftet kommit un-
der Mattsberg. 

Jag hade tillfälle att se tvänne gamla t r ä k å t o r vid Kopp-
sele, vilka bägge voro av den vanliga fyrkantiga skogslappkåtety-
pen; sexkantiga kåtor hade man icke hört talas om. Den nedre 
delen av kåtorna var uppförd av horisontella, i fyrkant bilade tim-
merstockar, tre på dörr- och bakväggen och fyra på sidoväggarna, 
korsknuttimrade med överskjutande, jämnt avsågade ändar; denna 
timrade del ävensom dess fyra väggar var för sig kallades rakno. 
Under de hörn, där marken lutade, voro hörnstenar placerade. På 
de övre hörnen av rakno voro de fyra inåt lutande hörnpelarna, åt-
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neres, fastade på sätt, som jag ej kunde närmare undersöka; i sin 
övre ända förenades de på den ena kåtan med varandra medels i 
dem »inspårade» vågräta bräder, vilka bildade en ram omkring det 
rektangulära rökhålet och av vilka de två motstående med sina än-
dar voro fästade ovanför, resp. nedanför varandra i vederbörande 
åtneres; på den andra kåtan funnos på varje sida trenne dylika för-
bindelsebräder omedelbart ovanför varandra. På den Sluttande 
bakväggen syntes tvänne icke stödande, uppåtgående stänger, kalla-
de tsahhe, inne i själva väggen; de hade kvarsittande, naturliga 
knaggar för upphängning av allehanda saker (vahke). Fast grytas 
saknades i den ena kåtan och ersattes av en lös käpp, lagd på tvä-
ren över rökhålet; i den andra kåtan fanns fast grytås (aule-muor-
re), placerad på längden i kåtan c:a 3 dm. nedom rökhålet. Särskil-
da dörrstänger saknades. 

Den övre, lutande delen av väggen, vilken saknade eget namn, 
bestod innerst av ett lager på ända resta, kluvna och täljda, ej hyv-
lade bräder, varpå låg ett lager näver, nedtyngt och fasthållet av 
ett lager tätt intill varandra lagda och likaledes på ända resta 
(lett, kluvna trädstammar, med den flata sidan nedåt. En av dessa 
sistnämnda trädstammar var försedd med inhuggna fotsteg, efter 
vilka man kunde kliva upp på kåtan för sotning m. ni. På bak-
väggen stodo den övre väggens innerbräder med sina nedre ändar på 
den översta stocken i den timrade väggen. Nävret sträckte sig något 
nedom dessa ändar och fasthölls nedtill av en vågrätt lagd, rund 
stock, vilken i sin ordning var något nedfälld i korsknutarnas ut-
skjutande delar och dessutom på den ena kåtan utifrån fasthölls av 
träpluggar, fästade i knutarna. På denna runda stock stodo de 
nedre ändarna av dett. På dörrväggen fann man samma konstruk-
tion med den skillnaden, att den runda täckstocken här från bägge 
sidor blott sträckte sig fram till dörren, där den likaledes fast-
hölls av en träplugg, en på vardera sidan om dörren, eller, som på 
den ena kåtan, av en på den översta stocken i limringen kvarlämnad, 
kraftig gren. På sidoväggarna stodo dett på liknande runda stoc-
kar, en på vardera väggen, vilka vilade i halvrunda fördjupningar 
i ändarna av bak- och framväggarnas täckstockar och dessutom 
fasthöllos av tunga stenar, lagda en på vart hörn. 

Den ena kåtans timrade bakvägg och framvägg voro 49 dm. 
långa mellan de yttre ändarna; deras inre längd var 44 dm. Mel-
lanväggarna voro 37 dm. långa mellan de yttre ändarna och in-
vändigt 32 dm. långa. Den timrade bakväggens höjd till nävret 
var 8 dm., sidoväggarnas 10 dm. Hela kåtans höjd var cirka 2 a/2 
m. Rökhålet var rektangulärt, 1 m. långt och cirka 1/3 m. brett; 
dess kortsidor voro vända mot dörr- ocli bakväggarna, varigenom 
dessa blevo mycket mindre sluttande än sidoväggarna. 
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Dörröppningen befann sig mellan tvänne bräder, upptill något 
urtagna, och var trapezformig samt c:a 7 dm. bred nedtill, 4 dm. 
bred upptill och 9 dm. hög; i den kåta, där rököppningen på varje 
sida omgavs av tre över varandra placerade bräder, utgjordes dörr-
öppningens begränsning uppåt av tvänne ovanför varandra place-
rade, vågräta bräder. Själva dörren var lös, gjord av trä och upp-
hängd i ett rep, som var fastgjort i ett tvärträ; på den ena kåtan 
var dörren klädd med säckväv på ena sidan. Dörren stängdes ut-

S K O G S L A P P S V I S T E 1 M A L A . 

Foto: K. B. Wiklund. 

ifrån medels en tvärtöver lagd käpp, vars ändar stuckos in under 
dett på bägge sidor. Framför dörren var en av tunna stockar gjord 
farstubro (sälpnia) med tre steg. 

Bägge kåtorna voro i de bägge lodräta sidoväggarna (kaske-
rcikno) försedda med fönster, ett i varje vägg och ungefär 3/4 m. i 
fyrkant och med tvänne rutor; fönsteröppningarna voro upptagna 
genom andra, tredje och till en del fjärde stocken nedifivn. Att 
fönstret är ett mycket sent element, ses även därav, att det icke har 
något eget lapskt namn, utan kallas fönster eller klasse (glas). 

Tvänne draghål (kihta-raike), 1 dm. i fyrkant, funnos i den ena 
kåtan på vardera sidoväggen i övre delen av andra stocken ned-
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ifrån; för tillfället voro de igenstoppade med hö o. dyl. Fordom 
hade man på dörrväggen utmed dörren nere vid marken haft ett 
obetäckt hål, genom vilket valparna kunde komma in och ut; större 
hundar fingo passera genom dörren. 

För att utestänga regn lades ett bräde på kant uppe vid rökhålet 
på så sätt, att det lutade in över hålet. 

Den ena kåtan hade på baksidan ett litet tillbyggt, timrat skaf-
feri, 27 dm. långt mellan ändarna, invändigt 5 dm. brett, 6 1/2 dm. 
högt intill bakväggen och 5 dm. högt vid sin yttre vägg. Det var 
täckt med spåntak. I kåtans bakvägg funnos två skjutluckor (utan 
särskilt namn), som förde in till skafferiet; dettas namn var kihta. 

Utefter alla väggarna voro på räckhöjd från marken (då man 
sitter) på c:a 2 dm:s avstånd från väggen anbragta långa stänger 
(vappo), på vilka allehanda saker hängdes upp. Från dörrväggen 
ovanom dörren till bakvägge.t gingo två fasta stänger (plur. ålk) på 
3/4 meters avstånd från varandra, insatta i hål i väggen; på dem 
hängdes allehanda saker, även fisk, upp till torkning. En dylik 
fast stång gick även längs dörrväggen ovanför dörren. 

Halvmeterbreda hyllor (jäldoi, plur. jålti) gingo utefter sido-
väggarna och bakväggen på 1 meters höjd över marken; även ut-
efter dörrväggen kunde en dylik hylla gå (i detta fall även kallad 
sälpma); på dem lades allehanda saker, varjämte man ofta satt på 
hyllan eller bänken vid dörren. 

Mitt på golvet befann sig den fyrkantiga, med tätt intill var-
andra lagda, flata stenar helt täckta eldstaden (aren), c:a 11 /4 m. 
lång och lika bred; den bestod således ej blott av en ring av stenar. 
Från eldstadens bägge åt dörren vettande hörn gingo tvänne sma-
la träslåar utåt på sned mot dörrväggen och 1'asthöllos i sitt läge 
medels i marken nedslagna träpluggar. Mellan dessa slåar voro 
bräder lagda på marken tvärt över och bildade ett slags golv mel-
lan väggen och eldstaden (kallat ukse-guolpe eller sälpma), på 
vilket ved lades; invid väggen upptog det något mera än den mel-
lersta tredjedelen av döiTväggens längd. T påssjo mellan eldstaden 
och bakväggen var ett liknande golv, som på sidorna begränsades 
av tvänne liggande huggkubbar; härpå hade kökskärien sin plats, 
och ovanför desamma hängde matvaror m. m. På bägge sidor om 
eldstaden var människornas avdelning, luoito, där marken var täckt 
med utslitna renskinn, säckar och mattor. På den mot elden vet-
tande sidan av renskinnen voro mindre stenar lagda för att fast-
hålla dem. Sängkläderna voro undanstoppade i de bägge innersta 
hörnen; det övriga husgerådet var placerat på hyllorna och i de 
bägge yttre hörnen. 

Strömbergs alldeles nya kåta på Strömnäset var uppförd av en 



1 6 

svensk timmerman efter nymodiga principer. Den undre, timrade 
delen var sålunda alldeles kvadratisk med inemot 5 meter långa 
sidor, var och en bestående av 4 bjälkar; hela kåtan var dryga 3 
meter hög. De fyra sidobalkarna voro stagade medels var sin från 
sidoväggen utgående sträva; dörren befann sig mellan tvänne lik-
nande balkar och begränsades upptill av en mellan dem gående 
tvärbalk; även från mitten av bakväggen uppgick en balk, likväl 
icke ända upp till rökhålet; ingen särskild ram fanns kring detta 
(alltså en mycket klen konstruktion). På denna pyramidformiga 
ställning voro bräder påspikade på tvären och utanpå dem takspån; 
pyramidens kanter skyddades av påspikade bräder. Rökhålet var 
rektangulärt med de kortare sidorna åt dörren och bakväggen; gryt-
åsen var lös och låg på längden över rökhålet. Inga draghål; intet 
skafferi; fönster på de timrade sidoväggarna; mycket kraftig, kors-
timrad farstubro med tre steg. Dörr av trä med gångjärn, utvän-
digt klädd med säckväv. Inredning ungefär densamma som i de 
gamla kåtorna; mattor på luoito. 

T ä l t k å t o r n a voro enligt beskrivning lika med fjällappar-
nas, även med vuojjeme mellan åtneres. Grytåsen hette aul-ålke. 
Innanför dörrstången skulle en pissjem-däka stå, vid vilken den om 
dörrstången vikta tältduken bands med pissjem-batte. Även i 
påssjo bands tältduken fast; den halva av densamma, som råkade 
komma ytterst, bands vid en särskild stång, som lades utanpå kåtan. 
Tältduken gjordes av ovalkat vadmal; våderna gingo på höjden 
ända upp till rökhålet, vilket således icke omgavs av någon särskild, 
horisontal våd. Upptill i dörren var ett trekantigt dörrstycke, utan 
namn; tvärspilorna i dörren kallades tsakne. 

Ett stycke utanför dörren såg man en a v s k r ä d e s h ö g och 
en v e d h ö g. 

H u n d k o j a , gjord av en låda och bräder, begagnades. 
B o d a r n a voro av häbbretyp på fyra fötter, med spåntak eller 

nävertak med över nävern lagda tyngande stänger, gående i kors 
över takåsen. På en av bodarna gingo på bägge sidor om dörren 
lodräta stänger ned från det utskjutande taket till svalens golv; 
nedtill voro på bägge sidor om ingången bräder lagda mellan dessa 
stänger och svalens sidoväggar, varigenom rum bildades för för-
varing av allehanda saker; svalens sidoväggar voro på mitten något 
kortare än nedtill och upptill; denna konstruktion var kvar »sedan 
gamla tider». 

H u s g e r å d e t var det vanliga. I en kåta fanns en ofta an-
vänd stol, varjämte man satt på dörrbänken eller på kistor samt på 
golvet; somliga lade härvid den vänstra foten under den högra, an-
dra tvärtom; när det var trångt, stod man på ett knä. I en kåta 
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syntes en spinnrock; väckarklockor funnos; lampa begagnades al-
drig. Endast grytkedjor begagnades och voro bekanta, ej »skär-
dingar»; både stående och hängande grytor; i en kåta funnos inalles 
3 större grytor, 2 små grytor, 1 vattenkittel, 3 skopor, 1 stekpanna, 
1 sumpkittel, 1 kaffepanna; näverrivor begagnades mycket; nätma-
gen brukade man blåsa upp, torka och begagna som förvaringskärl 
för vad som helst. Köttet togs upp ur grytan medels en 5 dm. lång 
g a f f e l av smitt järn, i ena ändan försedd med en ögla, i den 

STOLPBODAR VID S K O G S L A P P S V I S T E I M A L A . 

Foto: K . B. Wiklund. 

andra med trenne vinkelrätt åt den ena sidan gående och i samma 
plan något böjda tänder eller klor; den kallades tjuopsäme och gjor-
des av smeder, ej av lapparna själva. 

B ä d d e n anordnades för natten längs efter sidoväggarna: sov-
påsar hade man icke hört talas om. 

Den lapska v a g g a n begagnades ännu och användes t. o. m. 
av svenskarna, då de skulle bära barnen med sig någonstädes; på 
2 alnars höjd över marken voro i kåtaväggen anbragta ett par 
öglor av senor, i vilka vaggan hängdes upp. 

M a t e n var i allmänhet densamma som hos bönderna, men 
med mycket kött; även fläsk begagnades samt sill och strömming, 
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om man icke fick tillräckligt med fisk; om man fick fisk över da-
gens behov, saltade eller torkade man resten: allt slags fisk torka-
des. Blodvälling av vanlig lapsk sort begagnades någon gång. 
Glödkakor begagnades icke, utan i stället gräddat bröd, bakat hos 
1 Kinderna. De som inga kor hade, köpte mjölk och smör; smör gjor-
des aldrig av renmjölk. Potatis köptes. Matlagningen var nu all-
tid kvinnornas salt; intet minne fanns av att köttstycken från olika 
delar av djuret skulle ätas av olika slags personer. 

Den lapska m a n s r o c k e n var ännu i allmänt bruk, ehuru i 
moderniserad form, och såg ut som en åtsittande livrock, öppen hela 
vägen fram och med en lång rad knappar att knäppa igen den med; 
fickor på bägge sidor och ofta även på bröstet, invändigt löst ned-
hängande som »kjortelsäckar». Rockens krage hade förr varit upp-
stående, utan sirater; nu var den nedvikt efter internationell modell. 
Rocken var gjord av vadmal eller något köptyg. 

K v i n n o k o l t e n var alldeles avlagd och bars nu blott av 
ett par gamla gummor. Den var öppen framtill ungefär ned 1ill 
skrevet och sammanhölls med häktor nedanför den vanliga barm-
öppningen. Ingen krage. Dess övre.öppning var runt halsen och 
ända ned till midjan eller ibland ännu längre ned kantad med rött 
eller grönt; en smal kantning fanns likaledes omkring handlovarna 
och ett eller två röda eller gröna band runtom kjolen ett kvarter 
nppom dess nedre kant. Kjolen var aldrig så lång som de svenska 
kvinnornas klädning, utan skobanden syntes inunder. Om det 
skulle vara riktigt fint, var hela kvinnokolten av svart eller blått 
kläde, eljest av vadmal. 

P ä l s e n var av vanlig lapsk form, öppen endast i bröstet, med 
uppstående krage även på kvinnopälsen och med smal bård av 
hundskinn nedomkring. Kragen och bröstöppningen voro kantade 
med rött; kring handlovarna satt en åtminstone 1 dm. bred klädes-
kant, för kvinnorna röd,, för männen blå eller svart. Kläder av 1 ä-
d é r förekommo icke vidare. 

B a r m k l ä d e t var avlagt och ersattes av en väst eller tröja 
el. dyl. 

S k j o r t a begagnades alltid och bars av männen ständigt hän-
gande utanpå byxorna; på detta mod kunde man genast skilja en 
lappman ifrån en svensk, även då han icke bar den lapska rocken. 

Männens inre b ä l t e var vävt på bandstol och fodrat med läder; 
härpå hängde en eller två knivar samt förr i världen en liten fyr-
kantig väska (tasko), nu sällsynt. Ytterbältet var av läder och 
pryddes av (köpta) tennstjärnor. Pälsen hölls tillhopa med ett 
vävt bälte utan tofsar; tofsar ansågos som bjäfs. Jag såg även en 
k v i n n o b ä 1 t p 1 å t , på vilken hängde ett nålhus av järn, en sax 
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i slida, en sprättkniv i slida, en matkniv i slida, en skedpung, inne-
liållande två silverskedar, och en pung för elddon, även innehållan-
de en örslev av horn. Band till bälten och ränslar vävdes på b a n ri-
s t o 1 (utan lapskt namn). 

Lösa d a m a s k e r av renskinn tycktes sällan förekomma bland 
allmogen och begagnades mera av herremän. 

S k o r n a voro på sommaren bandskor av läder; de halvsulades 
ofta, varvid läst begagnades. På vintern begagnades bellingskor; 
hämskor begagnades nästan endast i timmerskogen, och av här-
norna gjorde man i stället slädfällar. S t r u m p o r begagnades 
numera alltid av kvinnorna (höga skaft) och ofta av männen (låga 
sockor); de stickades av lapparna själva. S k o h ö e t kammades 
ofta och förvarades vanligen i form av rullar. 

Männens s k o b a n d voro enfärgade eller också av många sor-
ters garn, men då lika hela vägen; de tycktes vara lika breda som 
böndernas, men ibland dock även så smala som kvinnornas. Kvin-
noskobanden voro i tre färger efter varandra, grönt, rött, blått med 
grönt innerst, och två cm. breda. 

Männens m ö s s a var nu för länge sedan avlagd; den hade varit 
blå med röda band påsydda utanpå sömmarna liksom på kvinno-
mössan och sammansydd av fyra kilar, ej sex såsom fjällapparnas. 
För länge sedan begagnade männen särskilda vintermössor, sydda 
av fyra kalvhärnor och med vanlig läderskärm framtill; de tycktes 
ha varit platta uppepå och kallades kallo-ljuhpe, härnmössa. Kvin-
nomössan hade förr varit röd med blå eller svarta band påsydda på 
sömmarna, men för omkring 30 år sedan (från 1900) hade kvinnorna 
börjat lägga sig till med de nuvarande svarta mössorna; dessa voro 
ii ven i icke nedvikt tillstånd betydligt lägre än Sorsele fjällappars 
kvinnomössor och bestodo av fyra kilar, ej såsom Sorsele-mössorna 
av sex; utanpå sömmarna och dessutom runt om mössan c:a 3 cm. 
ovanför kanten (fast där ej finnes någon söm) .samt nedomkring 
själva kanten voro röda band påsydda; en ut- och invänd mösSa 
var alltså helt svart, med litet rött endast nedomkring kanten. Förr 
hade alla kvinnor brukat bära mössan upprätt, men »förnämare» 
flickor hade stukat ned den litet över främre delen av hjässan, var-
igenom spetsen kom att falla framöver; nu brukade flickorna bära 
mössan nedvikt, men de äldre hade den upprätt. Kvinnorna knöto 
ofta en halsduk över mössan och under hakan. För mycket länge 
sedan hade kvinnorna även begagnat rnpte, ett slags tenntrådssöm-
mat fodral eller yttermössa omkring den röda mössan, vilken se-
na,re stack upp genom yttermössans topp; denna yttermössa var 
högre framtill än baktill och knöts ihop baktill med band. Barn-
mössan slöt tätt inlill huvudel, läckte öronen och knöts med ett 
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hand under hakan; den var gjord av fyra kilar såsom de fullvuxnes, 
men var icke spetsig såsom denna; färgen var för flickorna röd med 
svarta band på sömmarna och för pojkarna svart med röda band; 
nu ur bruk. Barnmössan gjordes aldrig så trång, att den kunde 
pressa huvudet. Förr bar man mössan ut och in på vardagarna, 
men rättvänd på söndagarna. Kvinnorna togo aldrig av sig mös-
san, utom då de tvättade och kammade sig, männen dessutom då 
cle åto samt i kyrkan och hos herremän. 

Förr buro kvinnorna, både de gifta och de ogifta, h å r e t delat 
i två flätor, utgående bakom öronen och nedtill sammanbundna med 
pärlor o. dyl. Nu buro nästan alla håret på svenskt sätt, och en-
dast hos cle äldre delades det i tvänne flätor vid öronen; inga tofsar 
eller glaspärlor begagnades just heller numera. 

H a n d s k a r av bellingar begagnades, men de voro icke skinn-
fodrade, utan i stället begagnade man ullvantar inuti. 

S e 11 t r å d tvinnades med s l ä 11 d a. 



E N T R E V L I G F Ö R S T U K V I S T . 

Egentligen hör förstukvisten icke till den gamla västerbottniska 
gården. Den försågs i stället med en vacker portal med smakfullt 
skurna dörrstolpar. Dock träffa vi även i Västerbotten någon gång 

Foto: R. Jiiiow. 

förstukvistar från äldre tid och onekligen pryder ett trevligt förtak 
upp ett hus. Det se vi bäst på bilden ovan, som visar gamla präst-
gården i Dikanäs. Det var ingen lyxbostad, som prästen där uppe 
i fjällbygden bestod sig med, men den såg onekligen trevlig ut och 
från sitt fönster såg han de snöhöljda bergjättarna resa sig. Bilden 
kan kanske lända till förebild för en och annan, som vill bygga sig 
en förstukvist av i Västerbotten förekommande typ. Men glöm då 
ej att göra stöden till förtaket av självväxt virke! 

Jw. 



H U R U U M E Ä L A N D S K Y R K A FICK S I N A V Ä G G -

M Å L N I N G A R . 

E n h i s t o r i a , m e d d e l a d a u 

LEONARD BVGDÉN. 

På 1850- ocli 60-talen, i vår ungdoms dagar, hade ännu ingen 
hört, att Umeå gamla vördiga landskyrka från fordom varit in-
vändigt till tak och väggar prydd med målningar. Den vita kalk-
strukenheten härskade enväldigt här, såsom i övriga Västerbottens 
gamla stenkyrkor, milt överskylande- alla märken av tidens gna-
gande tand och de gamla murarnas skröpligheter. Men en vacker, 
tillika sorglig dag, Maria Bebådelsedagen den 25 mars 1893, årel 
efter kyrkoherde O. Norrmans död, härjades kyrkan av en förödan-
de eldsvåda, som lämnade, snart sagt, blott de illa skadade, nakna 
murarna kvar. Härvid upptäckte man, att under det delvis av-
fallna kalklagret på väggarne här och var framskymtade rester av 
gamla målningar, och denna intressanta upptäckt ledde vidare till 
en mera planmässig undersökning av de brända murytornas hölje. 
På detta sätt lyckades man småningom framlocka fragmenter och 
grupper av bilder från kyrkans äldre tider, då hennes väggar ännu 
lyste av färgrika gestalter ur bibliska historien, men nu blott i en 
bleknad avglans av flydda dagar. Dessa målningsrester blevo av 
lektorn vid Umeå läroverk doktor C. N. Pahl med konstnärlig hand 
avtecknade och sålunda för eftervärlden bevarade, till och med i 
två exemplar, av vilka det ena förvaras hos kgl. Vitterhets-, histo-
rie- och antikvitetsakademien, det andra i landskyrkans eget arkiv. 
De ursprungliga väggmålningarne voro dömda till undergång, det 
var med knapp nöd själva murarna räddades från rivning vid kyr-
kans återuppbyggande. 

Redan innan första underrättelsen om de upptäckta väggmål-
ningarne hunnit spridas, hade undertecknad emellertid i kungliga 
biblioteket i Stockholm under andra studier påträffat en anteck-
ning, som antydde att Umeå landskyrka måste i forna tider varil 
prydd med sådana målningar, ja, anteckningen om man ville god-
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taga dess uppgift, meddelade även anledningen till nämnda mål-
ningars tillkomst och namnet på den person, som bekostat själva 
arbetet. I en av riksantikvarien Martin Aschanenn *) i biblioteket 
förvarade handskrifter i kvartformat, som bär titeln »Investigatse 
antiquitates», huvudsakligen innehållande åtskilliga anteckningar 
om uppländska kyrkor, finnes nämligen införd en berättelse även 
Din Umeå kyrka, som här nedan må få sin plats. Även i sin brist-
fälliga form saknar historien ej sin humor. T en vidstående rand-
not i manuskriptet benämnes hon: »Skämtig, otijdig och hedersam 
legend» och handel». 

De Ubmo kyrkio in Bottnia, 
quure depicta est certa relatio.**) 

Pastor then tijdh, Dns (Dominus) Ragualclus, hafuer predikad! 
en gång cle Zacheo, och lijknade honom vid en socknebonde, som 
hett Bo Matzon Garp, af Per Garp som hade något uandrat så kal-
lader. Pastor hade sagt Zacheus var en slijck fnijsel och tijsel som 
Boo garp ther står så liten; Ther af han, Pastore absente***) lätt 
af måla Pastorem til sin storhett med sin kroknäsa vid sacrarij 
dör****) med öfverskrifft, som fins ähn qvar, så: gela, gela, fast 
lör wårs Herres nampn: huilcket hade varit pastors ordspråk. Och 
medan han hade begynt låtit måla, lätt han sedan måla all samma 
kyrkia öfwer. Samma Boo Matzons garp i Cadis fins och än skrif-
uit öfver sacrarium. Åhrtallet sammaledes etc. 

* 

Först ett par ordförklaringar, vilka icke böra synas överflödiga. 
Den ena gäller Bo Mattsons i Ivåddis tillnamn Garp. Garpar kal-
las under medeltiden främlingar, isynnerhet tyskar, som stundom 
inskrevos för att på den tiden driva upp och förbättra bergsbru-
ket och gruvdriften i vårt land. Garpenbergs socken och gruva i 
Dalarne bär ännu efter dem sitt namn. Den Per Garp, efter vilken 
Bo uppkallades, var kanske en sådan vandrande gruvgesäll, som 
vistats i Tyskland. Den andra punkten rör sig om prästens någol 
egendomliga valspråk. Vi ha trott oss böra tolka dessa ord yela, 
fl el a på följande sätt. Anledningen till prästens ständiga gnat var 
del ohägn grannskapets boskap gjorde på prästbordets ägor. För 
att få slut på intrånget ställde han ivriga maningar till de närbo-

*) Han avled såsom kyrkoherde i Fresta år 1641. 
**) En tillförlitlig berättelse om anledningen till att Umeå kyrka i Väster-

botten blev prydd med målningar. 
***) i kyrkoherdens frånvaro. 
****•) sakristians dörr. 



2 4 

ende att förbättra sina gärdesgårdar, gärda, gärda i Guds namn! 
Kanske även någon dialektisk egenhet i prästens uttal, stridande mot 
ortens, tillika i deras öron liaft en löjlig klang eller bidragit att öka 

D E T A L J UR U M E L A N D S K Y R K A S FORNA V Ä G G M Å L N I N G . Efl 

deras retliga sinnesstämning*). Slutmeningen skall väl för-
stås så, att Bo Mattsons, kyrkans frikostiga gynnares, namn och 

*) Så t. ex. uttalar en Stockholmsinföding i vardagslag namnet »Ladugårds-
gärdet» som »Lagårsgele». 



indskyrkans arkiv av d:r C. N. Pah], av honom kallad Efter avrättningen». 

sannfärdighet och tillförlitlighet. Beträffande antecknaren Ascha-
neus själv och hans ställning till denna fråga, så må erkännas, att 
han såsom antikvarius blivit hårt bedömd; välmenande och arbet-
sam, men enfaldig, lättrogen och okritisk. I närvarande fall kunna 
vi billigtvis ej säga, att han gått i borgen för sanningsenligheten av 

årtalet, då kyrkan målades, även funnos angivna över sakristians 
ingång. 

Återstår att beröra den svåra frågan om ovanstående berättelses 
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clen berättelse, som lian upptecknat. Han liar säkerligen aldrig be-
sökt Västerbotten, han har endast hört och återgivit eller, troligast, 
endast avskrivit denna historia och betraktat den såsom en skämt-
sam i orten gängse sägen. Då den benämnes legend är redan från 
början dess absoluta sanning ställd i tvivel. Nu är ju förhållandet 
vanligt, att även 0111 en historisk berättelse icke kan med bindande 
skäl styrkas till sin sanning, hon dock kan delvis vara sann eller 
äga större eller mindre sannolikhet, och ofta måste historieforsk-
ningen åtnöja sig med sådana resultat. Vi vilja därför formulera 
frågan så: kan berättelsen möjligen vara sann? Då få vi först an-
märka, att någon kyrkoherde med namnet Ragvaldus hittills icke 
varit känd bland Umeå församlings präster. Vi kunna sålunda 
icke från annat håll kontrollera denna uppgift; vi veta blott att 
såväl under medeltiden som under 1500-talet namnet ej är så säll-
synt. Frågan blir nu om vi 1111 kunna infoga denna pastor i raden 
av de oss säkert kända kyrkoherdarna och få något fastare grepp på 
personen och tiden, då han möjligen levat. Härvid kunna vi tyd-
ligen utgå från Umeå landskyrkas byggnadsår. Enligt en gammal 
anteckning skall kyrkan grundlagts år 1501 och fullbordats 1508. 
Uppgiften är ej fullt historiskt bestyrkt, men synes ändock från 
andra synpunkter tämligen sannolik. Vidare ha vi en äldre upp-
gift, som ursprungligen skall vara hämtad ur kyrkans äldre hand-
lingar, att en Haquon eller Håkan år 1510 varit kyrkoherde och 
prost i Umeå. Närmast följande uppgift daterar sig från 1525, då 
TJmeå gäll är ledigt ocli konung Gustaf T, som det synes för första 
gången tager utnämningsrätten till -en kyrkoherdebefattning inom 
svenska kyrkan i sin hand och sänder hit en magister Gerlach, kanik 
i Uppsala, men församlingen vägrar att mottaga honom. Mellan 
åren 1510 och 1525 finnes alltså ett tidsrum, som skulle kunna fyl-
las av Ragvaldus och hans eventuella pastorala verksamhet. Tid-
punkten synes även väl avpassad i förhållande till det avslutade 
kyrkobygget och kyrkans därpå följande prydande, som väl krävt 
inånga år. Att en enskild rik församlingsmedlem Bo Mattson i 
Ivåddis kunnat bekosta kyrkans målning är ej heller någon omöjlig-
het. Motsvarande exempel härpå finnes oräkneliga i forn- och nu-
tid. Men historien för övrigt är dock så pass fantastisk till sin 
läggning, att trovärdigheten därav lider. Huru det än må vara med 
denna trovärdighet, såsom ortsägen hävdar den ändock lyckligt och 
väl sin plats och vittnar, i dag som är, att umeborna i framfarna 
dagar även kunde förstå sig på skämt. 



D E L I V D Ö M D E S G A T O R O C H E N 

Ä N N A N G Ä T Ä . 

Au 

R A G N A R J I R L O U ) . 

Litet var minnas vi från barndomsåren, hur förtjusta vi voro i 
att gissa gåtor. 

»Det kom en tunna från främmande land 
utan laggar och utan band 
med tu slags öl i.» 

Och den lilla barnahjärnan undrade över lösningen; ibland lyc-
kades man gissa rätt och ibland inte. Men lika roligt var det ändå. 
Vår tid har blivit så förnämlig och högpedagogisk av sig, att man 
söker roa barnen endast vetenskapligt och pedagogiskt. Det kan 
nog vara gott och väl, men clet synes som om man allt för mycket 
glömde den folkliga skatten av sagor, visor och gåtor, som dock 
bevisligen roat generationer. 

Gåtan är internationell. Vi träffa den i Västerbotten liksom 
bland zulukaflfrerna i Sydafrika. Dock möta vi den icke hos de 
lägst stående naturfolken, ty det kräves att ett folk nått över det 
första oreflekterade stadiet, för att gåtan skall växa fram. Ej alla 
gåtor äro emellertid så kortfattade som den välkända gåtan om 
ägget ovan. Somliga svälla ut till hela små berättelser, vari ofta 
skildras, hur en person upplever något märkvärdigt, som han sedan 
framställer i en gåtfråga. Av sådant slag äro följande gåtor upp-
tecknade i Tärna av fröken E. Ringström. De handla bägge om 
en livdömd, som fått löfte att frias av sina domare, om han kunde 
förelägga dem en gåta, scm de ej kunde lösa. Han grubblade hit 
och dit, men plötsligt fick han ett uppslag. En insekt kom flygan-
de och stack honom. Han åt upp insekten, lade en jordtorva på sitt 
huvud och klev upp i kyrktornet. Sen kunde han med frejdigt mod 
framsäga sin gåta: 

Den levande åt upp den döde, 
och den döde åt upp den levande 
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och under jorden 
och under solen 
och högre än det högsta träd på jorden. 

E j just lättbegripligare är en annan livdömds gåta: 
Nio ungar 
och tio ungar 
i ett huvud sjunger. 

Han hade sett en röj (orrhöna) som byggt sig bo för sina nio 
ungar i en huvudskalle. 

Det kanske äldsta och rykbaraste exemplet på en dylik berät-
telsegåta är den som Simson förelade filisteerna. — Simson hade 
som känt är tagit sig hustru bland de oomskurne filisteerna. »Ocli 
när de kommo till vingårdarna vid Timnata, si, då kom ett ungt le-
jon rytande emot honom. Och Herrens ande föll över honom och 
han rev det i stycken, såsom man sönderriver ett kid, och han hade 
dock ingenting i sin hand.» När han sedermera gick där förbi, gick 
lian »av vägen för att bese aset efter lejonet, och si, då var en bi-
svärm på lejonets kropp och honung. Och han tog därav och åt 
därav.» Sen »anställde Simson ett gästabud, ty så pläga unge män 
göra», påstår Domarebokens kap. 14. Han förelade därvid de 
trettio bröllopssvennerna en gåta: »Ifrån den matlystne utgick 
mat och ifrån den starke utgick det sött var.» Lyckades de under 
de sju gästabudsdagarna lösa gåtan, skulle de av Simson erhålla 
tretttio linneskjortor och trettio hela klänningar. Misslyckades de, 
skulle de giva honom samma gåva. Och de trettio filisteerna gnug-
gade i 6 dygn förgäves sina geniknölar men utan resultat. Men 
när de märkte, att de icke skulle lyckas, vände de sig till Simsons 
hustru och — o, falskhet! ditt namn är kvinna — hon var beredd. 
Och domarebokens världsvise krönikör, som visste, hur det går till 
här i livet, säger: »Och Simsons hustru grät för honom och sade: 
Du hatar mig endast och älskar mig icke. Du har satt mitt folks 
!-öner en gåta före och icke uttytt henne för mig. På sjunde 
dagen gav han henne uttydningen, emedan hon var så enträgen med 
honom. Och hon uttydde gåtan för sitt folks söner». Och på sjun-
de dagen, förrän solen gick ned, trädde de trettio filistéerna inför 
Simson och sporde: »Vad är sötare än honung och vad är starkare 
än lejon?» Och han sade till dem: »Om I icke haden plöjt med min 
kalv, så haden I icke hittat på min gåta.» Och uppfylld av vrede 
gick hjälten ned till Askalon och slog där trettio män och gav de-
ras kläder åt uttydarna. Och sin hustru gav han åt en bröllopssven. 



S P Ä - K L E M M E T . 

Folksägen från Degerfors från 1700-talet, återförtäljd för "Uästerbotten" 
au 

L I S A S Ö D E R B L O M . 

»Ja, eftersom det är så, att ni vill höra en historia härifrån De-
gerfors, kan jag ju berätta om den märkvärdigaste karl, farfar min 
träffade i Granön», sade .lan Ersa och drog ett bloss ur pipan. Vi 
som sutto omkring honom, tackade och flyttade ihop oss kring det 
flammande bålet på spiselhällen i Jan Ers-stugan. Och så hark-
lade sig gubben, spottade ett kraftigt tag in i elden och började. 

»Mellan byarna Kussjön, Granön, Tegsnäset och Örträsk van-
drade en lapp som kallades Spå-Klemmet och som var vida känd för 
sin spådomskonst. Under samma tid bodde i Tegsnäset en gam-
mal soldat, Tiger, en kraftig och fruktad slagskämpe. Därtill var 
han oemottaglig för all spådom och trolldom, ty han hade svurit 
en aldrig svikande trohet inför ett heligt och dyrbart ting: sitt 
fosterlands blågula fana. 

Byamännen och överheten i socknen hyste ett outrotligt hat 
till lappmannen, och alla önskade få honom bragt om livet. En 
av hans värsta fiender var Tiger, som beslöt döda honom. Spå-
Klemmet anade soldatens mordplaner och sade: »Utan att jag ta-
ger min hand vid dig, får du straff för dina onda önskningar.» 
Tiger var ej rädd för den lille svage lappen och väntade på tillfälle 
att sätta sin plan i verket. 

En gång när Tiger liade gjort i ordning en stor brasa i den 
öppna spisen, befann sig Spå-Klemmet i stugan. Soldaten fattade 
honom om livet och lyfte upp honom i elden. Detta mordförsök 
misslyckades fullständigt, 1y i stället för den lille lappgubben satl 
en jättestor padda i elden. Spå-Klemmet slod på golvet och stor-
skrattade. 

Då detta försök att, döda honom misslyckades, betslade Tiger 
sin häst, band lappen på en släde, vände den upp och ned, så att 
lappen befann sig under, ställde sig själv på släden och körde så 
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på en stenig väg. När han trodde sig ha kört livet ur lappen, 
vände han om släden för att se verkan av denna åktur, men han 
fann då till sin förvåning och harm, att Spå-Klemmet var alldeles 
helskinnad. 

En julmorgon kom Spå-Klemmet vandrande förbi soldattorpet, 
vars husbonde dagen förut beslutat att vid första tillfälle kväva 
sin ovän i en grav, grävd i en gödselhög. Här nedbäddades nu 
lappen, och till en början tycktes det Tiger, som om allt gick bra, 
ty Spå-Klemmet försvann, som han hade beräknat. Soldaten tram-
pade väl igen gravöppningen och släppte en lättnadens suck vid 
tanken på att den ondskefulle mannen nu hade försvunnit för alltid. 

Tiger blev avbruten i sina glada tankar av Spå-Klemmet. som 
tilltalade honom från toppen av stacken, där han stått och åsett 
hans omsorgsfulla arbete. »Är ej det där arbetet ganska onödigt 
på en sådan dag som denna?» frågade han skrattande. Tiger av-
lägsnade sig och kunde ej tillfoga spåmannen några nämnvärda 
skador, endast några skråmor då och då. 

»Jag skall nog straffa Tiger för hans mordförsök,» sade Spå-
Klemmet och en gång spådde han eld över Tigers stuga. Han sän-
de två eldkvastar för att brännna soldattorpet, men soldaten var 
fortfarande sin heliga fana trogen, och spådomen kunde ej förverk-
ligas. Elden träffade i stället grannen, och spåmannen uppfylldes 
av harm över att hans onda spådom träffat en oskyldig. 

Då ej denna hämnd lyckades, spådde Klemmet en gång, när 
Tiger var ute i närheten av sitt hem, fram en stor björn, som med 
häftighet anföll den gamle soldaten, som .trodde, att hans tid nu var 
ute. Men han lyckades springa undan in i sin stuga och i sista 
minuten slå igen dörren för den blodtörstige björnen. 

Klemmet kunde även göra nytta med sin spådomskonst. För ett 
halv-stop brännvin spådde han en gång in höet i ladorna från den 
stora Avanäsmyren. Han lade sig då på en kulle och ropade: »Två 
och två om strå!». Då gick det som en stormvirvel över myren, och 
ett stort dammoln drog fram över ängen, och allt höet samlade 
sig i ladorna. 

Men Spå-Klemmet åstadkom överallt förargelse ccli missnöje till 
följd av sitt myckna onda trolleri. Till sist måste myndigheterna 
i Degerfors kyrkby ingripa. De förde honom till Umeå, där rätte-
gång fördes. Vid denna sade lian till domarna, att om de inte ge-
nast Släppte honom fri, skulle han laga så att de remnade i stycken. 
De blevo ytterligt rädda och läto honom skyndsammast draga sin 
väg. Klemmet skulle vid detta tillfälle till Umeå i egna affärer, 
och eftersom han visste, vilken lycklig vändning rättegången skulle 
taga, hade han utan motstånd låtit sig föras dit. 
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En annan gång beslöto några djärva män att på allvar försöka 
bli kvitt sin plågare. De hittade den fruktade lappen hos Tvet-
Hans-Brita; där bundo de honom och lade sin fånge i en käpp-
skrinda, där han ytterligare säkert blev fastbunden, och sedan 
körde de glatt iväg med honom i avsikt att föra honom till Umeå-
myndigheterna. När de kommo till Pålbergsskogen, sågo de till sin 
stora förbittring sina kläder fullsmetade med deg. Gubbarna för-
stodo genast, att Spå-Klemmet hade åstadkommit detta, och skulle 
just giva honom en grundlig upptuktelse för spektaklet, då de i 
stället för lappen funno en svinho fastbunden i skrindah. 

Den efterlängtade dagen skulle omsider komma, då Spå-Klem-
met ej längre fanns till och hans samtida för alltid voro befriade 
från den besvärlige och ränkfulle spåmannen. 

Spå-Klemmet kunde ej glömma, att Tiger försökt mörda honom, 
och han var fast besluten att hämnas. Han gick därför till Tiger 
och sade: »I morgon skall jag hämnas på ditt hus». Dagen där-
efter kom Klemmet för att verkställa sin hotelse. Brita, soldat-
hustrun, stod och stampade gryn, och när hon såg lappen komma, 
stängde hon dörren, ty hon var ensam inne och ville ej släppa in 
den mindre omtyckte gästen. 

Då mor Brita av intet kunde bevekas att öppna dörren, försökte 
Klemmet kcmma in genom fönstret men fick i detsamma av gum-
man ett kraftigt slag över pannan av grynstampen, så att han ram-
lade ut tillbaka och skrek: »Hå, hå, hå, detta kom jag ej ihåg!». 
Spå-Klemmet hade nämligen i sin ungdom tagit löfte av alla ting, 
att de ej skulle skada honom, om de blevo begagnade mot honom i 
ont syfte; men en sak hade han glömt — grynstampen. Nu hade 
gumman Brita sig själv ovetande använt detta enda dödsbringande 
vapen mot honom. Hon skyndade ut och gav honom ytterligare 
två slag av detta, så att han dog. Brita blev allmänt omtalad och 
berömd för sin hjältebragd. Spå-Klemmet ligger begraven på De-
gerfors kyrkogård, och på hans grav kan intet gräs växa», slutade 
.Jan Ersa och tände sin pipa, som under tiden hade slocknat. 

»Var träffade Jan Ersas farfar Spå-Klemmet?», frågade någon 
av oss. Gubben rökte sin pipa, och omsider kom svaret. »Det var 
på mina farföräldrars bröllopsgille i Granön. På bröllopskvällen 
uppträdde helt plötsligt och oväntat Spå-Klemmet med sin fiol och 
spelade till bruddansen, under det att han hela tiden stod på huvudet 
och använde en sträng på fiolen till hela polskan», sade Jan Ersa, 
lade pipan ifrån sig på spiselkransen och gick in i sovkammaren. 



E T T H Ö G F Ä H U S . 

Bilden ovan visar ett s. k. högfähus från Åsele, en under senare 
hälften av 1800-talet mycket vanlig typ av ladugårdar i Väster-
botten. Under golvet i fähuset ligger den stora gödselkällaren, där 

Foto: R . Jirlou*. 

spiIlningen efter kreaturen hamnar. Den moderna tiden har ut-
dömt dem för det olidliga och högst skadliga draget från den un-
derliggande källaren, som kreaturen utsättas för och högfähusens 
tid är nu förbi, i det att de antingen ersatts med nya ladugårdar 
eller moderniserats så att avloppshålen till källaren tätats. På de 
små fönstren och det ännu kvarliggande nävertaket med den täta 
raden av lakstänger igenkännes den gamla tiden och framför pekar 
den för Västerbotten så karaktäristiska brunnsstången mot skyn. 

Jiv. 



S Ä L P E T E R - OCH P O T T Ä S K E B E R E D N I N G I FORNA 

D A G A R S V Ä S T E R B O T T E N . 

Au 

A R A M I S 
( E r n s t UJcs ter lund . ) 

Västerbottningarna hava sedan äldsta tider sysslat med ett fler-
tal binäringar bredvid sitt magra jordbruk. Tjärbränning, pott-
aske- och salpeterberedning hava av ålder varit de förnämsta av 
dessa bisysslor sommartid jämsides med timmeravverkningen om 
vintern. 

Pottaska och salpeter bereddes ännu för ett 40-tal år sedan här 
och var i byarna i synnerhet i de mot lappmarken gränsande de-
larna av landskapet. Det var ingalunda någonting ovanligt, att 
varje bonde hade egen salpeterlada. 

Nu äro dessa »hemmaindustrier» fullständigt nedlagda. Här 
och var i byarna på de äldsta gårdarna kan man ännu påträffa de 
hus, där salpeter och ibland även delvis pottaska bereddes, de s. k. 
salpeterhusen. Där dessa ännu stå kvar, äro de ombyggda till fo-
derlador, tröskhus och dylikt. Det kommer emellertid säkert ej att 
dröja länge, förrän den sista salpeterladan rives, och därmed glöm-
mes så småningom allt vad som rör denna sak. Det är ett ej ovik-
tigt blad ur Västerbottens odlingshistoria och vi vilja därför här 
i stora drag berätta, hur man beredde salpeter och pottaska. 

Salpeterladorna i sin fullständiga form voro ganska vidlyftiga 
byggnader. De kunde ibland vara anmärkningsvärt stora, exem-
pelvis 20 m. långa, 6 m. höga och 7 m. breda. Storleken växlade 
dock ganska betydligt, beroende på om ladan var byggd i en eller 
två våningar. 

Ladans inre var i regel delat i tre avdelningar. Den mellersta 
delen utgjorde då kokhuset. I de två andra jämte övervåningen, 
då sådan fanns, breddes salpeterjorden ut. Golvet i kokhuset be-
stod endast av hårdstampad jord. I mitten var den väldiga grytan 
inmurad. Golvet, där sådant fanns, bestod av grova, starka plan-
kor, kluvna ur hela stockar. 
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Husets väggar voro försedda med fotsbreda, ända till fyra meter 
långa gluggar, täckta av luckor, som öppnades uppåt. Gluggarna 
voro anbringade för ventilationens skull. 

Tidigt på våren så snart tjälen gick ur marken, körde man in 
jord och bredde ut den till ett fotstjockt lager på golvet. Man 
valde helst god åkerjord eller svart myrjord Under sommarens 
lopp skyfflades denna jord om gång på gång samt gödslades fli-
tigt med gödselvatten och isynnerhet urin. 

Fram på höstsidan började det egentliga arbetet, kokningen. 
Jorden skyfflades i stora träkärl, s. k. jordkar, som ofta kunde 
rymma 1,500 ä 2,000 liter. Vidare slog man vatten på jorden och 
lät så det hela stå några dagar, varefter vattnet tappades i mindre 
kärl och nytt vatten slogs på, till dess man ansåg, att jorden var 
urlakad. Därefter kokades den sålunda erhållna laken. Detta var 
en besvärlig procedur, ty när man en gång började, skulle den stora 
grytan hållas kokande natt och dag, till dess det var färdigt. 

När alltsammans var kokat en gång, hällde man den sålunda er-
hållna luten ännu en gång i grytan för att koka den s. k. »kram-
pen», d. v. s. man ville koka ur den bruna illaluktande soppan så 
mycket vatten som möjligt. Man provade gång på gång salpeter-
halten på vattnet med ett enkelt instrument, som kallades salpeter-
provare. Denna bestod av ett metallrör, som i ena ändan var för-
sett med en ihålig kula. På kulans undre sida var en blytyngd 
fästad, så att när provaren sänktes i rent vatten sjönk den nästan 
under ytan. Just i vattenlinjen var en skåra infilad, som beteckna-
de noll. Sedan var röret medelst infilade skåror graderat. Ju 
starkare »krämpen» blev, desto mer höjde sig provaren ur den-
samma. 

När nu »krämpen» visade sig vara tillräckligt stark, hälldes den 
i de s. k. salpeterbunkarna, meterlånga låga träkärl av oval form. 
När vattnet fick stå och avdunsta i dessa bunkar, avsatte sig salpe-
tern på botten och -väggar. Det vatten, som ej avdunstade, moder-
luten, hälldes borl och salpetern tillvaratogs. När sedan vintern 
kom med snö, kunde man ofta få se långa foror på kustlandsvägen 
ner mot Umeå, där salpetern såldes eller byttes mot förnödenheter. 

Pottaskeberedningen var ett mindre besvärligt arbete. Därtill 
behövdes ej något hus, endast en stor gryta. Oftast fick salpeter-
grytan tjänstgöra även som pottaskegryta. När inte avståndet till 
skogen var för stort, kokades ofta pottaskan i salpeterhusen. T 
senare tid brukade tillverkarna själva rena, kalcionera, pottaskan, 
då en därtill lämplig ugn med stor malmhäll var nödvändig. Oft-
ast kunde hela byalag eller flera byar tillsammans bygga en ugn 
med ett litet skjul över. 
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På senvintern eller tidigt på våren högg man i skogen massor 
av ved, förnämligast av lövskog, asp och björk, samt brände denna, 
sedan den nödtorftigt torkat, för att erhålla aska. Man valde i all-
mänhet plats vid sjö eller vattendrag för att kunna hava tillgång 
på vatten. Att frakta den stora pottaskegrytan på obanade stigar 
var ej alltid lätt, och man fick bogsera den över åar och träsk. 

Den av veden erhållna askan lades i grytan jämte vatten och 
kokades, till dess en tillräckligt stark lut erhållits. Luten kokades 
ytterligare, tills allt vatten avdunstat, då pottaskan stannade kvar 
på grytans botten. Efter rensningsprocessen packades pottaskan 
ned i träkärl och om vintern kördes den i de flesta fall ända till 
Umeå. Den 20-mila vägbiten avskräckte ej. 



N Å G R A V Ä S T E R B O T T N I S K A ORDSPRÄK. 

Han sköl sä mest, han skittin jär (användes i bemärkelsen att den 
urskuldar sig mest, som ej har så rent samvete). 

Hä vär löcka, Gu gäv änt skallut-koen1) hörna (om den som 
hotar med vad man vet att han ej kan uträtta). 

Jordtuva äktä2) skorvluva (om när det ekonomiska fått spela 
för stor roll vid giftermål). 

Ingen ger dommlammet3) att dricka med dommlammet menas 
det snälla lammet, som tiger och ej begär föda). 

Större fågel än kråkan är också skjuten. 
När maten börjar lida, börja svinen strida. 
Lyf t ej mössan, förrän du ser herrn. 
Få först och flå sedan. 
Det har inte gått lås för byttan än (om en oavgjord sak). 
Störst i hoppet och minst i vettet (om ungdomen). 
Guldet är ej så rött, att det ej går ut för mat i hungersnöds-

tider). 
I haven försökt att vara unga men ej att vara gamla. 
När du kommer på min ålder, får du veta vad mig våller (sä-

ger den gamle). 
Det lider med bonden, då han börjar köra dynga i klädeskavaj. 
Den som sätter sig på en sten, blir två gånger belåten (när han 

trött sätter sig och när han får stiga upp från den hårda platsen). 
Den geten, som skriker mest, mjölkar ej mest. 
Du är nog en get mindre, när du kommer igen (när någon går 

åstad med stort övermod).4) 
* * 

* 

Ordspråken innehålla folkets, allmogens visdom och de vittna 
även därom. Det är allmogemannens jordbundna, litet krasst ma-
terialistiska syn på tillvaron, som i dem ofta nog fått sitt uttryck, 

') Den kulliga kon; 2) gifter bort; ä) domm = stum; 4) de tre första ordspråken 
äro meddelade av A.. Henriksson, Anäset, de övriga av sign. Sand-Johan, Bnre s:n. 
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men det är ock en sund och praktisk livsuppfattning med sinne för 
livets hårda realiteter, som utkristalliserats i dessa kärnord. 

"Större fågel än kråkan är skjuten". Spänn ej bågen för högt, 
förhäv dig ej — det är bondevisdom. 

Att ålderdomen sitter inne med livserfarenheten och med kun-
nigheten är en gammalgermansk uppfattning, som även möter i våra 
ordspråk. Om ungdomen gäller: "Störst i hoppet och minst i vettet". 
I mångt och mycket bära de ock prägeln av att vara gammalmans-
visdom: "När du kommer på min ålder, får du veta, vad mig vållar". 

Livet är ingen dans på rosor. Livskampens hårdhet skapar 
tvist och strid: "När maten börjar lida, börja svinen strida". Och 
Gud Mammon härskar: "Jordtuva gifter bort skorvluva". 

Ordspråken äro visserligen i stor utsträckning internationella 
men givet är, att de svenska ordspråken ha ett annat skaplynne än 
t. ex. de italienska. En större samling västerbottniska ordspråk 
skulle helt säkert ha en del att säga till förståelse av det västerbott-
niska kynnet, varför redaktionen gärna reserverar någon sida i 
var årgång för sådana. 

Jw. 



B U R T R Ä S K V I S Ä N . 
U p p t e c k n a d au 

R A G N A R D A H L . 

Nu vili ve clell Burträsk fara 
faderaderifaderallanlej 
där jär sä lustelit å vara 
faderaderifaderallanlej 
ja, om ja hadd mä en ox å en se hes 
faderaderifaderallanlej hurra 
vesst skull je ha tjårt dell en Fredrelt Pers 
faderaderifaderallanlej 

Hä vaer om daen, da jeg fart gruse 
fa 
da träffe jeg en Fredrek å feck snuse 
fa 
men samma dag sä stärne1) kon 
fa — hurra 
å kälinga föll uti otron 
fa 

He ver en daeg, da je tjårt a töska") 
hon vaer en rektiger fransöska 
men int sä for a3) väl den räjsa 
för oppi öga feck a kveisa4). 

Men da ve köm der nol om skojen 
se lyst'ä oppa rallpatronen5) 
han hadd en hög möss ve vi en. skärm 
å lang en rattj0) ve sneva ärm. 

') Stelna, dog; 2) en tyska; 8) hon; *) blemma; 5) skvallerpatronen: 6) rock 
med snäva ärmar. 
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Men da ve köm der vest om bättjen1) 
se tänkt jeg ha stoppt dem all neri sättjen 
men da je köm dit a Patrons galn2) 
se flätte3) je a skall neri vattusan. 

Men da je komme dit i Patrons köke 
se feck je en titt in i bibloteke 
å käling i käling å kall i kall 
å se ferbannade mytje rall4). 

Ja, hä jär en allmän klagan 
att jänten ha fått illt i magan. 
Höre står hä deil") ve deg? 
Nu räck då eint tjola deil at meg. 

Nu vili ve fra Burträsk fara. 
Där jär int länger rolit å vara. 
Ve fara deil e anne lann 
där ve fa ta varann i hann. 

Se to je å for deil Österrike 
för kejsarn där ha int sin like. 
Där sat han nu oppa sin tron, 
hans titel var en skorpion. 

• 1 detta kungarike je stane") 
å skicke etter a Lisa å båna 
å der se stane je deil je dog 
å kejsarn da meg ömt begrov. 

* * 

* 

Denna mångomtalade visa, som väl är känd för de flesta väs-
terbottningar åtminstone till namnet, säges innehålla mer än hundra 
verser. Den uppges vara skriven i början av 1870-talet av en bond-
pojké i Mjödvattnets by i Burträsk, som i denna visa utmålade och 
nagelfor sina grannar i byn. För att komma till någon klarhet om 
hur pass riktig traditionen om diktens ursprungliga innehåll och 
härstamning kan vara, vore ytterligare verser eller varianter av 
visan för redaktionen av årsboken synnerligen välkomna. 

') Bäcken; 2) gården: 3) sa flög jag' på skallen; 4) skvaller; 5) till; 6) stannade. 



E N D Y R B Ä R G A V Ä T I L L G Ä M M - L I Ä -
S Ä M L I N G Ä R N Ä . 

Ett i s ländskt horn med märklig inskrift, tolkad au professor 

O T T O VON F R I E S E N . 

Med några inledande ord au R. JIRLOU). 

I äldre tiders Sverige har hornet helt visst haft en ganska vid-
sträckt användning. Ända in i våra dagar har svensk allmoge bru-
kat sådana till förvaring av salt men framför allt till att ha kru-
tet i. I Västerbotten har hornet även vid den väl ännu ej helt av-
lagda koppningen varit i flitigt bruk, och ännu leva många väster -
bottniugar, som upplotts — icke vid flaska — utan vid dihorn. 
I hembygdsföreningens samlingar förekommer bl. a. en brädlapp, 
som nedstacks vid kanten av vaggan och som var försedd med 
ett liål, genom vilket hornet stacks för att ligga stadigt vid be-
gagnandet. Hur gammalt dihornet är framgår av den tusenåri-
ga fornnorSka dikten Ynglingatals skildring av Uppsalakonun-
gen Ane den gamles sista dagar. Denne hänsynslöse åldring hade 
till Oden blotat sina nio söner, den ene efter den andre, och för 
var gång förlängt sitt liv med tio vintrar. Men han åldrades oav-
brutet — det kunde han icke hindra med sina konster — och 
måste bäras i en stol. Till sist blev han barn på nytt, och i märg-
fullt bildspråk skildrar dikten den gamle egoistens eländiga ålder-
dom, hur han som barn diar ett horn: 

Ur udden 
på oxehornet 
söners dråpare 
drack liggande. 
Men mjödhornet 
mäktade ej 
låta honom leva. 
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Den ryktbaraste användningen av hornet var dock som dryc-
keshorn. Våra förfäder spottade som bekant icke i hornet och vid 
gästabuden vandrade detta med öl eller mjöd laget runt. 

Ett dylikt märkligt gammalt dryckeshorn, sedermera oinmon-
terat till kruthorn, tillhör numera även Gamm-lias samlingar ge-
nom gåva i januari i år av doktorinnan Signe Lagerman i Stock-
holm. Hornet har inköpts i Köpenhamn av hennes framlidne man, 
doktor Axel Lagerman, känd för västerbottningarna som ivrig sam-
lare av allmogeföremål under hans provinsialläkaretid i Lövånger. 
Det härstammar ytterst från Island och är försett med en lång in-
skrift i s. k. höfdaletur, en avart av den medeltida munkstilen, som 
på den avskilt belägna ön fortlevat långt fram i nyare tid. 

Sedan jag förslösat tre dagar med misslyckade tolkningsförsök 
av inskriptionen, vände jag mig till min egen högt värderade lärare 
i isländska professor Otto von Friesen och med sin vanliga älsk-
värdhet delgav han mig i brev, dagtecknat Uppsala den (> mars 
1921, den tolkning av det märkliga hornet, som följer nedan. 

7»'. Jirlow. 

I S L Ä N D S K T HORN F R Å N 1667. 
(Tillhör hembygdsföreningens samlingar.) 

Foto; R. Jirlow. 

* 
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Herr Intendenten R. Jirlow, Umeå. 

Hornets läsning börjar under det runda tomma hålet*), som 
anbragts vid hornets ursprungliga mynning för att fästa den ny-
inlagda bottenskållan. Under detta hål står i översta inskriftraden 
en vertikal orepad stav. Rakt under denna stav stå i följande in-
skriftrader liknande vertikala orepade stavar, som ange, var in-
skriften i resp. rader börjar och slutar. De nämnda stavarna stå 
efter en båglinje, som sträcker sig från det tomma hålet ner till 
strax efter årtalet 1667 i nedersta raden. Ordskillnadstecknet är 
en repad vertikal stav. 

Jag läser rad för rad nedåt: 

r. 1. FAGNADR/FRID/AR/FRID/GLED/ 
r. 2. um/med/star/ueite/idur/uif/ 
r. 3. hauoldugur/gud/klar/heil/ 
r. 4. san/goda/og/holgan/fiar/ 
r. 5. huorfe/angurs/ofl/tar/o/ 
r. 6. skum/minu/att/skar/ 
r. 7. ^TID:HLIOTID:GOTT:AR:ANNO:1667/ 

Granska vi inskriften närmare finna vi, att den består av två 
fyrradiga strofer av ett på samma gång allittererat och rimmat 
versmått, som brukas i medel- och nyisländskan. Varje versrad 
har i den senare strofen fyra höjningar och rimmet är detsamma i 
alla fyra raderna: här -år (-ar). Versmåttet kallas i den isländska 
metriken alhent stuålaliöå. I föreliggande strof är det så till vida 
varierat, som vi finna en halvtakts-paus efter tredje höjningen. 
Den första strofen åter har en mera oregelbunden byggnad: 

Fagnadar fridår, 
fridgisedum med står, 
veiti ydur, vif, 
håvoldugur Gud, klår. 

Heilsan göda og hol(d)gan fiår 
hvorfi angurs öll tår. 
Oskum miuum, at skar, 
setid hliötid gott år. 

*) Å bilden synes såväl detta hål som de vertikala orepade stavarna, av 
vilka de sista befinna sig vid det å bilden synliga årtalet 1667. 
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Det är: »Ett glädjens fridfulla år, som kommer med fredens 
gåvor, må den allsvåldige guden skänka Eder, ljushyllta kvinnor. 

God hälsa och förkovran av Edra ägodelar (el. av boskapen) 
avvände (från Eder) sorgens alla tårar. Efter mina önskningar, 
som skar (hornet), mån I alltid njuta ett gott år. 

Anno 1667.» 
Alltså en damernas skål anno 1667! 
Hornet är ett mästerverk av isländsk hemslöjd, vartill Nor-

diska Museet icke äger något motstycke. Lycka till! 
Eder 

Otto von Friesen. 



N Ä R DE DÖDA G Ä IGEN. 
Av 

K. H. L U N D M A R K . 

Det är ju ett allmänt tal att döda »gå igen». I berättelsen om 
Kristi död talas det också om, att många av de avsomnade heligas 
kroppar uppstodo ur sina gravar och visade sig för många. Nå-
gonstädes i Gamla Testamentet står det vidare: »Du skall icke 
tala till en död». Här menas det säkert någon död, som »gått 
igen». Och nu några korta berättelser om gengångare från Väs-
terbotten. 

I Vännäs by i övre delen av Malå socken bodde för länge till-
baka en man, som hette Cederlund. Till skillnad från sina sö-
ner benämndes han »gammel-Cederlund». Samtidigt med honom 
levde i Malånäs den vitt bekante bössmeden Per Olof Persson. 
Någon gång då dessa festade om tillsammans på ett bröllop, hade 
de överenskommit, att den, som först blev död, skulle komma igen 
och för den efterlevande tala om sitt tillstånd. Det är ju alltid 
så, att man måste tänka på och tro något om tillståndet efter döden. 

En tid efter denna överenskommelse var Persson sysselsatt 
med salpeterkokning. Salpeterladan stod nedanför en backe vid 
stranden av Malån-. Vid ladan stod en stor asp. Denna vackra 
höstdag stod vattnet i Malån stilla och icke ett löv rörde sig. 
Dörren stod öppen. Rosten i tunnan var färdig och Persson vän-
de sig mot grytan och dörren. Då varsnade han att »gammel-
Cederlund» stod på granrishögen vid grytan och stödde sig på sin 
käpp. Läpparna rörde sig, men icke ett ljud förnams. Med akt-
givande på läpparnas rörelser tyckte sig Persson förstå, att Ceder-
lund sade ungefär dessa ord: »Ingen av mina efterkommande kom-
mer att besitta förfädernas jord». Man kan också nu gott säga 
att orden besannats. Emellertid blev Persson så förskräckt, att 
han tordes icke fråga den andre om något, ty han förstod att denne 
1111 var död. Ett allmänt tal är också, att »det är inte lovligt». 
I detsamma försvann Cederlund liksom i en rök. Aspens blad 



dallrade liksom för en stark vind, men på vattnet syntes icke den 
minsta krusning. Hastigt skyndade sig Persson uppför backen, 
men årslag uppe efter älven gåvo tillkänna, att en båt var på väg. 
Persson såg att båten kom ned för älven mot kyrkbyn. I båten låg 
ett lik, det var »gammel-Cederlunds». Han var nu död och på sin 
sista färd, färden till graven. Cederlund hade »gått igen» och 
skulle efter överenskommelsen omtala sitt nuvarande tillstånd. 

En annan dylik märkvärdig händelse timade för länge tillbaka 
i Arvidsjaur. Malå var den tiden kapellförsamling till Arvids-
jaur. Påskhälg var inne och folk hade församlats från alla håll 
lor hälgens firande. Det var sent på lördagskvällen, så att en del 
redan gått till vila. Då fick någon se att en alldeles vitklädd 
kvinna kom österifrån efter kustlandsvägen. Det var en ung 
kvinna från byn Bokselet i östra delen av socknen. I Boksele-
bornas kyrkstuga bodde många under hälgen och nu trodde alla 
säkert att den unga kvinnan skulle gå in där. Men utan att se mot 

•stugan gick hon lika hastigt upp mot kyrkogården, där hon för-
svann bakom klockstapeln eller bårhuset. Hon kom aldrig till-
baka. Alla, som sågo händelsen, blevo mycket förskräckta och 
sade om den unga kvinnan att hon var »feg». Det betyder om 
någon person, att den kommer snart att dö, och man tydde således 
denna händelse som ett varsel. Dagen därefter fick man också höra, 
att den unga kvinnan dött just samma stund, som hon syntes gå 
upp mot kyrkogården. Det har alltid tillagts om denna händelse: 
»Hennes själ gick då till det rum, dit ingen dödlig fått inblicka». 

Följande inträffade också i Arvidsjaur för lång tid tillbaka. 
En höst voro en del arbetare sysselsatta med omgrävning av kyr-
kogården. Några av dessa arbetare voro ute från socknen och de 
bodde under grävningsarbetet i en kyrkstuga. En dag funno dessa 
vid grävningsarbetet delar av en likkista. Dessa rester voro väl 
bibehållna, ty de voro av en tjärig fura. De skulle under den 
mörka höstkvällen brinna bra i den öppna spiscln och giva god be-
lysning; därför tog man dem också med sig hem på kvällen. Man 
hade också trevligt den kvällen: man hade god belysning, man 
berättade historier, jaktäventyr, men också om döda, som »gått 
igen». Kvällen led till slut och man beredde sig att gå till vila. 
Ännu brann det friskt i spiseln. Då hörde man plötsligt hur en 
person kom upp för brotrappan, stampade och liksom sopade av sig 
jord och damm. Ögonen vände sig mot dörren, och man väntade 
nyfiket att få se, vem som nu gjorde påhälsning vid nattens in-
brott. Dörren öppnades och in trädde en person höljd i ett lakan 
och med en vit duk över huvudet. Personen gick fram och ställde 
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sig vid spiseln, där bränder, kol och aska började kastas om var-
andra. En av männen, som hade starka nerver, fattade då ett 
ämbar med vatten i och hällde innehållet över elden. Främlin-
gen, som tydligen var en död och ägare till kistan, vars rester man 
nu brändt upp, gick därefter ut och upp mot kyrkogården. Han 
ville på detta sätt giva tillkänna att resterna av likkistan önskades 
tillbaka. På morgonen tog man också sorgfälligt vara på allt i 
spiseln och bar det till sin plats på kyrkogården och grävde ned 
det där. Sedan aktade man sig för att taga något sådant från 
kyrkogården. — 

Det var i början av den tid, då bolagen började med sina virkes-
inköp efter Skellefteälven, således för ungefär sjuttio år tillbaka. 
En vår kom upp i flottningarna en man från trakterna kring Skel-
lefteå. Hans hela väsen gjorde intryck av den djupaste fattigdom 
och han berättade också om sin stora fattigdom och vad han trodde 
vara orsaken därtill. 

I unga år var han en ivrig och lyckosam jägare. Men såsom • 
människor i allmänhet aldrig bli nöjda, hur mycket de än lyckas 
i sina förehavanden, så var det också med vår man. Fastän han 
alltjämt hade lycka i jakten, så att han aldrig återvände utan by-
te från skogen, så ville han skaffa sig ännu större jakttur. Men hu-
ru skulle han då bära sig åt? Jo, han hade hört, att om man hade 
ett »dödben» att se genom på villebrådet, så skulle allt höra honom 
till. Därför tog han reda på hur han skulle göra, nar han skaffade 
sig ett »dödben». Sedan begav han sig till kyrkogården. Det var 
en torsdag i november månad. På kvällen, då ingen människa såg 
honom, började han gräva och fann slutligen ett benrangel. Kloc-
kan tolv på natten tog han ett av fingrarnas ben och avgav till den 
döde ett heligt löfte att på dag och timme tio år därefter återsätta 
benet på samma plats med förbindelse all, om benet förlorats, er-
sätta det med samma ben av sin egen hand. Därefter grävde han 
igen graven och gick. 

Fredagsmorgonen befann sig vår jägare ute på sina jaktmarker 
omkring två mil från Skellefteå. Hunden drev snart upp en flock 
skogsfågel, vilka syntes vilja ge sig i väg långt bort. Jägaren tog 
hastigt upp sitt »dödben» och tittade genom det på de bortflygande 
fåglarna. Till stor förundran för jägaren satte sig också alla de 
fåglar, vilka han besett genom »dödbenet», och till ännu större för-
undran måste de sitta till dess han nedskjutit dem alla. Och så 
gick det varje dag han var ute på jakt. Intet villt tycktes numera 
kunna undgå att falla för hans lod. Den springande räven och ha-
ren stannade eller vände om, den flygande fågeln måste sätta sig 
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och den dykande anden eller sälen måste upp och komma närmare 
för att i nästa ögonblick expedieras till de sälla jaktmarkerna, 
endast jägaren hann bekika dem med sitt »dödben». Så förunder-
lig verkan detta lilla ting kunde åstadkomma! 

Tio år därefter en dag i november månad var mannen som van-
ligt ute på jakt och hade samma jakttur. Han lyckades såväl att 
han nätt och jämt orkade bära hem sin tunga börda av villt, syn-
nerligast som det blev dåligt väder med snö och storm. Alldeles 
uttröttad vid sin hemkomst kastade han sig i sängen och insomna-
de genast. Nästa dag, som var onsdag och den sista han fick ha 
»dödsbenet», skulle han fram till kyrkogården och återställa lånet. 
Mitt på natten vaknade han, då det liksom brände honom överallt 
på kroppen. Smärtan ökades varje minut, och han kunde icke ut-
grunda orsaken. Till slut var det liksom om all smärta började 
samla sig i ena handen och i ett av fingrarna. Då förstod han alll. 
Hade han räknat fel på dag eller datum? Han tog fram sina an-
teckningar och fann det så. I ur och skur måste han därför hu-
vudstupa till kyrkogården med »dödbenet», så framt lian ville be-
hålla livet. Då dödbenet lades i graven, försvann smärtan men 
också — jaktlyckan. Hädanefter gingo skogens djur fria, räven 
gjorde narr åt skyttens »bommar», sälen och anden lekte på vat-
tenytan obekymrade 0111 kulregnet, och gäddan vid sjöstranden 
oroades ej det minsta av kulor, som alltid studsade mot vattenytan. 
Då inträdde nöd och fattigdom i jägarens koja; all välsignelse syn-
tes ha försvunnit. »Det är straffet för min vidskepelse», sndc man-
nen. 



S T O R A F J Ä D E R Ä G G O C H D E S S 

H A M N O R D N I N G . 

Au 
R A G N A R J I R L O U ) . 

Fiskelägen, som bebotts endast vissa delar av året, äro i svensk 
kulturhistoria en mycket gammal företeelse och dylika träffas ännu 
företrädesvis i Norrland, medan de vid den övriga svenska Östersjö-
kusten och på Västkusten fått bofast befolkning av yrkesfiskare. 
T vissa fall har utvecklingen gått än längre och av det ursprungliga 
fiskeläget har blivit stad. 

Foto: R. Jirlow. 

Ett sådant endast vissa tider av året bebott fiskeläge är det 
på Stora Fjäderägg belägna, dit av ålder fiskare samlat sig främst 
från den närbelägna Holmön men även från fastlandet, ja traditio-
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lien förmäler, att även finnar sökt sig dit. Fiskestugorna, om vilka 
bilderna söka ge en föreställning, te sig mycket ålderdomliga och 
innehålla boningsrum och fiskebod i samma byggnad antingen sido-

Foto: R . Jirloxv. 

ordnade som den första bilden visar eller är stugan, som i ett fall 
förekommer, byggd i två våningar med boden i den undre (se andra 
bilden). 

Det är helt naturligt, att på ett i sekler bebott fiskeläge som 
Fjäderägg vissa ordningsregler genom traditionens makt så små-
ningom utbildat sig och i det följande avtrycka vi en handling ur 
Holmöns bykista, som innehåller de för Fjäderägg gällande be-
stämmelserna. Av denna »hamnordning» framgår, att »hamnla-
get» hade en ganska vidsträckt befogenhet och t. o. m. hade rätt att 
av motspänstiga medlemmar utkräva böter genom fiskelagets rättsli-
ga myndighet, »hamnfogden» och hans två »bisittare». För övrigt 
äro bestämmelserna ganska detaljerade och för den enskilde indi-
viden ganska närgångna. Man får bota, om man icke går till kapel-
let — på Fjäderägg kan man ännu spåra grundmurarna efter dess 
forna kapell — och allt fiske med »langner» (nät) skall ske samti-
digt m. m. 

* * 

* 
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Alldenstund folkmängden ökar sig årligen vid Fjäderäggs fis-
kelag hafva vi samteligen, som nu idka strömmingsfiske vid Fjäder-
ägg, öfverenskommit att upprätta en hamnordning, på dett lydnad 
och ordning desto bättre jackttagas må och hafva vi för gott funnit 
att antaga bonden Jon. Boström i Ytterbodan till hamnfogde och 
till bjsittare bonden Hans Österström i Hollmöhn samt tienstgörande 
soldaten Carl Petter Wacker i Ytterbodan, hvilka tellika mäd 
hamnfogden skola uttaga de böter, som efter denna hamnordning 
utgå böra. 

§ 1. 
Förene sig hamnlaget att aldra minst en ifrån hvart båtlag skal 

gå till kyrkan hvar afton för att först fira bönestunden och sedan 
gemensamt öfverlägga på hvad grund de skola ro. Bryter någon 
häremot utan laga förfall, böte sexton skillingar första gången,«och 
sedan dubelt för hvarje gång sådant öfverträdas. 

§ 2. 

När dett är öfverenskommit vid kyrkan att alla skola ro i land, 
när de langnat ut sjna skjöt, må ingen qvarblifva på grunet. Trä-
skar någon häremot och blifver qvar, sedan andra rodt i land, böte 
åtta skillingar första gången och sedan dubelt. 

§ 3. 

Ingen skall vara tillåtet att lagna ut sina skjöt för än alla kom-
mit på grunet, när alla på en gång far ifrån hamnen. Bryter nå-
gon häremot, böte åtta skillingar första gången och sedan dubelt. 

§ 4-
E j må någon vara tillåtet fara ut på något grund mäd sina 

skjöt vid tid det hälst vara må, förrän han gifvit dett sin närmaste 
granne till känna. Bryter någon häremot, böte tolf skillingar för-
sta gången och sedan dubbelt och den som försummar en sådan bud-
kafle ofördrögeligen man ifrån man afsända eller visar härvid mot-
vilja vare lag samma. 

§ 5. 

När storm eller mörker infaller och grundlaget kommit ö('ver-
ens att, draga upp sina skjöt, bör ingen fara ifrån grunnet för än 
hans båda sidokamrater dragit upp sina skjöt utan vara varannan 
begälpelig. Bryter någon häremot, böte tjugufyra skillingar för-
sta gången och sedan dubbelt men will någon qvarblifva, skylle sig 
siälf för den skada, som deraf förorsakas kan. 



§ 6 . 

När ett grundlag kommer ifrån ett annat grund till skjäret el-
ler på livad grund som hälst, må ingen langna närmare än tvänne 
warplängder ifrån andras skjötsättning. Bryter någon häremot, 
böte tiugufvra skillingar första gången och sedan dubbelt. 

§ 7. 
När grundlaget kommit öfverens att ro ifrån ett grund till ett 

annat, får ingen langna på dett nyskomna grunet för än alla 
kommit fram vid tolv skillingars bot för var gång sådant öfver-
trädas. 

§ 8. 

Hvar och en vare tillåtit att ro på dett grun han vill, alenast 
sådant gifves till kjänna vid kyrkan, men far någon utan att gifva 
det till känna, böte tjugufyra skillingar första gången och sedan 
dubbelt. 

§ 9. 
Om någon af wårdslöshet eller annan händelse langnar på en 

andras skjöt bör han ofördröjeligen draga upp sina skjöt, sedan han 
därom blifvit tillsagt. Bryter någon häremot, vare förfallen till 
t jugufyra skjllingars bot för hvarge gång sådant överträdas. 

§ 10. 
Om någon skulle draga upp en annans skjöt för att efterse, om 

der någon strömming är, fast han desamma redligt utlangnar, böte 
tolf skillingar för varge gång sådant överträdas. 

§ 11. 

Ingen eho den vara må, skall vara tillåtet att nyttja mera än 
2:ne modeller på sina skjötdobbar och får ingen hafva mer än en 
sårt hvid warge sättning. Bryter någon häremot, böte 16 skillin-
gar för varge gång sådant öfverträdas. 

§ 12. 

iorsumar hamnfogden att utaga de böter, som efter denna 
hamnordning utgå böra. så skal han dettsamma af sin egen egen-
dom dubbelt betala. 

§ 13. 
Skulle någon, som efter denna hamnordning gort sig förfal-

len till böter, ej till hamnfogden desamma med goda wilga betala, 
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äge han med bjsittare magt att taga pant af den brotsliga och om 
panten ej jnnom åtta dagar jgenlöses, då må hamnfogden honom 
bårtautionera. 

§ 14. 
Hvillken, som bemöter hamnfogden och bisittarena ohöfligt och 

mäd svordom och motstånd, när de skola böter uttaga, pligte sexton 
skjlingar. 

§ 15. 
Alt hvad.som efter denna hamnordnjngs stadsfästelse kan af 

hamnlaget blifva öfverenskommit, skal äga lika kraft och värkan 
mäd dett, som före stadfästellsen blifvit öfverenskommit. 

§ 16. 
Till yttermera wisso varder denna hamnordning med våra namn 

och bomärken styrkt och skal denna hamnordning til alla delar 
efterlefvas ifrån denna dag, till des den hinner winna laglig stad-
fästelse. 

Fjäderägg den 22:dra Agustij 1831. 
Meckel Meckelsson (bom.) 

Nils Olofsson (bom.) 
Jon. Boström (bom.) 

Abraham Wacker (bom.) 
Jon Larsson (bom.) 
Olof Larsson (bom.) 

Carl Petter Wacker (bom.) 
Hans Olofsson (bom.) 
alla ifrån Ytterbodan. 
Hans Hansson (bom.) 
Hans Österlund (bom.) 
Carl Österlund (bom.) 
Hieronymus Österlund 

ifrån Ostnäs. 
Pehr Göranson (oläsligt bom.) 

Carl Boström (bom.) 
ifrån Norum. 

A. Andersson (bom.) 
ifrån Jfvarsboda. 

Nils Petter Heitte N:o 1. 
Johan Lundberg (bom.) 

ifrån Säfvar. 
Wittnar: 

H. Linder N:o 70. Pehr Sohlman 141. 

Johan Jonsson (bom.) 
Eric Andersson (bom.) 
Hans Österström (bom.) 

Pehr Siöman (bom.) 
Joh. Andersson (bom.) 

Johan Petter Långström (bom.) 
Johan Pehrsson (bom.) 
Nils Hedlund (bom.) 
Pehr Ahnberg (bom.) 

Lars Österström (bom.) 
Pehr Schydh (bom.) 

Anders Persson (bom.) 
Johan Liming (bom.) 
Olof Ericsson (bom.) 

Hans Långström (bom.) 
alla ifrån Hollmöhn. 
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Nr 54. År 1832 den 19. Martii vid laglima vintertinget med 
Umeå tingslag är förestående öfverenskommelse fastställd till ef-
terlefnad inom ofvannämnde fiskelag; Betygar på häradsrättens 
vägnar: 

Carl Marin. 



HUR F Ä T T I G - N I L A F Ä N N L Y C K A N . 
Uittersaga, berättad au lappen Abraham Ni l s son S c h a n g från 

Tärna socken , återförtäljd för "Uästerbotten" au 

E. R I N G S T R Ö M . 

En fattig dräng vid namn 
Nila tjänte hos en rik lapp. 
Han var så fattig, att han 
ej ens ägde* lappar till sina 
trasiga byxor. Dessa måste 
han lappa med näver eller 
bark av ungtallar. 

En dag vaktade Nila sin 
husbondes stora renhjord ne-
danför ett högt berg nedåt 
landet. Här såg nu Nila en 
ovanligt vacker lappflicka 
sitta. Han kände genast 
lust i sitt hjärta att få äga 
henne. 

Följande dag drev Ni-
la renarna åt samma håll. 
Mycket riktigt, där satt 

hon som dagen förut, hon, som inte släppte hans tan-
kar en enda stund. Nu förstod han, att det var en vitterflicka. 
Likväl kände han samma lust att rå om henne. »Men över vittra 
måste det kastas stål», kom Nila ihåg, att de gamla sagt. Därför 
tog han sitt enda mynt och lät för den hos närmaste smed göra en 
stålkniv. Så rustad befann sig nu drängen den tredje dagen på 
samma ställe. Vitterflickan satt där fagrare än förut. Säkert och 
snabbt kastade Nila stålet över henne. Flickan kom genast mot 
honom nedför berget på skidor. Men då blev han rädd och flydde. 
Hon följde efter. Då mötte drängen sin husbonde som frågade: 
»Vem har du i följe och varför brådskar du så?» »Det är vittra, 
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som jag stålkastat, och det går inte att ränna undan lienne», blev 
svaret. De båda männen styrde kosan mot sin kåta, hack i häl åt-
följda av flickan. Inkomna satte de sig att äta. Flickan slog sig 
ned vid drängens sida och delade hans måltid. Han kände nu en 
innerlig dragning till henne, ty hon var vanare och fagrare än alla 
andra. När de ätit, gick Nila ut och flickan följde honom. Hans 
första kärleksfråga till henne blev denna: »Har du någon far och 
mor?» — »Det har jag. Jag är enda barnet och mina föräldrar 
äga stora skatter. De tillhöra ett mäktigt folk, som härskade här, 
förrän du och dina likar fördrev o dem. Men nu vill jag bli döpt 
som du.» 

Följande dag begåvo de sig till närmaste präst och berättade 
allt. Han gav henne nu litet gudskunskap och döpte henne. I do-
pet erhöll hon namnet Anna. Därpå förklarade han henne såsom 
Nilas hustru. 

På väg från prästen rände de sida vid sida och samtalade om 
framtiden. Nila ägde ej mer än en blanko (4 kr.) som utgjorde hela 
hans årslön samt litet tarvliga kläder. Vad var att göra? Anna 
föreslog nu, att de skulle fara till det berg, där Nila funnit henne. 
»Men, käraste, se till att du endast gör, vad jag gör, annars kan det 
gå oss olyckligt», bad Anna. 

Då de kommit fram till berget, tog Anna en dyrbar Silkesschal 
ur barmen, och under denna lade de sig att sova. Men innan de som-
nade, sade hon: »Om du nu hör något buller, så får du inte lyftapå 
schalen och se upp». 

Om en stund fingo de höra ljudet av en stor buförning. Skäl-
lor skramlade, hundar skällde, renkalvar rosslade efter kälvor*). 
vilka ivrigt svarade. Genom allt detta hördes lapparnas lugnande 
rop till renarna. Själva marken skalv. Hjordens framfart liknade 
havets dån. 

När ljuden av de flyttande dött bort, stego de båda upp. Nila 
såg då till sin häpnad, att de befunno sig i ett främmande land. 
Nära intill dem stod en främmande kåta och en stabur. Anna gick 
mot kåtan och Nila följde efter. Framkomna, möttes de av ett grå-
hårigt par. Anna räckte ej handen till hälsning åt sina föräldrar, 
och då gjorde mågen det ej heller. De gamla hälsade dem med vän-
liga ord: »Buris, buris, vioivi!» (God dag, god dag, måg.) När de 
lägrat sig på hudar kring eldstaden, bjödos de både mat och dryck, 
men de förtärde ingenting. Anna frågade då sin fader: »Vad skola 
vi leva av?» På detta svarade gubben: »Vattsiet, manai! Båtose 
minjen.» (Gå, barn! Det kommer efter). 

*) = Renkor. 
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De lämnade nu de gamla, och rände till sitt igen. Men då de 
kommo dit möttes de av en ogenomtränglig dimma. Den unga 
hustrun tog åter fram sin silkesschal och bredde över dem. De hade 
inte hunnit somna, förrän samma buller hördes, och de förhöllo sig 
stilla. 

Vid nästa kvälls inbrott lade de sig igen under schalen på sam-
ma ställe. Buförningen, som nu kom, var väldigare än någonsin. 
Av tjurarnas rossling och slag med hornen kunde de förstå, att 
det var ovanligt stora och starka djur. När hjorden dragit bort, 
stego de upp och fingo då se en stor renhjord, som gick och betade 
nedanför berget. Framkomna, sågo de, att den utgjordes av en-
dast omärkta renar. Annas far och mor voro de enda renskötare, 
som sågos till. Nila och Anna fingo nu tillsägelse att märka 
med stålkniv. Märkningen skedde med lust och iver. Vid solens 
nedgång skilde sig de omärkta renarna från de övriga och drogo 
bort. Den gamle vittermannen gick in i den märkta hopen och 
sökte ut en grann vit rentjur, som han ledde i band med sig. In-
nan föräldrarna försvunno, sade dottern till dem: »I han givit 
oss renar i överflöd, men hushållssaker äga vi inga.» »Vattsiet 
manai! Båtose minjen», blev svaret även denna gången. 

I mörkningen lämnade de unga sin hjord och gingo upp till sin 
sovplats pa berget. Trötta av dagens arbete insomnade de tungt. 
Plötsligt väcktes de av slammer med kittlar och pannor. De, som 
packade dessa saker, talade om att bryta upp. När allt blev tyst 
stego de upp och sågo då två vita renoxar förspända var sin full-
packade akja. De gamla stoclo där bredvid. Anna tog Nila vid 
handen och gick dem till mötes. Modern körde den märkta oxen 
fram till Nila och fadern ledde den omärkta fram till Anna. Se-
dan försvunno de. Det var sista gången Anna såg sina föräldrar. 

Akjorna voro fulla av dyrbara husgerådssaker. 
Från denna vitterrenhjord härstamma lapparnas vita renar.*) 
Fattig-Nila hade nu fått ej endast rikedom utan även verklig 

lycka. 

*) De vita renarna, som äro mera ovanliga, ha bland lapparna varit ansedda 
som heliga. Så t. ex. kördes spåtmmman av en vit ren och vita renar ansågos 
vara lyckobringande. Jw. 



N Å G R A O R D T I L L E T T P O R T R Ä T T . 
I all anspråks löshet ägnade minnet au d:r Giertz' 

kulturgärning i Uästerbotten. 

Tre mäktiga män i socknen, länsman, doktorn och prästen, ha 
av gammalt var på sitt område varit allmogens högsta instanser i 
mångahanda världsliga och andliga ting. 

Vad nu länsman beträffar, har ju en hederlig karl inte behövt ha 
mycket med honom att skaffa. Det skall då ha varit angående den 
här välsignade höst- och vårgrusningen på landsvägsskiftet eller 
hundskatten eller någon harpalt, som sprungit i vägen för ens bössa 
på olaga tid. Men sådant kan ju inte undvikas. 

Mer invecklat har det förhållit sig med doktorn och prästen. 
Bägges verksamhetsfält ligga i gränstrakterna mellan andligt och 
världsligt, och där rör sig ju hela ens fattiga liv. Så att alla om-
ständigheter ha i alla tider samverkat att driva folk till dessa båda 
högsta instanser mellan liv och död. 

Man försöker ju klara sig själv i det längsta utan främmande 
inblandning. Därav har det kommit sig, att man ibland dragit sig 
för besöket hos pastorn, tills olyckan i alla fall varit framme och 
man kunnat göra undan lysning, bröllop, barndop och kyrktagning 
något så när i ett sammanhang. Och i fråga om det andliga livets 
behov har det nog varit gott och väl med den kalasmat, som präs-
ten kunnat duka fram för ens själ vid storhelgerna, men i vardags-
lag har Luthers postilla och ens egen barnatro gott kunnat hjälpa 
en fram genom denna världen och bära en lyckligt över gränsen till 
en annan och bättre. 

Vad slutligen angår doktorn och hans konst har också den stått, 
liksom litet för högt för att anlitas i oträngt mål. Strix har nå-
gon gång ur svenska folkets undermedvetande letat fram den djupt 
rotade känslan att »det finns egenteligen bara två sjukdomar, och 
det är förkylninga och så döen». Är det nu förkylninga man rå-
kat ut får, så tror man sig om att kunna kurera den själv, och skul-
le så vara, att det är döen man går och dras med, ja då kan man 
nog »dö utan doktorns hjälp». 
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Förhällandet till doktorn kompliceras också ofta av den reli-
giösa livsåskådningen. . Särskilt för vildmarksbon är det en så na-
turlig och trygg tro, att ens liv står i Guds hand, och att icke en 
sparv faller till marken «tan hans vilja. Vilken betydelse kan 
man tillmäta läkarens försök att med kniv och kurer rucka på ord-
ningen i denna av allmakten faderligt hägnade värld? Och om lä-
karens konst skulle kunna förlänga livet — vad vore därmed vun-
net för en tro, som i döden ser vägen till ett lyckligare land? 

För att nu hålla oss till västerbottningarna ha de emellertid 
icke gärna låtit förleda sig till verklighetsfrämmande överdrifter i 
sin tro. Den oreflekterade, blinda tron har här haft svårt att vinna 
mark. För västerbottningens sunda, praktiska sinne har livet all-
tid varit förmer än läran, och han omhuldar den gamla, litet van-
vördiga anekdoten om gumman, som skulle pröva sin tro på svag is. 
»Jag tror — å jag tror—- å jag tror» Uppmuntrade hon sig själv, 
medan hon sakta och försiktigt stegade allt längre ut. Tills isen 
brast, och hennes förargade »Va in fe hä jag försto —» blot-
tade det kloka tvivel, som hela tiden gömt sig under hennes dår-
aktiga tro. 

Så att några överspända föreställningar om helbregdagörelse 
genom tron ha i allmänhet icke trasslat till befolkningens förhål-
lande till läka,ren och hans vetenskap här i våra bygder. De ten-
denser till en dylik åskådning, som på sistone yppat sig även här, 
äro smittofrön från en andlig farsot, som går över världen men som 
knappast får någon god jordmån i Västerbotten. 

Icke häller den religiöst färgade ödestron har här haft någon 
avgörande betydelse. Den har här aldrig haft formen av en livs-
fientlig och livsföraktande fatalism utan snarare tett sig som en 
from och så att säga villkorlig underkastelse under försynens vilja. 
Hänvisningen till att »det var så tänkt» användes visserligen som 
tröstegrund, när ödet slutligen ej står att avvärja, men den tillgripes 
icke gärna på förhand som ursäkt för försummelsen att själv med 
tillgängliga medel söka avvärja det. Man har fått sitt förstånd att 
bruka, och man har fått andra Guds medel och verktyg att lita sig 
till i detta livets vedermödor, och det kan vara syndigt nog att icke 
begagna dem, då de behövas. . 

Därav kommer det sig ofta. att man, där råd och lägenhet så 
tillåter, anser det som en hederssak mot en sjukling, att i sista 
hand ändå kosta på honom doktorn. Misslyckas även detta yttersta 
medel, ja, då var det så tänkt, att den sjuke skulle dö. 

Tyvärr har det ofta misslyckats för doktorn att rädda den döende 
just därför att man sparat det yttersta medlet tills det varit för sent. 
På så sätt fick doktorns mottagningsrum på sina håll karaktären 



K. H. GIERTZ. 
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av förrum till kyrkogården, och en färd till lasarettet hade på sin 
tid skenet av att vara en hedersammare omväg på den sista nöd-
tvungna resan till prästen, som skulle ta hand om liket. 

Därav lasarettsskräcken, den ödesdigraste folksjukdom våra lä-
kare ha att göra med. Den har grasserat även i Västerbotten, men 
den kan knappast numera sägas existera som epidemi. Att den nu 
är stadd så starkt på retur beror naturligtvis på många samver-
kande förhållanden, bl. a. ökad folkupplysning och lasarettsvår-
dens faktiska förbättring. Men vad Västerbotten beträffar vågar 
man utan tvekan sätta som främsta orsak till denna glädjande 
och för folkhälsan så utomordentligt betydelsefulla förändring i det 
allmänna tänkesättet: doktor K. H. Giertz' 12-åriga verksamhet 
som överläkare vid Umeå lasarett. 

Bland allt det goda, som sagts och kan sägas om d:r Giertz 
och hans verk i Västerbotten, är detta förvisso det förnämsta, och 
det summerar och innefattar i sig alla hans förtjänster som läkare 
och personlighet. 

Redan år 1913, då d:r Giertz ännu icke verkat här i länet mer än 
tre år, skrev numera avlidne redaktören Edv. Lindroth i det av-
skedsnummer av Umebladet, som han utgav såsom avslutning på 
sin 30-åriga tidningsmannaverksamhet i Umeå, just om lasaretts-
skräckens tydliga tillbakagång följande ord: 

»Jag anser det vara min plikt att i detta mitt sista nummer 
konstatera det glädjande faktum, att "lasarettsskräcken" blivit 
alltmer sällsynt bland vår allmoge och i stället givit rum för ett 
hart när obegränsat förtroende. Med den kännedom jag har om 
tankar och åsikter hos vårt läns befolkning tror jag mig också ha 
rätt att från den frambära ett tack till cl :r Giertz för hans utomor-
dentliga förtjänster om lasarettets och sjukvårdens utveckling. På 
mångfaldiga sätt har han lagt i dagen ett brinnande intresse där-
för, och den odelade hängivenhet, varmed han går upp i sitt kall, 
det verkliga personliga deltagande, varmed han ägnar sig åt varje 
patient särskilt, har skaffat honom djupa sympatier i vida kretsar av 
vårt läns befolkning.» 

Dessa omdömen kunna nu upprepas med ännu större skäl och 
styrka. 

Hemligheten med denna d:r Giertz' makt över västerbottnin-
garnes sinnen ligger naturligen till någon del i hans framstående 
skicklighet som läkare, speciellt kirurg. Men icke gömmer sig hela 
förklaringen eller ens det mesta därav i eggen av hans berömda ope-
rationskniv, om vilken dock fantastiska äventyrsbragder berättas 
ute i bygderna. Trollmakten låg hos d:r Giertz' personlighet, män-
niskan Giertz, »Giertzen sjölv». 
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Han förstod, att nar en sjuk i dödsvånda sökte hans hjälp, eller 
när föräldrar i hans vård överlämnade det käraste de ägde, sitt 
barn, då hade han icke blott några skälvande nervknippen under 
sitt instrument, utan han hade blottade själar i sin hand, vilka 
visserligen sökte befrielse från fysiologisk smärta men framför allt 
voro i behov av en människas förståelsefulla medkänsla i deras 
djupt allvarliga, livsavgörande läge. När han gav dem detta, gav 
han dem mer än lindring och bot för kroppens plågor. 

Jag minns en kväll vid spisbrasan i en ödemarkskoja under de 
norska gränsfjällen. Gamla farmor, som med sina 80 år i de snö-
vita lockarna ännu satt pigg och nyter vid sin spinnrock, berättade 
— kanske för hundrade gången — om sin underbara 50-milafärd 
ned till Giertzen. Genom något olycksfall hade hon på gamla dagar 
nödgats göra denna fruktade resa med ångest och skräck i sinnet. 
Vad är nu den enkla döden att bäva för, jämförd med lasarettens 
hemska varmbad och andra pinomedel? Men hon kom igen som en 
annan människa. »Vår Herre såg väl, att axet inte var moget, 
och så fick jag då lov att stå på tillväxt ett tag igen», förklarade 
hon fromt. Och till att bereda henne denna förlängda nådetid an-
vände han »sitt underfulla redskap Giertzen». Hon predikade 
Giertz, så det lyste om henne och återlyste i de glänsande och — 
för hundrade gången •— alltid lika lystet hungrande ögonen hos 
hennes auditorium. Lasarettsresan blev till en lockande saga, och 
jag skulle nästan misstänka, att hos en eller annan bland åhörarna 
hägrade ett stilla hopp om ett lagom farligt olycksfall . . . 

Sådana predikare har Giertzen många mellan fjäll och hav. 
Deras vittnesbörd äro hans verksammaste vaccin mot lasaretts-
skräcken. 

* 

Då Västerbottens läns hembygdsförening i somras för första 
gången tog i bruk sitt västerbottniska Skansen, Gamm-lia, vände sig 
föreningen till d:r Giertz med anmodan att hålla högtidstalet. Man 
visste, att d:r Giertz skulle tala sunda, goda och kloka ord till 
västerbottningarna, och man visste, att han hade deras öra mer än 
de flesta. 

Med stolthet återger föreningen nu i sin årsbok detta d :r Giertz' 
märgfulla högtidstal om »Forntidsarv och nutidstarv». Hans väl-
taliga tolkning av hembygdsföreningens program och hans oför-
behållsamma anslutning till dess strävanden är en värdefull borgen 
för att föreningens arbete förtjänar allt det intresse, det stöd och 
den uppmuntran, som hittills ägnats den och som den hoppas vinna 
i allt vidare kretsar av Västerbottens folk. 

Ernst Gafvelin. 



F O R N T I D S Ä R V o c h n u t i d s t a r v . 
Högtidstal au d:r K. H. Giertz uid G a m m - l i a s 

inutgning den 10 juli 1921. 

Västerbottens läns hembygdsförenings styrelse har bett mig 
att i dag tala till eder om hembygden. Jag tänkte omedelbart av-
böja det hedrande uppdraget, då det syntes mig underbart att jag — 
en sörlänning — skulle tala för Västerbotten, och detta just nu, 
då jag står i begrepp att lämna eder bygd, då jag i viss mån kän-
ner mig som en, som svikit min livsuppgift och det förtroende, som 
i så rikt mått kommit mig till del från Västerbotten och dess läns-
invånare, men då det just är bland annat hembygdskänslan, som 
drar mig härifrån till den trakt av vårt stora fosterland, där jag 
själv är född och vuxit upp som barn och yngling, så må detta gälla 
som en förklaring, att jag, trots allt, anser mig ej förverkat rätten 
att tala för hembygden. 

Då därtill kommer, att jag här å denna fest för Västerbotten, 
kunde få tillfälle att till en stor skara västerbottningar uttala ett 
tack för alla de år jag här levat och få tillfälle tala för eder vackra 
utvecklingsmöjliga bygd, smälte mina betänkligheter samman. 

Hit till Västerbotten kom jag som en främling. Då jag nu går 
efter några strävsamma år, under vilka jag efter bästa förstånd 
s,'»k! fylla min plikt, går jag från en bygd, vars egenskaper och be-
hov jag lärt mig känna rätt väl, från ett arbetsfält, som jag hänger 
fast vid, och från en befolkning, som jag lärt högakta och älska. 
För att kunna utveckla våra möjligheter och våra goda sidor äro 
alla vi människor i behov av andras förtroende —• kanske ingen 
mer än läkaren. Därför om mitt arbete här i Västerbotten kan an-
ses ha varit till någon nytta bottnar det ytterst i länsbefolkningens 
förtroende till mig såsom läkare och sjukhusman — det är alltså 
edert förtroende, som utvecklat och frammanat mitt arbete — det 
är för detta förtroende, som jag på denna Västerbottens hembygds-
fest bjuder alla och envar mitt varmaste tack. Aldrig vill eller 
kan jag glömma alla de härliga åren i Västerbotten med dess rast-
lösa arbete, som så fyllt mig med arbetsglädje, att de 11 åren nu 
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synes mig endast, som en solig, varm julidag här uppe, då naturen 
står i sin varmaste fägring, och den korta sommaren tvingar män-
niskan till idogt arbete så länge solen är uppe. Även jag — som 
alla mellersta och än mer södra Sveriges barn — hade före min 
hitkomst till Norrland ingen aning om Norrlands egenskaper och 
Norrlands möjligheter. Allt vad jag kände till om Norrland var 
endast ett svagt begrepp om järnets och träets land, om stora out-
nyttjade möjligheter, om forsars brus och midnattssol, men mest 
om ödebygder och köld och vintermörker. Sedan jag blivit natu-
raliserad norrlänning har jag mer än en gång häpnat över okunnig-
heten hos södra och mellersta Sveriges svenskar om även mycket 
enkla saker här uppe. 

Det är denna okunnighet om Norrland och dess behov, som 
gjort att statsmakterna så länge — jag vågar säga — försummat 
Norrland — åtminstone varit ytterst orättvisa i sin behandling av 
här bosatta svenskar, och det är ju först på allra sista tiden, som 
en ändring av i ögonen fallande orättvisor i landstings- och kom-
munala skattefrågor skett till det bättre. 

Om man betänker att Norrlands järn och Norrlands skogar 
utgöra vårt lands viktigaste exportprodukter och att Norrlands äl-
var representera en kraftkälla av allra största betydelse för hela 
landet, så borde utan vidare vara klart, att den härdiga och idoga 
befolkning, som lever och verkar här och som är alldeles nödvändig 
för dessa naturrikedomars utnyttjande, alldeles särskilt borde vara 
föremål för hela Sveriges omtanke och omvårdnad. 

I 12 år har jag verkat i Norrland som läkare och sett under vilka 
svåra förhållanden, isynnerhet Lappmarkens befolkning lever. 
Ehuru många skäl tala för att Västerbottens län borde ha rätt till 
statlig hjälp vid ordnande av sina på grund av de stora avstånden, 
folkglesheten och abnorma skatter svårordnade sjukhusfrågor, har 
jag ännu icke märkt att några andra än Västerbottens egna invå-
nare bidragit till dessa frågors lösning. 

Fråga en sydsvensk, hur många städer Västerbotten har, hur 
många invånare, som leva i Västerbottens lapplandsdistrikt. Frå-
ga honom om han vet att största delen av Västerbottens invånare 
äro självägande jordbrukare, och du skall finna, att han häpnar. 

Fråga honom, om han har en aning om Västerbottens härliga 
vintrar, då snön ligger jungfruligt vit över vida fält och skogar, 
vilkas snötyngda och snöglittrande furor äro lika underbart vackra 
i solens sken som i månens trollglans. Fråga honom om han nå-
gonsin stått inför ett sprakande norrsken, då färgprakten på him-
mel en i ett nu tar sig sådana uttryck, att man tror att himmelens 
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hela härlighet skall öppna sig och Gud och hans änglar träda ner 
till den snöiga jorden. 

Fråga honom om han suttit i Västerbotten en varm julinatt 
och sett hur natten, fast solen dalat, är lika ljus som dagen, och 
hur den uppgående solen kastar sina långa skuggor framför sig, 
insvepande hela naturen i så underbart trolsk belysning, att den 
som sett det, aldrig glömmer det, men i hela sitt liv kommer att 
längta till detta underbara land, där solen aldrig går ner. 

Fråga honom, om han någonsin strövat i milsvida skogar eller 
stått på ett öde fjäll, när naturens storslagenhet och ödslighet stäm-
mer den enskildes hjärta till andakt och förståelse för människornas 
litenhet, där solbräckningen och solnedgången — isynnerhet vid 
vårens späda grönska eller höstens skiftande färger i lövskogen — 
sprider en färgprakt och ett bländande färgspel, som man ingen-
städes ser maken till. 

Fråga honom, om han vet, att under den korta, men sol rika 
sommaren, växtligheten här är vida yppigare än mångenstädes sö-
derut, och att naturen — om man endast förstår att utnyttja dess 
möjligheter och lärt känna dess begränsning — ger odlaren, trots 
det nordliga klimatet, en väl så skälig belöning för hans möda. 

Fråga honom, om han en vår följt Norrlandsälven från dess 
källor till dess mynning i Bottenhavet. — Sett de små skogs-
bäckarna, de stora vattnen, den strida älven, då den flyter lugn 
och majestätisk i sin breda fåra, eller då den i stolt yra gjuter sina 
väldiga vattenmassor ner för branterna. 

Du kan fråga — men jag är viss om, du får intet svar — av 
andra än dem, som levat här och som i likhet med mig lärt sig älska 
Västerbotten och dess säregna skönhet. 

Det är heller intet att undra över, om denna storslagna, men 
också kalla och ödsliga natur, med de långa avstånden och isole-
ringen, kommer att trycka sin särstämpel på det folk, som här 
lever. 

Fråga sörlänningen, om han känner denna befolknings sega 
kamp mot naturen, dess på många ställen beundransvärda andliga 
vakenhet och förmåga att följa med kulturellt, trots isoleringen, 
dess tysta resignation inför livets bittra öden och främst inför dö-
dens allmakt. Som läkare har jag verkat på flera platser i Sverige, 
och haft rikligt tillfälle att se människornas möte med döden, men 
ingenstädes så som i Västerbotten sett människans glada frimodig-
het inför dödens gåta. 

Förvisso är således Västerbotten värt att beundras och äl-
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skas och starka äro också de band. med vilka här naturen binder 
fast människan vid sig. 

Då det emellertid finns så många andra sköna länder på jorden, 
där naturen utan stora besvär med givmilda händer skänker män-
niskan hennes livsuppehälle, så kan man fråga, om ej de ha rätt, 
som predika: ubi bene ibi patria, d. v. s. där det går dig väl, där är 
ditt fosterland. Många hylla förvisso denna satsen —• de flesta 
ej, och varför? Jo: därför att det finns verkligheter, som män-
niskor aldrig kan komma ifrån, som med oslitliga band binder sam-
man människan med andra människor och med naturen. Med blo-
dets band binds du vid din mor och far och genom dem vid släktet 
och folket — genom dem hänger du samman med de förfäder, som 
sådde, där du nu skördar; du har ärvt deras språk och deras seder; 
du har växt upp i en viss natur, vars egenskaper tryckt sitt sär-
märke på din personlighet och vars egendomliga, från andra jor-
dens trakter skilda, skönhet outplånligt är ristat i din själ. Du 
växer upp, du finner en kvinna av din stam, vars kärlek var din 
ungdoms längtan och stolthet. I din arbetsfyllda mandom blev dig 
hennes kärlek till glädje och tröst och fyllde ditt liv med sol och 
värme, med goda tankar, djärv beslutsamhet och seg uthållighet. 
Ännu i din ålderdom skall denna kärlek bli det lyckoskimmer, som 
lik en solnedgång en lugn och stilla spmmardag vill lysa upp din 
levnadsafton. Av henne — din älskade — föddes åt dig dina barn 
— som kött av ditt kött binder dig till eftervärlden, till komman-
de släkten, vilka — liksom du är bunden till dem som levat och 
gått före dig — skola vara bundna till dig. Så bindas vi människor 
till släkten som gått och släkten som komma. Du må finna det 
för din egen del behagligt eller ej, verkligheten kan du aldrig kom-
ma ifrån, lika litet som de plikter, som äro denna verklighet ofrån-
komliga, och ingen plikt torde för ett oförvillat sinna vara klarare 
än dessa: plikten mot gångna och plikten mot kommande släkten. 
Förutsättningen för att du själv skall kunna räkna på hänsyn för 
och uppskattning av ditt eget livsvärv, som du i svett och möda 
och i pliktuppfyllt arbete efter måttet av dina krafter sökt fylla, 
är att du själv med kärlek, med aktning och vördnad och med pie-
tetsfull hänsyn söker lära känna gångna tiders människor, söka reda 
på och från förgängelsen bevara, vad som ännu finns kvar från de-
ras tid, för att själv lära av deras framgångar och motgångar, och 
för att hålla i ära deras stormän och märkesmän. 

Överallt i världen, så ock i Sverige arbetas därför med utom-
ordentlig energi på att bevara resterna av en gammal kultur. Hem-
bygdsföreningar hava bildats i olika landskap i Sverige och överallt 
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strävar man efter att få till stånd liembygdsmuséer för bevarande 
av typiska föremål från gångna tiders liv och arbete å fält och i 
skog, i hem och gård, och att rädda värdefulla gamla byggnader 
från förintelse. Därmed skall kännedomen om olika landsdelars 
gamla kultur kunna göras levande för nutida och framtida släkten, 
utvecklingen av allmogekulturen följas genom tiderna, kärleken till 
hembygden väckas och underhållas samt banden mellan en förflu-
ten och en kommande tid stärkas. Även inom Västerbotten har en 
sådan förening, Västerbottens läns hembygdsförening, bildats med 
syfte att tillvarataga och vårda gammal västerbottnisk kultur, att 
väcka kärlek till hembygden samt befordra folkhälsa och friluftsliv. 

Vår store skald sjunger: »Lyssna till den granens susning, vid 
vars rot ditt bo är fästat». Västerbottningar! Nog synes det oss 
alla självklart, att vi böra vörda och akta minnena från våra gångna 
fäder — det blir oss då också en kär och självfallen plikt att med 
vårt arbete, vårt intresse och vår kärlek hjälpa den förening, som 
gjort till sitt mål att metodiskt och till allas gagn och glädje samla 
över länet strödda fornlämningar och gamla minnen, att lära oss 
hur våra fäder levde, hur de bodde, vad de kände och tänkte. 

Men om det är viktigt att vi ej glömma plikten mot släkten som 
gått, än viktigare är att vi ej glömma plikten mot släkten som 
komma. Även denna plikt, framhåller Västerbottens hembygds-
förening i sitt program, då den där förklarar sig vilja befordra folk-
hälsa och friluftsliv. Det torde vara uttryck för föreningens strä-
van för detta syfte, då de anmodat mig dels att skriva i sin årsbok, 
dels tala till eder i dag. 

I föreningens första årsskrift har jag publicerat en liten upp-
sats med titel: »Det är varje människas plikt att bevara sin hälsa». 
Jag har i denna lilla skrift sökt ge lika enkla som tyvärr alltjämt all-
mänt försummade hygieniska råd för individen, om han vill behålla 
sin hälsa. 

Det är nämligen ej endast en plikt mot nuet, d. v. s. mot dig 
själv, mot nu levande människor — det är en allvarstung plikt mot 
kommande släkte. All medicinsk forskning visar att inånga sjuk-
domar direkt nedärves — sjuka eller degenererade individer sätta 
således vid avlandet av nya individer redan från födseln till sjuk-
dom, olycka och elände dömda barn i världen, och all erfarenhet 
och all medicinsk forskning visar att barn, som växa upp i närheten 
av sjukdomshärdar, i skugga, fattigdom och orenlighet, bli sjuka 
och eländiga. Om man betänker den ofantliga mängd av sinnes-
sjuka, av tuberkelsjuka, av sjuka på grund av andra smittosamma 
sjukdomar, som alla kunna räknas i tusendetal endast i vårt land. 
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om man betänker allt kroppsligt lidande för alla de av sjukdomar 
angripna och allt andligt lidande, som deras närmaste under deras 
sjukdom och förtidiga död måste utstå, om man betänker de enorma 
ekonomiska oifer, som vårdandet av dessa sjuka innebär, så måste 
man förvåna sig över, hur fullkomligt ansvarslöst i vår s. k. upp-
lysta tid dessa sjukdomar allt fortfarande tillåtas att spridas och 
sprida sig. Men här som i så många andra fall av lagstiftning gäl-
ler att ingen rättelse vinnes endast genom påbud och stadganden utan 
först och främst måste en intensiv och varmhjärtad upplysning göra 
klart för varje medborgares rättsmedvetande, att det för komman-
de släkten väl är en absolut och oavvislig plikt för individen att be-
hålla sin hälsa — och i händelse av ohälsa, som kan nedärvas eller 
genom smitta övergå till annan, se till att detta icke under några 
förhållanden äger rum. Det är tyvärr tillräckligt med sjukdomar 
ändå i livet, där vi ingenting veta hur vi skola värja oss. 

Plikten mot ett kommande släkte innebär således, att genom 
vårt personliga åtgörande söka åstadkomma att betingelserna för 
våra barn och barnbarn att leva ett lyckligt liv bli så stora som 
möjligt. 

Den främsta betingelsen är att det släkte som föds, föds kropps-
ligen och andligen sunt. 

Den andra betingelsen är att möjligheter finnas för dessa 
friska barn att utvecklas både andligen och kroppsligen till sunda 
och friska individer, som överträffa oss både i hjärnans intelligens, 
i hjärtats godhet och karaktärens viljestyrka. I stort sett blir 
således plikten mot våra efterkommande att leva ett hygieniskt 
liv — det är ett liv i överensstämmelse med naturens eviga lagar — 
ett liv ute i naturen, i sol och frisk luft, i renlighet, kroppslig och 
sedlig, i arbetsamhet och kyskhet, i osjälviskhet och uppoffrande 
godhet. En modern läkares råd till ett folk, som vill sin egen lycka 
och tror på sin egen framtid, är således och kan aldrig bli annat än 
vad mänsklighetens stora siare sen årtusenden predikat, ty kropps-
lig och andlig hälsa hänga oskiljaktigt samman. 

Yi ha vänt våra tankar mot tid som gått och tid som skall kom-
ma, men vi ha också plikter mot nuet, och jag anser mig begå en 
svår underlåtenhetssynd mot Västerbottens läns hembygdsförening, 
som även vill söka — som föreningen i dessa dagar visat — sprida 
ädel glädje och samhällelig trevnad i samvaron människor emel-
lan, om jag helt ginge förbi de plikter som vi äro skyldiga var-
andra. De krigsår, som gått, har både i vårt land och ännu mer i 
de land, där kriget rasat, varit svarta år, vid tanken på vilka har-
mens och skammens rodnad vill färga vara kinder. Men även med 
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bortseende från de bedrövliglieter, som framkallats av kriget, måste 
vi ha klart för oss alla'och en var, att samlivet oss emellan ger myc-
ket övrigt att önska. Vi måste komma bort från en massa sköte-
synder, småsinthet, avundsjuka, misstänksamhet, skvallersjuka, 
som så lätt förgiftar samlivet människor emellan. Vi måste lära 
oss tänka gott och högt om varandra — vi måste göra allt för att 
öka trevnaden inom landet för alla och en var. Och detta är ogör-
ligt, om ej varje människa med tanke på sitt eget och människors 
evighetsvärde uppfostrar sig dagligen i självtukt och osjälviskhet. 

Jag talade häromdagen med en patient, som de senaste sju 
åren varit i Amerika, men som hemlängtan nu drivit på besök i Aräs-
terbotten — visserligen endast för kort tid, då hon var bestämd att 
snarast möjligt åter ge sig över till landet på andra sidan Atlanten. 
På min fråga om ej kärleken till fosterbygden var stark nog att 
hålla henne kvar hemma, svarade hon, att visserligen älskade hon 
det land, som fött henne, men det var så mycket bättre att arbeta 
i Amerika — ej så att ej arbetet var fordrande därute, men det var 
mycket lättare att arbeta därute, på vad sätt kunde hon inte riktigt 
förklara. Samtidigt lade jag märke till den enorma skillnaden på 
den förra tjänsteflickan här och den kvinna som nu stod framför 
mig. Det är en iakttagelse, som en läkare ofta gör på landsmän, 
som varit i Amerika. Den personliga hygienen, renligheten och 
det yttre uppträdandet blir ett helt annat. Det syns ej minst, då 
man öppnar munnen — munhygienen står i Sverige bedrövligt lågt 
— det är ju nästan 90 procent av befolkningen som har spolierade, 
maskstungna tänder, med munnen grinande av svarta luckor; i A-
merika har den höjts upp, så att där är det en självfallen sak, att 
en individ ej har rätt att riskera sin och andras hälsa med usla tän-
der — för att ej tala om det tillskott i skönhet, som vackra tänder 
förlänar ansiktet. 

På en svensk-amerikan — han må tillhöra vilken samhälls-
klass som helst — märker man genast, vilken respekt han fått för 
personlig snygghet och renlighet. Man både ser och känner, att 
badet är ett behov för honom, att hans skönhetssinne utvecklats så 
att han både vad underkläder och ytterkläder beträffar ej sätter på 
sig vad som helst, som en profithungrig, skönhetsföraktande klä-
desindustri kastar ut i marknaden. 

Det är alldeles klart för mig, att en av orsakerna — kanske 
den största, varför emigranterna till Amerika, som ju äro flertalet av 
Sveriges flyktingar, vid sitt återbesök i hembygden ej stanna kvar är 
just bristen på förståelse i Sverige, dels för att arbetet adlar, d. v. s. 
gör man ett redligt och samvetsgrannt arbete, då har man också 
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rätt att av alla mötas med respekt och aktning och utan småsinta 
kasthänsyn — dels därför att han ej längre känner sig hemma i det 
gamla fosterlandet, där den personliga hygienen står så mycket 
lägre än i Amerika. 

Detta hänger otvivelaktigt nära samman med bostadsfrågan 
och hemfrågan i vårt land. Och så är jag inne på den fråga, som 
för en var fosterlandsvän alltid måste bli den viktigaste, för en lä-
kare ej minst. Denna fråga har i vårt land kommit alldeles i bak-
lås genom en mängd samverkande omständigheter, vilkas natur jag 
här ej närmare kan ingå på — jag vill endast i korthet påpeka att 
orsakerna ligga lika mycket hos kapitalet, det internationella kapi-
talet, som överallt kan man säga. där folk bygga och bo, skaffar 
sig en oförtjänt värdestegring, som hos arbetet — jag erinrar om 
de upprörande arbetsstrider med korslagda armar och delvis vanvet-
tiga arbetspriser under tider, då alla goda viljor borde enas i upp-
byggandet av så många och goda bostäder som möjligt. Skola vi 
kunna få en ändring till stånd, är det också nödvändigt, att bygga 
billigare. Reformer och radikala reformer måste komma, för att 
ge alla människor det minimum av bostad, utan vilken en livslycka 
är omöjlig, och individens och släktets hälsa äventyras kroppsligt 
och andligt. 

Men även trevnaden i hemmet och omkring hemmet måste vi 
sträva att förstora i vårt land. Hur många ha inte i sin stuga 
från hygienisk synpunkt fullt tillräckligt utrymme — och hur ut-
nyttjas det. Man tränger ihop sig i ett kök, där hela familjer dag 
och natt i största trängsel och utan spår av trevnad vistas. Och 
hur ser det ut omkring knutarna. T en storslagen natur — kom-
mer man till en stor och rymlig människoboning — huset grått och 
fult och kring detsamma sopbacke vid sopbacke — avfall och an-
jovisburkar — öppna avträdeshögar runt om och alldeles inpå hu-
set. Inte en enda grön buske eller ett träd planterat omkring huset, 
som med sin grönska fröjdar ögat, som kan mildra den brännande 
solen under sommaren eller ge skydd mot vintriga vindar, inga 
färggranna blommor, som i sommarens solsken kunna ge skönhet 
och omväxling åt vardagslivets möda och enahanda. Här måste 
också reformeras. Orsaken till dessa tröstlösa förhållanden ligger 
icke i fattigdom, men i nedärvda vanor och slö oföretagsamhet. 
Alla vi människor måste sträva att utveckla vår förståelse för vår 
kropps och vår andes krav, så att det till slut för alla människor 
blir lika naturligt och nödvändigt att leva i renlighet, i skönhet 
och i godhet som att andas ut och in den friska luften med dess 
livgivande syrgas. 
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Hell, Västerbotten, fagra land, 
med blanka älvars silverband 
i djupa, väna dalar, 
med karga fjäll, med bördig jord, 
med fägring, som likt helga ord 
starkt till vårt hjärta talar. 

Här leker lax i älvars djup, 
där björkar kransa nipors stup 
och furor kröna fjällen. 
Här lever mandom, kraft och Ld, 
och hopp och tro och stilla frid 
bo i de tusen tjällen. 

Här lever sagan ännu kvar 
och täljer oss vad förr du var, 
ett hem. för bragd och dygder. 
O, land vid Bottenhavets våg, 
du leker alltid i vår håg 
med dina väna bygder. 

Västerbotten— se, det lyser 
vänt och varmt från gårdar röda, 
ängars blom och myrars tuvor, 
hur de dofta, hur de glöda. 
Väna land, bland björk och tallar 
i ditt hägn vi vilja bo, 
redligt sträva, idogt verka 
somna sist till ljuvlig ro. 

Må vi älska, må vi prisa 
högt vårt arv från fädrens händer 
Må vi grunda framtidsgärning 
i vårt land vid Bottnens stränder. 
Västerbotten, rikligt löna 
trofast id vid plog och harv. 
Skänk åt släkten, som du fostrar 
redlig håg till framtids arv. 



E N G A M M A L H Ä S S J A . 

fly 
E R N S T G A F U E L I J N . 

Det var eu natt i somras på norrgående tåget från Stockholm. 
Sällskapet i min kupé hade just konsoliderats så mycket att man 
börjat utbyta cigarrer, piptobak och reseintryck. 

Denna gång var det också lättare att komma i samspråk än det 
brukar vara i en svensk järnvägskupé. De människor, som av slum-
pen förts samman till några timmars stillasittande i vår vagnsvrå, 
kommo nämligen alla från världen utanför Sverges och den svenska 
stelhetens gränser, och mer eller mindre omedvetet härmade vi väl 
var för sig utlänningarnas friare umgängesvanor. 

Det dröjde alltså inte länge innan man visste, att den 50-årige 
gentlemannen med de svartbågade glasögonen och de valkiga nävarna 
var en hantverkare, som sedan 30 år utövade sitt yrke någonstans 
vid Stilla-havskusten i det soliga Kalifornien och nu för första gån-
gen var på besök i hemlandet, och att hans något tiotal år yngre 
bänkkamrat på sätt och vis också var hans granne därborta i väs-
tern; han talade nämligen om »sin fabrik i San Fransisko» utan 
något skryt i tonen som kunnat göra hans uppgift misstänkt. Den 
yngste var mera tystlåten och hade med sina några och tjugu år än-
nu inte hunnit bli mer än en svensk-amerikan rätt och slätt. Han 
kunde ha tjänt in till sin guldkedja och sina ringar på en farm i 
Kanada eller som rallare i Alaska eller hantlangare vid ett sky-
skrapsbygge i Newyork. Så var där en missionspastor med färska 
intryck från Orienten och tre västerbottningar, nyss hemkomna från 
en rundresa genom Tyskland och Frankrike, de besegrades utarmade 
och av mörkhyade afrikaner besatta landsändar och segrarnas stol-
ta, soliga land. 

Samtalet byggde sålunda på virke från världens alla fyra hörn. 
Det blev vittfamnande nog, tangerade trafikförhållanden i Panama-
kanalen och de moderna bekvämligheterna i Pullman-vagnarna, 
Fiffel-tornet och u-båtarna, ockupationen vid Rhen och biljettpriser-
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na på Bagdad-banan. De okristligaste valutor förvandlades ferint 
till kronor och dollars, levnadskostnaderna jämfördes och disku-
terades. 

Talet om mat förde tankarna till den praktiska lärdom från ut-
riket, som i form av en bastant matsäck följde oss alla, maten 
tystade mun, och efter en sista nattpipa dåsade vi av från varandra. 
Drömbilderna från öster- och västerland togo vid där samtalet tynat 
bort. i 

Tills en solstråle kilade in genom springan mellan kupéfönst-
rets täta gardiner, lyste upp den tobakstunga luften därinne och 
glänste till i glasen i Kalifornia-mannens svartbågade. Han var med 
ens klarvaken, ryckte gardinerna åt sidan och med den mest oför-
ställda förbluffelse skrek han till: 

—• Nä, men si sohla! Va jär hä ått sohla 
Han talade med ens en av 30-årigt engelskt »spikande» fullkom-

ligt oberörd västerbottniska. Alldeles son\ en smålandsfödd Chi-
kago-miljonär, som jag en gång träffade samman med på en tu-
ristångare uppe i Ishavet. Han hade förtjänt sin förmögenhet på 
boskapshandel och slakterier, hade förvärvat sig amerikansk polityr 
över sin enkla småländska kärna, gift sig med en liten dollarprin-
sessa och de senaste fyra åren luftat sina miljoner på ständiga resor i 
fem världsdelar — hans koffertar voro fullklistrade med tullmär-
ken och adresslappar från all världens gränser, senast från Japan 
och Kina, Siam och Egypten. Han var i allo den förnäme och 
soignerade världsborgaren, och han konverserade ledigt och ele-
gant med utlänningarna på klanderfri engelska. Men då han träf-
fade landsmän, ville han hälst tala sitt modersmål. Det var inte 
svenska utan småländska. Och en småländska, som inga miljoner, 
inga världsomseglingar kunnat påverka. Den forna oxapågens från 
Värnamo oförfärat breda modersmål flöt tryggt och oförfalskat 
mellan den store Chikago-matadorens guldtänder. 

—• Nä, men si sohla! Va jär hä ått sohla? 
Det blev ett uppvaknande! Den yngste svensk-amerikanen vi-

sade sin guld-dinka och den visade tre. 
— Jaha, ja visst, ja! Nu glimmade det till i de klippska ögo-

nen bakom de svartbågade, och ett brett grin slätade ut grubbel-
rynkorna. Den välsignade solen, hon hade ju såna där konster för 
sig förr också, i hans barndom. Hon har ju den lustiga vanan här-
hemma — det var första gången, Kalifornia-mannen använde ut-
trycket »härhemma» — att gå opp mitt i natten. Hon har inte 
flyttat till Kalifornien, hon inte, och stannat där för jämnan i 
tretti långa år . . , 
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— Å si, så grant hon glittrar där på sjön, som ligger alldeles 
blank, och på forsen, och där i fönsterna på de röda stugorna, vilka 
röda, granna stugor! Å si på blommorna och daggen, vad det blixt-
rar, och så lummigt björkarna växer, och vad grönskan är fin — å, 
det är grant, det är grant, som en tavla! 

Ack, kära mäster där bortifrån Kalifornien, nog har du sett myc-
ket vackert ute i världen, nog har du många gånger sett sol över 
speglande vatten, nog har du sett lummiga träd och saftig grön-
ska och trevna stugor och daggvått gräs. Men aldrig blev det så 
hänförande grant »som en tavla», förrän i det ögonblick, då det lilla 
ordet härhemma nyss halkade över dina läppar för första gången 
på trettio långa år. 

Kalifornia-mannen hänger med halva kroppen ut genom kupé-
fönstret, njuter i fulla drag av den friska, svala morgonluften och av 
allt vad han ser och ser och inte kan se sig mätt på. 

Men plötsligt får han syn på något alldeles nytt, något extra 
märkligt, han fäktar med armarna och drar oss till fönstret den ena 
efter den andra, pekar och väsnas: 

— Nä, men ha du sitt, en hässja, en rikti'n f/amm-hässja! 
Yästerbottningarna titta undrande på varandra. Vad menar 

karlen? Vad är det nu för märkvärdigt med en helt vanlig korn-
hässja? 

Men Kalifornia-mannen märker ingenting av vår undran. Och 
han känner sig med ens så alldeles hemma, att han utan vidare duar 
oss allesamman under sina fortsatta betraktelser. 

— Tänk du, att gamm-hässjen finns kvar, alldeles som förr. 
som för tretti år sen! Det finns andra sorters hässjor är den där, 
hässjor med tak. Minns du, va vi klättre i hässjestängren ända opp 
under taket, sen vi vart så stora, att vi kom oss oppför sid-bordena? 
Tredje stången oppifrån i västersta ledet var lös, den fick vi akta oss 
för. Minns du, att sidbordena och liässjegolvet blev först bart om 
vårarna? Sen på sommaren blev golvet så blankt, att man kunde ta 
»lång-skjuss'n» där på skosulorna. Och under log-golvet var det fina 
gömställen. En gång försvann en av bönerna våra, och hon låg 
under log-golvet och kom fram sen med tretton kycklingar. Å sen, 
då man vart så pass att man kunde hjälp' till på logen — jesta-
bocken, va man fick ta i! Då dem tröske me slagan å sen me gamm-
tröskmaskin-denna, som drogs utå sex man, som va de starkaste i 
byn å hade en krona om dagen å en kanna brännvin i avlöning. Då 
vi hadde hässja full, fyra led, jemine va pappa min va stram! Han 
kunne gå runterikring hässja flera varv å säj åt sej själv: Si du. 
Olle, va du ha gjort! Det här ska bli många goa grötar i vin-
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ter! Å minns du, då hässjan vart tom 0111 höstarna, huru det 
sjöng där på kvällarna, då stormen gick genom'na? Det var jussom 
det lät mer ängsligt på hösten och vintern, än då sunnan kom om 
vårn, fast den kunde vara lika hård . . . 

Yad den mannen måtte ha »längtat marken, längtat stenarna, 
där barn han lekte»! Det kom fram, att han inte stod i kontakt med 
någon enda vän eller släkting därhemma, visste inte om de levde 
eller voro döda, om de skingrats av ödenas vindar eller möjligen 
sutto kvar på hemmets torva. Han måste i alla fall hem och se 
efter. Redan detta, att de gamla hässjorna funnos kvar, och det helt 
naturliga men oberäknade faktum;, att solen inte flyttat till Kali-
fornien och glömt sina gamla lustiga Norrlands-vanor, tycktes för 
honom utplåna mycket av de trettio långa längtansårens tyngd oc.li 
ledsnad. Han var ung på nytt, barn på nytt, han skulle hem och 
lyssna som förr till vindens melodier i hässjestängerna. 

Kalifornia-mannens entusiasm smittade, hans barndomsminnen 
rörde upp våra. Och sannerligen hade vi inte en hässja var att min-
nas, en hässja, som varit liksom ett centrum, kring vilket hem-
mets arbete rörde sig. Den unge pastorn talade goda och kloka 
ord om den tomma hässjan, som sträckte bedjande armar mot him-
len efter god skörd, och den fyllda hässjan, som var lantmannens 
stolthet och välförtjänta lön för årets möda. 

Då yttrade sig äntligen också den yngste svensk-amerikanen. 
Inåtvänt, mera för sig själv än till oss andra. Med en ton av vemo-
dig resignation, som ibland skärptes till bitterhet. 

— En hässja, ja! Den som en gång hade fått sätta upp en så-
dan här hemma! Då hade man inte behövt tja, det gör det-
samma! Det låg en fin myr i skogen ner emot sjön, en sån fin myr! 
Sluttade så jämt och vackert. Ingen tuvmyr, utan elär växte redan 
gräs. Det var bara att ta opp raka diken direkt neråt sjön. Och 
längst oppe till vänster en sån vacker kläpp att bygga på, vi hade 
sett ut den . . . 

Han ryckte till litet förläget, då han märkte, att han sagt »vi», 
och rättade sig genast. 

— Jag hade sett ut den och tänkte slå mig ner där, för fars-
hemmanet var för litet för oss pojkar. Men det var kronopark, 
där den där myren låg, och kronomarken härhemma är gubevars 
för skadlig att bo på. Där ska växa träd och grönrockar men inte 
säd och barn och stugor och hässjor. .Tag fick lov att se mig om 
där det var mindre trångt och mindre noga med skriveri och tjän-
stemän och lagar och förordningar för en som bara vill bo och gifta 
sig och föda en familj på den jord, som ändå ingen annan brukar. 
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Den unge mannens socialpolitiskt färgade inlägg bröt som en 
kylande nordanfläkt mot vår hemlängtans och hemkärleks varma 
sunnanvindar, vilka nynnat så skönt mellan hässjestängerna. Även 
för honom var Norrland hans längtans land och kunde ha blivit hans 
lyckas. Men nu hämtar han kanske också sin flicka härifrån, för 
sista gången ta de avsked av den vackra kläppen, som de hade sett 
ut till boplats men som vägrades dem, och så försvinna de ditöver 
till det stora, rymliga landet i väster. 

Yilka skatter av kärlek till den norrländska torvan, tegen och 
hässjan ha vi inte därute i förskingringen! 

Där sitter kanske just nu min hastigt vunna vän från järn-
vägskupén i somras, Kalifornia-mannen, i sin verkstad vid Stilla 
havets kust och vårdar som en dyrbar egendom minnet av den vack-
ra Norrlands-morgonen, »grann som en tavla», och ler så tacksamt åt 
att gamm-hässjan ändå var kvar efter trettio långa längtansår. Men 
aldrig skall han sätta ett nytt stag i den, då de gamla ruttna ned. 
Han pliggar skor åt främmande människor i ett främmande land. 

Där går den duktige industrimannen åter i sin fabrik i San 
Francisko mellan surrande hjul och väsande maskiner. Han stan-
nar och lyssnar — ur larmet sjöng en ton, som precis påminde om 
stormens vin i hässjan därhemma. Han minns kanske vårt samtal, 
vår gemensamma hembygdsdyrkan, medan tåget rusade fram ge-
nom norrländska bygder, och ägnar minnet ett vekt leende. Men 
så fångas han åter av arbetet, som tillhör det främmande landet. 

Och där strävar den unge arbetaren i sitt sky skrap sbygge i New-
york, han som hällre hade satt upp en hässja på kläppen därhem-
ma. De äro ju två nu, han och hon, de ha det bra och skulle väl tri-
vas och vara nöjda, om de bara kunde komma över denna svidande 
hemlängtan. De glömma nog aldrig sin ungdoms dröm, den som 
fångade dem, då de funno den lockande fina, å så fina odlingsmy-
ren ned mot sjön med kläppen längst upp till vänster där de skulle 
bygga stuga och ladugård och loge och hässja. Men nu växer 
starren som förr på myren och martallarna sucka och gnissla mot 
varandra, när vinden sveper ned mot sjön. Odlaren, som lämnat 
sitt hjärta kvar här på kronoparken, offrar sina starka armars kraft 
åt ett främmande land, och hans barn skola inte ens förstå honom, 
då han berättar för dem om hässjan därhemma. 



G A M M - L I Ä S F R I L U F T S T E A T E R . 

Länet har nu genom hembygdsföreningens ingripande fått sin 
första friluftsteater. Där förut granskogen härskade ensam bakom 
Årdersparrskläppen, ha nu frivilliga krafter byggt scen och bru-
tit mark för åskådareplatser. Själen i arbetet har förvaltare Th. 
Hellström varit. Hans friska humör har uppmuntrat de trötta och 
hans energi har smittat av sig på de likgiltiga. Och med hjälp av 
länsarkitekt Lundquist, som gjort upp ritningarna till de trevna 
stugorna på scenen och artisten Wretling, som målat dem, har han 
lyckats så bra med sin teater att den av teaterdirektör Kalling fått 

betyget som en av de vackraste i sitt slag i Sverige. Vid hembygds-
föreningens fest den 9 och 10 juli i somras invigdes densamma ge-

Foto: likholtz. 
SCEN UR »EN SÖNDAG PÅ A M A G E E . , 
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SCEN UR -MILLIONÄR FÖR EN DAG». 
Foto: Ekholt/. 

nom ett uppförande av amatörer av »En söndag på Amager», var-
jämte d:r K. H. Giertz höll ett varmhjärtat anförande om hem-
bygdsvård och hemkultur och red. Carlsson föredrog en av honom 
författad dikt »Västerbotten», sedermera tonsatt av musikhand-
lande Melander. 

Jw. 



V A R U T R Ä S K T R O L L E N . 
Bygdehistoria från Klintforsåns dalgång 

au 

J O H . A. E R I K S S O N . 

Regnmolnen hängde tunga över Varuträsket. Däråt gladdes 
Nils Nilsa, ty han ämnade sig ut på träsket för att fiska, och 
abborren nappar väldeliga, då solen knappt får titta fram mellan 
ljumma regnskurar. Man kunde också få andra påhälsningar än 
aborrarnas. I sådant här väder brukade trollen tvätta sina mjölk-
tråg. Man fick se sig om, så man inte blev bergtagen. Ifall en 
människa är ensam en sådan dag, råkar hon lätt i trollens klor, men 
om två följas åt, vika i regel trollen åt sidan, om än med mycket 
oväsen. Ingen visste det bättre än Nils Nilsa. Därför fick pigan 
följa med på fisketuren. Fiskaren kände en stygg aning, när han 
kom till båten och såg årorna ligga i kors och vattnet i båten lysa 
i flera färger. Det måste ju bero på att vittra tvättat i båten. Ja, 
sannerligen darrade inte gubben i knävecken, när han länsat båten 
och med pigan som sällskap rodde ut till aborrstället. Likblek i 
ansiktet kom Nils Nilsa först nu att kasta en blick över åt tjänste-
flickan för att se, om hon också fått del av förtrollningen. Men 
Maja-Lisa, så hette hon, satt i aktern och styrde båten med säker 
hand, ty det gick väl an att arbeta nu, då hon av värdinnan fått 
lov på en kattunshalsduk och en bomullsklänning, ifall hon inte un-
der slåttern på minsta sätt bröt sönder räfsan. Pigans lugn ingav 
husbonden nytt mod, och det var med de bästa förhoppningar, han 
spände lös höremmen och med den fäste båten i stören, som satts 
ned i träskbotten precis vid det ställe, där man en sommarkväll fick 
ett halvt pund aborrar och tre till. 

Men hur det nu var, så tycktes aborrarna vara av annan mening 
än metarna. ATisserligen sköt den ena vackra fisken efter den an-
dra förbi kroken, men ingen tycktes ha lust att bita i, ehuru Nils 
Nilsa var den säkraste i bygden att sätta på masken. Och ingen 
förmådde som han prata med fiskarna, och aldrig visste sig någon 
ha sett en, som spottat så finurligt på agnet som han. Hur nu 
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gubben pratade och spottade, fångade han ingenting. Medan han 
väntade på napp, försjönk han i grubblerier; årornas läge, det 
märkvärdiga vattnet i båten och framförallt trollens rysliga fram-
fart under hans fars tid, det var tankar, som oupphörligt snurrade 
i gubbens hjärna. 

Han tittade än en gång på pigan, men hon tycktes fortfarande 
oberörd av situationen, eftersom hon helt likgiltigt kastade reven 
än åt ena sidan, än åt den andra, under det hon skruvade med läp-
parna. Dessas ställning var inte obekant för dem, som voro när-
varande på sista gillet, då Maja-Lisa dansade med nämndemans 
Lars. Nog skrattade mången, men hur sa inte räven om rönnbären. 
Ja-ja men! Visserligen pratade Lars samma kväll på Karl Anners 
Gusta-fönstret åt gårdens enda dotter, men folk skulle få se — det 
visste Maja-Lisa — att blott hon fick kattunshalsduken på huvudet, 
måste allt Karl Anners Gusta-flicka ta sig kring näsan. Det före-
föll Maja-Lisa så självklart, så hon kunde spotta i sjön på det. 

Gubben kände sig åter trygg och fortsatte med sina funderingar. 
Han tänkte på hösten och vintern och med ens framstod för honom 
vinterns hemskaste och mest spännande tilldragelse, husförhöret. 
Nu erbjöds ett lämpligt tillfälle att påminna sig kristendomens vik-
tigaste huvudstycken från Svebilii kosteliga utläggning av Luthe-
rus katekes. Ord för ord upprepade han stycket, som berättar om 
trollpackor, lövjerskor och mera sådant. Troll, ja, de funnos ju på 
norra sidan av träsket, som gubben inte längre behövde tvivla på. 

Bäst som han satt där, hörde han, att en stor församling sjöng 
på andra stranden av sjön, just i småbjörkarna, där en granne såg 
en lövjerska sitta på en liten björk, som mannen tänkte hugga och 
vrida till koklave. Till att börja med trodde Nils Nilsa, att det var 
kyrkfolk. Men han insåg snart, att det var varken ungdoms- eller 
gammeldomshelg i Skellefteå. Sålunda troll — det i massor! Nils 
Nilsa kände så väl igen sången, som han lärt ur Ruthströms bok. 
Ännu hemskare föreföll det honom, när han märkte, hur man i 
sången gjorde inslag från den gudlösa visan om »Hjalmar och 
Hulda». 

Innan gubben visste ordet av, syntes på träsklandet en väldig 
massa människor, som buro en vit kjortel och röd överklädnad. Vid 
denna syn tvivlade inte fiskaren på sina ögon och öron. Trollen 
ville på detta sätt gäckas med Gud och människor. När skaran kom 
tätt intill sjön, försvann den, och en stark storm rörde om vattnet i 
träsket. Gubben ryckte till, och en kall kåre gick längs ryggraden. 

Ögonen voro nästan hopklibbade på gubbstackarn, och hemskt 
kändes det att se upp från båtens botten, men han måste, ty Anna-
Lisa höll på att slänga en aborre rakt i ansiktet på husbonden. I 
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tanke på nämndemans-raringen liacle hon sjungit om »Hjalmar och 
Hulda» och kommit till femtonde versen. Långt bättre, tyckte hon, 
hade det varit, om inte clen fördömda abborren bitit i, och hon fått 
fortsätta med sången, medan gubben sov. Nu vaknade denne och 
sade sig ha magknipa, varför de måste ögonblickligen ro hem till 
gumman, som också känt — efter vad hon berättade vid gubbens 
hemkomst — att troll var i farten, när hon kärnat smör. Men hon 
mutade de onda makterna genom att kasta en silverslant i kärnan. 



N Y K T E R H E T S R Ö R E L S E I S K E L L E F T E B Y G D E N 

En vinterdag — närmare bestämt den 6 mars 1836 — lämnade 
Abraham Haeggström *) sin gård Johannestorp, som låg i skogen 
mellan Stämningsgårdens och Kåge bys ägor, och begav sig ut på 
resa i Skellefteå södra socken. Foderbrist hade redan börjat bli 
kännbar i stall och ladugård, och ändamålet med hans resa var att 
»fouragera». Han tog in hos bonden Gladd i G :1a Falmark och 
lämnade åt honom »3/+ kanna Brännvin för att traktera sina Gran-
nar vid betingandet av Hö». Sedan ställdes resan till Hjogrgböle. 
Där lämnades »' 4 kanna D:o till Erik Anderssons son Erik för sam-
ma orsak», varpå resan fortsattes till Sjöbotten. Höhandeln kom 
till stånd, och den 21 i samma månad hemförde drängen Johan 34 
lispnnd myrhö från bemälte byar. 

Livet i Västerbotten var vid denna tid tungt och bekymmersamt. 
Det ena missväxtåret följde på det andra, och verklig nöd rådde. 
Då framträdde den man ,som blivit kallad »Norrlands välgörare», 
grosshandl. Carl Fredrie Liljewalcli i Stockholm. Han ville hjälpa 
men inte genom välgörenhet i vanlig mening utan genom tillvara-
tagande av landets rika naturtillgångar och på samma gång bereda 
arbetsförtjänst åt befolkningen. Med räntefria lån av staten anlade 
Liljewalch en del industriella anläggningar för tillverkning av pott-
aska, salpeter, kimrök och terpentin. Är 1833 anlade han i Skellef-
teå en kemisk-teknisk fabrik, som förestods av assessor C. J . Pla-
geman. Denne erhöll sedermera statsanslag för att under fem år 
undervisa allmänheten i bl. a. tillverkning av pottaska. Med dessa 
naturaprodukter fick folket sedan betala den säd, som Liljewalch 
tillhandahöll. 

P Ä 1 8 3 0 - T A L E T . 

Au 
G U S T A F R E N H O R N . 

*) Abraham H«?ggström, son till comministern i Umeå Olof Hfeggström, föd-
des i Umeå 1785, dog i Skellefteå 1850. Yngre bror var den framstående bok-
tryckaren Zacharias Hseggström. 
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Den hjälpande hand, som på detta sätt utsträcktes, mottogs med 
glädje, och många voro de, som ägnade sig åt denna ej föraktliga 
binäring. 

»Assessor Plageman har hälsat på mig i dag», antecknar Abr. 
Hajggström i sin dagbok för den 12 april 183t>. Goda anvisningar 
och råd meddelar assessorn, och Hajggström, som äger stora skogs-
marker å .Johannestorps ägor, ägnar sig med stor iver åt pottaske-
bränning och salpetersjudning, varom dagboken meddelar utförliga 
anteckningar och kalkyler. 

Ofta gjorde Hreggström resor i socknen för att upphandla aska 
av bönderna. Den 15 jan. 1837 kom han till Yttervik, men bönder-
na där kunde ej ge något löfte om aska. De lämnade i stället en 
skrinda gott hö. »Likväl bestod jag dem En kanna Brännvin», 
tillägger dagboken. 

Ovanstående ger en god inblick i den tidens förhållanden. All 
handel och köpenskap ingås under »traktering» från någondera si-
dan. Handeln med brännvin är fri, varje handelsman har denna 
nödvändiga vara, och husbehovsbränningen är av ständerna tillåten. 
På landsbygden florerade brännvinssuperiet. Och bland de bättre 
situerade klasserna rådde enahanda förhållanden, fast under finare 
former. 

Sällskapslivet i Skellefteå utmärkte sig den tiden genom »yp-
perliga Calaser». Dryckjom hörde naturligtvis till. Abr. Hasgg-
ström omnämner flera sådana »Calaser med ypperlig traktering», 
och att han själv också tog till bästa, förstå vi av dagboksanteck-
ningarna dagen efter dylika fester: »Yar illa mående efter gårdags-
calaset». 

Den 24 okt. 1837 blev han »buden» till Capten Hellberg på be-
gravning efter dess dotter. »Blefvo kosteligen undfägnade, men», till-
lägger han, »jag hade denna gång ej smak för att dricka, följde med 
pastor Häggbom till prestegården och gick sedan hem». 

Redan här spåras en liten förändring i de allmänna tänkesät-
ten. Den, som givit impulsen härtill, var givetvis Skellefteå för-
samlings kyrkoherde, hovpredikanten Nils Nordlander. Denne till-
trädde Skellefteå pastorat 1834 och var en man i sin bästa år. Själv-
ständig och orädd satte han redan från sitt tillträde djupa spår efter 
sig i församlingens moraliska och ekonomiska liv. 

Nordlander var samtida med Peter Wieselgren, nykterhets-
rörelsens banbrytare i Sverige. Denne stiftar år .1833 en nykter-
hetsförening i sin församling, Yästerstad i Småland. Några år där-
efter, 1837, kommer Svenska Nykterhetssällskapet till stånd med 
Wieselgren som sällskapets resetalare och ombud. Kampen mot 
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rusdryckerna gällde den tiden förnämligast brännvinet, national-
drycken och national faran. 

Att Skelleftebygden ej förblev efter sin tid i denna fråga är 
onekligen hovpredikanten Nordlanders förtjänst. Till att börja 
med stod han tämligen ensam om sin nykterhetsståndpunkt. Men 
snart se vi honom gå till anfall mot brännvinssuperiet. 

Han genomgick härvarande tulljournaler och beräknade kost-
naden av brännvinsinförseln, som belöpte sig till 80,000 kr. och 
kostade socknen mycket mer än de många missväxterna. Därpå 
vände han sig till ortens handlande och förmådde de flesta av dem 
att avstå från all brännvinshandel. Vite bestämdes för den, som 
bröt mot denna överenskommelse. Detta år 1839. 

Det var nya, friska vindar, som började blåsa in i församlingen, 
och i Abr. Hieggströms dagbok kan man följa clet personliga ny-
daningsarbetet på upplysningens väg. 

Det frisinnade Aftonbladet med Lars Hierta i spetsen hade 
också tagit upp nykterhetsfrågan på sitt program. Hovpredikanten 
Nordlander var prenumerant på denna tidning och Abr. Hregg-
ström fick den äran att låna denna tidning av herr Hovpredikanten, 
varom dagboken förtäljer den 14 jan. 1837: »Hälsade på Hofpredi-
kanten, då 3:ne månad. Aug. Sept. och Oct:s Aftonblad hembars 
och åter fick 2:ne månad. Nov. Dec. af sama Dagblad utom slutet 
af Dec. från den 17:de». 

En liten nykterhetstidning hittade också vägen till det undan-
gömda Johannestorp, »Fosterlandsvännen», utgiven av Svenska 
Nykterhetssällskapet. En söndag antecknades i dagboken: »Läste uti 
Fosterlandsvännen, som var ganska intressant». 

Nästa söndag var Haeggström »hemma hela dagen och läste dr. 
Bairds_ beskrivning på nykterhetens framgång i Nordamerika och 
andra Länder». Denna beskrivning hade konung Karl XIV Johan 
på egen bekostnad låtit översätta till svenska språket och utdela 
till rikets alla församlingar. Författaren, dr Baird, som år 1837 
utsändes till Sverige av det Nordamerikanska nykterhetssällskapet, 
hade personligen uppvaktat Karl XIV Johan. 

Vilket intryck denna ströskrift gjort på läsaren, veta vi ej. Men 
säkert bidrog den till det beslut, som med åren mognade hos Abr. 
Haaggström. 

Så vill jag »afråda dig att supa Brännvin», säger han till sin 
son. när han sänder honom ut i världen. »Kan det ej ske utan stor 
försmädelse, så för Guds skull undvik, då du kan. Det goda 
dricka och öl, som vankas, ersätter mångdubbelt det andra, som är 
skadligt, oaktadt det njutes högst måttligt.» 
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För egen del avsade sig HaBggström bruket av brännvin. Där-
om förtäljer dagboken: 

»Den 17 febr. Söndag. Gick ner till kyrkan. Under denna 
promenad fattade jag det beslutet att ej mera förtära Brännvin, 
emedan den Högste Guden varit mig så nådig och å nyo öppnat för 
mig en god utsigt till bergning genom Hr Landskamrer Linde-
marks offert att på ett förmånligt pris till Honom få leverera Pott-
aska.» Det pris, som landskamrer L. erbjudit sig betala, var 3 Rdlr. 
för calcinerad pottaska och 4 för raffinerad. 

Att detta bragte honom försmädelse från vänners sida, därom 
berättar dagboken rätt utförligt. 

»Den 11 aug. 1839. Gick in till färg. Reinius och språkade en 
stund. Han bjöd mig Brännvin, då bad jag honom att aldrig bjuda 
mig mera sådant, jag löfte clå hellre hälsa på honom än veta sig 
blifva uppmanad till det, som jag inom mig själv afsagt mig. — 
Jag föreslog honom att äfven af säga sig det, men fick till svar: Al-
drig. — Jag profeterade att inom 10 år skulle även inom Skellefteå 
vara, bildat nykterhetsföreningar. Detta emotsåg han med hån-
löje, förkunnade härvid, att brukspatron Forssell i Umeå skulle 
börja dermed genast, emedan han nu adresserat hit till Skellefteå 
10,000 kannor Brännvin. Hvad skall det icke hafva för elak wer-
kan på den goda reformen, som Herr Hofpredikanten Nordlander 
sökt stifta genom de förnämsta Handlandes i Skellefteå ingångna 
förbindelser att ej hemtaga och afyttra denna farliga wahra. Det 
skulle fägna mig mycket om bemälde Patron finge återtaga sin 
högst dåliga handelsartikel, men synden och vanan gjör det troligt, 
att den finner afnämare. Ja, Gud förhjälpe oss alle från detta 
lands plågoris! Hvad mig angår, har jag föresatt mig att allt hvad 
jag kan werka, söka och gifva upplysning åt allmänheten, att 
denna hellvetiske dryck bör af hvarje förnuftig människa undflys 
och afsägas. — Må denna föresats lika med egen afsägelse ega en 
lycklig framgång. Utan den Högstes bistånd och ledning kan ej 
min goda vilja något uträtta.» 

Hovpredikanten Nordlanders bemödanden att hindra brännvins-
flodens framfart över bygden motarbetades ej av ortens egna han-
delsmän utan av Umeortens. En annan sagesman uppger, att con-
sul Glas i Umeå hitsände 20,000 kannor på en gång, som mottogos 
av en fältjägare i Hedensbyn. Brännvinsfloden vällde allt fortfa-
rande fram från den södra grannstaden. Så missbrukade Umeå 
stads borgerskap sina handelsrättigheter i Skellefteå, och häri ha vi 
säkerligen en av orsakerna till att inflytelserika personer i Skellef-
teå och främst hovpredikanten Nordlander började arbeta för en 
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stads anläggande med egen handelskår. Dessa bemödanden kröntes 
också med framgång, då Skellefteå år 1845 erhöll stadsrättigheter. 

Hovpredikanten Nordlander fortsatte emellertid sitt pioniär-
arbete till nykterhetens fromma. Yad folket behövde var upplys-
ning, och Nordlander försummade aldrig att vid kyrkliga högti-
derna mana till nykterhet. Yid denna tid var inte allmänheten 
överhopad av nykterhetsskrifter. Först år 1853 utsände d:r Mag-
nus Huss sin lilla ströskrift: »Om Brännvinsbegäret och Brännvins-
superiet i Sverige», »att till skänks utdelas på lämpliga ställen inom 
församlingen». 



S T Y R E L S E L E D A M Ö T E R I V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S 

H E M B Y G D S F Ö R E N I N G . 

Folkskoleinspektören Frans Svedberg, Vännäs. 
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O ver jägmästaren A. Sylvén, Umeå. 
Fabrikören O. Wretling, Umeå. 
Översten H. Ankarcrona, Umeå-
Jägmästaren V. Alund, Umeå. 
Fru Villy Sjöström, Bygdeå. 
Nomadinspektören fil. dr. E. Bergström, Djursliolm-Danderyd. 
Förvaltaren Tli. Hellström, Umeå. 
Landstingsmannen C. .J. Lundberg, Norsjö. 
Nämndemannen N. Belander, Bjurliolm. 
Disponenten Theodor Hedberg, Sävenäs. 
Redaktören E. Gafvelin, Umeå. 
Direktören Arne Unander-Scharin, Umeå. 
Riksdagsmannen J. Rebn, Hissjö. 
Landstingsmannen Ewert Jonsson, Lycksele. 
Rådmannen K. E. Berg, Umeå. 
Fru Hulda Ga,velin, Lövliden, Vilhelmina. 
Museiföreståndaren Alfr. Levin, Skellefteå. 
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Förvaltaren Gustaf Wigren, Ursviken. 
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Fröken Dagmar Rönnberg, Burträsk. 
Fröken Mina Lundkvist, Byske. 
Fru Blenda Skog, Nysätra. 
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Handelsföreståndaren G. Hägglund, Umeå. 
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Kaptenen L. Wahlberg, Umeå. 
Landssekreteraren Gustaf Hultman, Umeå. 
Direktören E. Westerlund, Spöland. 
Kandidaten N. Häggström, Yindeln. 
Handlanden E. Gillberg, Umeå. 
MuKikhandlanden Th. Melander, Umeå. 



H E M B Y G D S F Ö R E N I N G E N S V E R K S Ä M H E T UNDER 

D E T F Ö R F L U T N A ÄRET. 

Som föreningens ordförande har under 1921 landshövding Å. 
Schotte fungerat. Vice ordförande har varit redaktör Gr. Rosén, 
sekreterare föreningens intendent R. Jirlow, skattmästare förvalta-
re G. Wigren, samt efter dennes avflyttning från Umeå, bankdi-
rektör Reis. Det genom föregående föreningssammanträdes beslut 
åstadkomna verkställande utskottet har under det gångna året varit 
i full verksamhet, likaså parkutskottet, medan däremot övriga ut-
skott ej sammanträtt. 

Muséets samlingar ha under det gångna året ökats i hög grad, 
huvudsakligen genom insända eller under intendentens resor över-
lämnade gåvor, för vilka redovisats i länets tidningar. De före-
ningen tillhöriga samlingarna ha katalogiserats och märkts. Sam-
lingarna ha, sedan jag började mitt arbete i Västerbotten, ökats 
med 460 katalogiserade föremål, av vilka tre äro inköpta, de övriga 
gåvor. Dessa tre föremål kosta föreningen i inköp 32 kronor. De 
nytillkomna förvärven representera redan betydliga värden. Så 
t. ex. saknar det till föreningen av f. provinsialläkaren d :r A. La-
german skänkta graverade hornet (jämför artikeln i årsboken) mot-
stycke inom Sveriges gränser och är av honom inköpt till ett pris 
av 600 kronor. 

Jag vill i detta samband här uttala min tacksamhet för det 
vänliga bemötande och den givmildhet, som mött mig utan undan-
tag, vart jag kommit ute i bygderna. Där lever ett rikt och 
varmt intresse för hembygdsföreningens strävanden — därom vitt-
na de mångfaldiga brev, jag mottagit, från allmogemän länet runt 
med upplysningar eller förfrågningar av olika slag. Jag har här 
endast tillfälle nämna herr C. L. Pettersson i Bureå, som insänt in-
tressanta kulturhistoriska uppteckningar om jakt och fiske, tradi-
tioner från ryska kriget, folktrosuppgifter, samlingar av gamla 
västerbottniska ord etc. Hans uppteckningar ingå nu i det av mig 
under det gångna året upplagda systematiska folklivsarkivet. Må 
han finna många efterföljare! 
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Genom välvilligt tillmötesgående från seminarierektor Nymans 
sida ha seminaristerna under julen sammanfört värdefulla folktros-
uppgifter, framför allt om västerbottniska bröllopsseder. 

På Gamm-lia-området liar under det gångna året arbetats in-
tensivt. Sävar herrgård har under oktober månad kommit under 
tak och väntas kunna stå fullt färdig under 1922. I samband med 
en av föreningen anordnad hembygds- och folkfest den 9 och 10 
juli i somras invigdes Gamm-lia, varvid även dess friluftsteater öpp-
nades. På densamma har nedlagts ett energiskt arbete i huvudsak av 
frivilliga krafter under ledning av föreningens teaterledare, förval-
taren Th. Hellström. På området har vidare nybrutits flera skogs-
vägar utan kostnad för föreningen. 

Genom disponenten Th. Hedbergs i Sävenäs ekonomiska hjälp 
har Gammlia fått sin första allmogebyggnad, i det att den tilltalan-
de svalgångsboden från Yttervik under hösten uppförts. Boden, 
som har den aktningsvärda åldern av omkring 250 år, är tänkt 
att ingå som ena längan i den av föreningen planerade Västerbot-
tensgården. 

Emellertid har den nuvarande ekonomiska depressionen tvin-
gat styrelsen till den yttersta sparsamhet med föreningens medel 
och till uppskjutande av åtskilliga uppgifter. Sålunda har arbetet 
på idrottsplatsen måst ligga helt nere av brist på kapital. Då tan-
ken på ett uppförande av särskild museibyggnad måste anstå, har 
styrelsen sett sig nödsakad tillsvidare besluta ett inrymmande av 
de museala samlingarna i Sävar herrgårds bottenvåning. 

Länets landsting och Umeå stadsfullmäktige hava var för sig 
till herrgårdens uppförande och inredande av museiutrymmmen i 
densamma beviljat ett årligt anslag å 3,000 kronor att utgå under 
fem år. 

Styrelsen har under året ingått till Konungen med anhållan 
om del av dragning i penninglotteri. Denna anhållan har även 
beviljats, dock ej i begärd omfattning, och föreningen medgivits 
40,000 kr. av eventuell behållning vid dragning i av staten anord-
nat penninglotteri den 20 febr. 1923. 

Föreningens medlemsantal har utgjorts av 54 ständiga, 6 stöd-
jande och 333 årligt betalande medlemmar. 

Gåvor till muséets samlingar eller bidrag till folklivsarkivet 
äro alltjämt lika välkomna, om de insändas till mig under adress 
Umeå (tel. 506). 

Umeå i november 1921. 
Ragnar Jirlow. 
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