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/ ofärdstider. 
Döbeln upplöser svensk-finska hären i Umeå 1809. 



Döbelns monument i Döbelns park. 
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Parti av Umeå stad före branden 1888. 

Umeå hamn före branden. 
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Av 1888 års brand skonat parti av Umeå 
med bl. a. läroverkets lokal 1S8S—1901. 

Gamla bron över Ume älv. 







Rådhuset. 



Parti av Skolgatan. 

Rådman Bergs hus vid Renmarksesplanaden. 
"Var med år S8 ren." 



Parti av Storgatan, 

Järnvägsesplanaden. 



Seminariet. 



Ekholtz' villa, Kungsgatan. 



Umeå stads nya hamn i Holmsund. 



Handelsbankens hus och kyrkan. 

Hamnen. 



Från 300-årsjubileet; medaljutdelning till stadens trotjänare. 



Från 300-drsjubileet: Västerbottens sångarförbund hyllar Peterson-Berger. 



K a n t a t 
v i d U m e å s t a d s 3 0 0 - å r s - j u b i t e u m 

den 23 juni 1922. 

Hv SHUbelm Peterson-Berger. 

I. 

Långt vid solnedgången 
under västerns blåa 
snöbetäckta fjäll 
hör jag källor sorla, 
hör jag åar brusa 
över hed och häll. 

Född i solnedgången 
rastlöst mot dess uppgång 
glider floden fram. 
I de vida tysta 
tjugumilaskogar 
speglas stam vid stam. 

Hårda hinder hämma: 
höga gråstenströsklar 
kräva sats och språng. 
Blanka selen drömma, 
men ur forsars trångmål 
ryter vredgad sång. 

Utför landets trappa 
stiger floden kunglig-
i sin mantel blå, 
på allt större trappsteg, 
mera vida slätter, 
för att havet nå. 
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I de klara djupen 
under ändlös yta 
är ett mål, en hamn. 
Solnedgångens dotter, 
stolta Urnan, hinner 
soluppgångens famn. 

II. 

Vad födde väl ypperst den mäktiga älv 
på färden från vagga till grav? 
Hur hävdade strömkraften stoltast sig själv, 
där milt den dog hän i ett hav? 
Vad steg som en blomma ur älvglittrets bad? 

En stad. 

Ur hävdernas gryning där skymtar en syn: 
som ludna vättar och troll. 
På skidor de ila från skogsslättens bryn, 
dit pinglande slädar från sunnanhåll 
med blåögda köpmän av sveastam 

nå fram. 

Där höja sig rader av brunsvarta tält 
på brinken vid isbunden flod, 
och rökarna sväva från snöiga fält 
med ångan av slaktade renars blod — 
och marknadsmötet vid ådalsled 

blir sed. 

Men drivorna smälta och isarna gå 
och sommarn drar in över land. 
Och skogarna vika för röjning och rå 
kring nybyggarstugor på strand. 
Och birkarlar styra med varor ombord 

mot nord. 



Snart breder sig bygden: Mot älvdalen opp 
går ristande plogarnas fejd. 
Men hjärta är alltjämt i växande kropp 
de första fårornas nejd, 
ty mötet för vägar från f järran och när 

är här. 

Så stilla som floden vid brinkarnas fot 
gå vintrar och vårar sin gång. 
Om störtande välden, om hat och om hot 
det brusar i världen en sång, 
men bottniska landens bebyggare bo 

i ro. 

I sekler idyllen ej skiftat sin form, 
ej rörts av förvandlingens lag. 
Då blåser det plötsligt en försommarstorm, 
då kommer ett kungsbrev en dag 
och lyfter med trollord ur älvglittrets bad — 

en stad! 

III. 

Nordsvenskt blyg och arm du trädde 
in i systerringen 
för att stol och stämma taga 
där vid landets bord. 
Murkrönsdiademet bar du 
värdigt dock på blonda lockar, 
fast din dräkt var grå till färgen, 
snäv i snitt och hemmagjord. 

Hårda öden fick du pröva: 
oår, pest och örlig. 
Lömskast dock den röde hane 
smög kring dina tjäll. 
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Men likt sagans underfågel 
steg du ny ur varje aska. 
Över högre åsar lyste 
sommarnatt och norrskenskväll. 

Redligt stads ditt värv du fyllde, 
spred till dotterbygder 
upp mot älven, ut mot havet 
livsförädlingsfrön. 
Mycket föll på svenska berget. 
Något gick ur åkerns mylla — 
vajar nu på minnesdagen 
som din bästa lön. 

IV. 

Ty nu är sommarn åter här 
vår lätta, ljusa barndomsdröm. 
Nu doftar det i Döbelns park 
av gullregn och syrén. 
Nu ringa klockorna till fest, 
Nu stiga flaggor högt mot skyn, 
och glada skaror skänka färg 
åt gatans gråa sten. 

I sina björkars fina flor 
trehundraårig staden står 
och drömmer om den tid som gått 
och den som komma skall. 
Och älven glider fram som förr, 
mångtusenårig, tyst och klar, 
och speglar festens vimpellek 
i fjällsnöflödens svall. 



Vår barndomsbygd, vårt hem, vår stad! 
Se — älven var ditt moderssköt! 
Den blive nu ditt ödes bild, 
din saga och din sång! 
Den sången göra vi till vår, 
den sagan är vårt framtidshopp: 
må lugn och stark du ständigt gå 
mot ljus och soluppgång! 

— — 



H b r a b a m R u l p b e r s o m U m e å s t a d , 

som ban besökte år 1758. 

o 

AR 1797 utkom en bok, vars långa namn var: "Samlingar till 
en Beskrifning öfwer Norrland Femte Samlingen II Bandet 
om Westerbottens Städer af Abrah. Abrs-son Hiilphers". 

Författare och utgivare var den åldrige handlanden och rådman-
nen i Västerås Abraham Hiilphers, som i sina unga år, över en 
mansålder förut, eller 1758 besökt det dåtida Västerbottens fyra 
städer, av vilka Umeå var en. 

Hiilphers var en självlärd man, vilket är så mycket vackrare, 
som han redan vid 14 års ålder fick sluta sin skolgång för att bi-
träda sin fader i hans handel och fem år senare blev delägare i 
den och allt sedan var upptagen av den växande affärens drift. 
Efter en resa till Dalarna och efter sin norrländska resa använde 
han sina lediga stunder till utarbetandet av sina norrländska sam-
lingar, av vilka den nämnda blev den sista Hiilphers hann utgiva, 
ty året därpå fanns den präktige mannen ej längre bland de le-
vande, och hans Lapplandsbeskrivning har tryckts först i år. 

Hans arbete medförde utom tidsförlust även penningeförlust, 
men: "Annan belöning sökes icke än at få fägnas af 
gunstigt och mildt omdöme". Och då detta visade sig i begäran 
efter nya delar av verket, kände Hiilphers sig "oroad af förebråel-
se, at onödigtwis hafva sökt och erhållit Gynnares och Wänners 
biträde". 

Härmed hängde det så ihop, att Hiilphers sänt sina hand-
skrifter till granskning av alla, som kunde lämna upplysningar —-
från landshövdingen till studenten. Men förebråelsen var onödig, 
ty flera av hans granskande vänner och gynnare hade sölat med 
att återställa handskrifterna till stort besvär för Hiilphers. En 
vinst hade han dock av granskningen och sitt eget omsorgsfulla 
arbete, och det var, att hans beskrivningar till det mesta äro tro-
värdiga och tillförlitliga. 

En eller annan otrolig historia om gamla tiders storhet kom 
med, men det är ursäktligt i en tid då Olov Rudbeck ännu ej var 
glömd, mannen som med sitt snilles alla krafter sökte ge Sverge 
en storslagen forntid. 

En eller annan tvivelaktig uppgift om naturföreteelser smög 
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sig ock in, men det är förlåtligt i en tid, då Karl von Linné just 
var i färd med att koxa in i stenarnas, blommornas och djurens 
riken. 

* * 
* 

De birkarlar eller som de senare kallades landsköpmän, som 
sedan urminnes tider drivit handel i Västerbotten och tillika intill 
Gustav Vasas regemente uppburit skatten av lapparna, tvingades 
på 1600-talet att flytta samman på några få orter och grunda 
städer. 

En av dessa orter, belägen vid Umeälven ej långt från Ume 
(lands-) kyrka, var Sanda hemman, som stad kallad Umeå. 

Landsköpmännen hade länge stretat mot. Redan Johan III 
utfärdade upprepade befallningar till sina fogdar om en stads an-
läggning. Så skriver han 1583: "Må du weta, at wåre Under-
såtare, menige Man i Westerbotten, hafwe haft deras bud här hos 
oss och begärt blifwe frie och förskonade med den Köpstad, som 
wi wela där opbygd; så aldenstund Wi ingeledes wele tilstädja, 
at Landsköp skall efter denna dag blifwa drifwit där i Landet, 
utan den där handle och segle wele, Han skall bo i en Stad och 
blifwe Borgare och Bonden bruke åkren". Två år senare skriver 
kungen emellertid till fogden: "Må du weta, at Wåre Undersåter, 
Köpmännen i Urna i din Befallning, hafwe warit här hos Oss och 
ännu på nytt ödmjukel. befrågade sig, om de Köpstäder, som Wi 
wele hafwa där i landet upbygde, så förundre Oss icke litet, hwar-
före de ännu fråga därefter, aldenstund Wi så ofta tilförene haf-
wa låtit därom skrifwa och gifwit Wår wilja tilkänna. Och efter 
Wi icke tänkte forandre Wår mening utan däruti i Westerbotten 
skola twenne Köpstäder blifwa bygde den ena endeligen uti Uma 
sockn". 

Enligt B. Stecksén: Umeå stads historia, kom också en stad 
till stånd vid landskyrkan år 1588, men blev föga mer än en stad 
på papperet. Ej ens minnet av densamma bodde kvar och Hiil-
phers vet intet att berätta om denna gamla stad. 

Först 1622 blev det allvar med Umeå stads grundläggande, 
och det nya samhället försågs med jord- och handelsprivilegier 
efter tidens sed. Dessa utvidgades och fullständigades under 
drottning Kristinas regering år 1646. Handelsprivilegierna voro 
av två slag: rätt att handla med viss landsbygd och rätt att hand-
la med vissa städer. 

Lanthandelsprivilegierna gåvo Umeå borgare ensamrätt att 
handla med inbyggarna i Umeå, Bygdeå och Lövångers socknar 
och Lycksele lappmark, och sedermera jämte Härnösand rätt att 
handla med Nordmalings socken och Åsele lappmark. I Burträsk 
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påstodo sig både Umeå och Piteå borgare hava ensamrätt, beroen-
de på att nämda socken vid 1600-talets början utbrutits ur såväl 
Umeå som Bygdeå, Lövångers och Skellefteå socknar, vilken sist-
nämnda hörde till Piteå handelsområde. Slutet på tvisten blev, 
att alla Västerbottens städer fingo handelsrätt över hela länet. 
Denna rätt använde Umeå borgerskap till att öppna handel med 
Skellefteå socken. 

Rätten att handla med andra städer växlade under tidernas 
gång, men var i det hela tämligen inskränkt till år 1765. Men 
detta år upphävdes äntligen det s. k. bottniska handelstvånget, 
enligt vilket städerna vid Bottenhavet endast fingo handla inbör-
des och med Stockholm och Åbo, och städerna fingo nu rätt att 
handla med alla svenska städer och utlandet. Man ansåg det 
emellertid för onödigt och kostsamt att giva Umeå, Piteå och Lu-
leå egna tullkamrar för den utländska handeln utan upprättade 
en gemensam sådan i Ratan. Ratans hamn var lättillgänglig och 
anlöptes redan förut vid mörker av de fartyg, som skulle genom 
sundet mellan fastlandet och Holmön, fast sedan 1760 en fyr 
fanns. För Umeå låg Ratan emellertid olägligt till, och staden 
fick därför snart egen stapelrätt med tullstation först på Bredskä-
ret, sedan både där och i staden. 

Avsikten med alla dessa privilegier, som ingrepo så skarpt i 
människornas handlingsfrihet, var icke att gynna vissa orter eller 
klasser i ett eller annat avseende utan att framtvinga en arbets-
och yrkesfördelning, som icke ville komma av sig själv. I Johan 
III:s brev till sin fogde: — "den där handle och segle wele, Han 
skall bo i en Stad och bliwe Borgare och Bonden bruke åkren" — 
ha vi svaret på en fråga, som osökt framställer sig i våra dagar : 
"Vartill tjänade allt delta tvång?" 

Meningen var att först och främst bilda ett yrkeskunnigt bor-
gerskap och sedan att skapa ett dugligt storhandelsstånd i Stock-
holm och en del andra städer, allt i överensstämmelse med ord-
språket: "När var och en sin syssla sköter, så går oss väl evad 
oss möter". 

Då den salomoniska domen i tvisten mellan Umeå och Piteå 
fälldes och det bottniska handelstvånget upphävdes, betyder detta, 
att nya åsikter göra sig gällande som mera överensstämma med 
vår tids. Tvånget hade tjänt ut sin tid, och konkurrensens rege-
mente begynte. Om ett tegelbruk i Skellefteå socken anmärkte, 
enligt Hulphers uppgift, dåvarande prosten därstädes, doktor 
Högström, i full överensstämmelse med en nyare tids uppfattning, 
att det visade "hur fritt anlagde näringar kunna genom blotta 
tävlan bibehållas utan minsta tvång". 
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Umeå borgares handel med kringliggande landsbygd avsåg 
försäljning av säd, järn- och manufakturvaror, specerier och to-
bak, som allmogen hade behov av, och uppköp av smör, bräder, 
tjära, skinn, fågel, fisk, humle, fnöske och en del slöjdvaror, som 
allmogen framställde till avsalu. 

Alla varor som infördes från landsbygden skulle gå genom 
någon av de fyra lanttullar, som funnos och vid vilka 8 tjänste-
män voro anställda för varornas uppskrivning och förtullning. 
Ur tullräkenskaperna kan man därför se vad bönderna sålde. Ett 
utdrag ur 1780 års räkenskaper ser ut så här : 

"Bräder enkl. Tolft 14,945, d:o dubl. Tolft 1,016, Bäfwer-
skin st. 80, Björnhudar st. 16, Fisk, Salt T:or 33, Fisk, Torr Lissp. 
640, Gråwerk, tim. 183, Getskin, st. 2,181, Humla, Lissp. 88, 
Kött, Salt, T:or 45, Lax, Salt, T:or 22, Lappskor p. 562, Mård-
skin st. 37, Ost, Lissp. 67, Renshud, st. 1,945, Räfskin, st. 125, 
Smör, Lissp. 6,485, Sröming, T:or 406, Sälskin, st. 9, Taljor, st. 
1,609, Talg, Lissp. 324, Tjära, Läst 378, Utom andra persedlar 
til et ringa qvantum". 

Handeln idkades huvudsakligen å marknader. Dessa höllos 
i Åsele och Lycksele vintertiden, då varorna upp- och nedforslades 
efter ren. Körväg inåt landet fanns endast till Degerfors kapell. 
I kustlandet höllos marknader vinter, vår och höst vid kyrkorna, 
utom höstmarknaderna i Bygdeå och Lövånger, som för större be-
kvämlighets skull höllos vid Ratan, Gumboda och Kallviken, till 
vilka borgarna seglade. I Skellefteå höllo handlandena nederlag 
av varor, så att man där kunde erhålla det nödvändigaste även 
mellan marknaderna utan att besöka staden, vilket annorstädes 
var nödvändigt. 

I själva staden hölls en obetydlig marknad i september må-
nad, som av allmogen kallades utlagshälgen, emedan utlagorna 
eller skatterna då erlades. Annars var rörelsen i staden ringa, 
om ock Ume sockenbor brukade besöka staden på lördagarna. År 
1758 fanns ingen öppen bod oftare än köpare anmälde sig i husen, 
men vid 1700-talets slut funnos nio öppna bodar, säger Hul-
phers. Omkring 25 handlande funnos vid samma tid. 

Handeln var verklig handel med användning av pengar, ej 
byte av varor, fast sådant förståeligt nog förekom. Kontant-
affärer voro vanliga i Lappmarken, Burträsk och Skellefteå. På 
andra orter mottogo köpmännen i de flesta fall böndernas varor 
utan att priset bestämdes. Detta skedde först sedan köpmannen 
sålt varorna i Stockholm eller annorstädes, då affären uppgjordes 
på nästa marknad. 

Den vunna stapelfriheten synes man haft för små krafter att 
göra sig använd av. Visserligen lastade man ett och annat far-
tyg och sände det på utrikes ort, men de flesta gingo fortfarande 
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på Stockholm eller på sin höjd på någon annan mellansvensk 
hamn. Fartygen gjorde två till tre resor till Stockholm under 
sommaren, och sedan var godssamfärdseln slut, tills man börja-
de skicka fågel vintertid efter häst ända till Stockholm. 

Fartyg om 60—70 lästers storlek kunde med full last lägga 
till vid borgarnas bryggor och sjöbodar. Storån, eller östra gre-
nen av älven vid Ön, hade förr varit segelbar, men på Hiilphers 
tid gick segelleden efter Lillån, och måste farleden alltjämt om-
prickas på grund av sandbankarnas flyttningar under vårfloder-
na. I maj månads slut öppnades sjöfarten, men det kunde också 
dröja långt in i juni månad. 

Om ej det bottniska handelstvångets upphävande ledde till så 
stort uppsving i handeln medförde det ett annat gott. Skeppsbyg-
geriet uppblomstrade. Då man byggt ett fartyg lastade man det, 
sände det till in- eller utländsk hamn och sålde det där. Detta 
visade sig synnerligen inkomstbringande under det stora sjökrig 
som rasade i samband med Amerikas lösslitande från England, 
då många fartyg förstördes. Sålunda byggdes under åren 1777— 
88 59 skepp, av vilka de flesta såldes. 1787 ägde Umeå borger-
skap 18 skepp mot 5 år 1758. 

Ett skeppsvarv hade legat vid kyrkan, men för eldfarans skull 
flyttats till Teg. På flera andra ställen inom stadens handelsom-
råde byggdes fartyg, varvid bönderna till borgerskapets förargel-
se uppträdde som medtävlare. 

Inom samma handelsområde funnos utom skeppsvarven en 
del andra industriella anläggningar såsom Strömbäcks glasbruk, 
Hörnefors och Robertsfors järnbruk, flera mindre finbladiga såg-
verk och Grisbacka kvarn. 

Strömbäcks bruk hörde till staden i rättsligt och kyrkligt av-
seende, fast det låg 2—3 mil därifrån. Bruket gick emellertid si 
och så trots stora statsunderstöd efter tidens sed. Enligt Hiilphers 
pratade man i Umeå om, att en av de ständigt växlande ägarna 
uppvisat tyskt glas såsom Strömbäcksglas för att få ett stats-
understöd på 4,000 riksdaler, varefter han rymt. Vid bruket till-
verkades dock emellanåt fönsterglas o. halvkristallglas, varav det 
mästa gick till Stockholm. 

Hörnefors bruks tillverkning såldes över Umeå men ej det 
yngre Robertsfors. 

Inom staden funnos ett par obetydliga manufakturverk: en 
sämskskinnsstamp för hudberedning och ett oljefärgstryckeri. 
Även ett beckbruk vid Öberget och ett tegelbruk nämnas. En kor-
tare tid fanns även ett kronobrännvinsbränneri, men sedan det 
brunnit två gånger, nedlades det. 

Manufakturindustrien var den tidens skötebarn. Den skiljer 
sig från hantverket i flera avseenden. Den svsselsätter flera ar-
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betare, mellan vilka arbetet fördelats så att var och en får sin sär-
skilda uppgift. Den använder enkla maskiner, särskilt kraft-
maskiner, vari den är föregångare till vår nutida fabriksindustri. 
Den arbetar slutligen på lager. 

Hantverket hade länge varit obetydligt. Detta berodde dels 
på att många gjorde sina beställningar i Stockholm, dels på att 
hantverkare trots allt funnos på landet. De stora avstånden gjor-
de ett strängt upprätthållande av stadshantverkarnas ensamrätt 
omöjligt. År 1758 funnos endast 11 hantverksmästare i staden, 
men sedan gick antalet vid århundradets slut upp till 40 av "de 
mäst nödige professioner". Bland dessa mäst nödige fanns nål-
makaren. Man fick säkert vara mera rädd om nålarna än i våra 
dagar. Endast skräddarna bildade ämbetsskrå för tillvaratagan-
de av yrkets intressen och medlemmarnas övervakande. "Hatt-
makare, som ega tillfälle at i orten få Bäfwer och Harskinn, för-
färdiga goda och fina Hattar til afsalu på Stockholm. Smeder 
och Repslagare skola ock här funnit sig bättre, sedan Skeppsbygg-
naden blef ökad", skriver Hulphers. Eljest klagade hantverkarna 
över intrång i näringen och idkade ofta fiske som binäring. 

Fiske som huvudnäring idkades av fiskersällskapet, 16 man 
starkt. Fångsten byttes i Finland mot säd, som såldes med vinst 
i Umeå. Den rökta laxen, särskilt från Klabböle, hade gott rykte. 

Handlande, hantverkare och fiskare voro de egentliga stads-
borna, de burskapsägande. Men dessutom funnos en del statens 
eller stadens ämbetsmän inom "staqvetet" eller stadens tullgräns. 

Länsstyrelsen fanns vid 1700-talets mitt ej i staden utan var 
förlagd till Backen eller Umeå landskyrka. Landshövdingen bod-
de å Grans kungsladugård och de övriga tjänstemännen i närhe-
ten därav. Men längre fram hyrdes lokaler i staden. 

Kyrkoherde var kyrkoherden i landsförsamlingen, men staden 
hade egen komminister med bostad i staden och två gärden att 
bruka. En skola med två lärare, två klasser och 40—50 lärjun-
gar fanns i staden. 

Strax utanför västra tullen låg länslasarettet jämte hospitalet, 
uppfört 1784. Det bestod av ett trähus med åtta rum och kök å 
nedre och två å övre botten. Under åtta år vårdades där 310 per-
soner, "av vilka 235 utgått friska och förbättrade". Provinsial-
läkaren, den ene av de två som funnos på hela sträckan mellan 
Umeå och Torneå bodde i staden jämte lantfältskären. Apotek 
fanns och i en källa i älvsbacken inom staden drack man hälsa. 
Koppympningen hade börjat år 1763 och sedan fortsatt så att år 
1788 ympades 18 barn. 

Stadens egna tjänstemän voro borgmästaren, fyra rådmän, 
notarie, kassör, tionderäknaren, lotsen, barnmorskan, brandmästa-
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ren och fyra brandvakter, av vilka en del voro förtroendemän och 
en del väl hade ett yrke därjämte. 

Meningen med städernas anläggande hade ju varit, att "den 
där handle och segle vele blive borgare och bonden bruke åkern", 
men man ville icke och kunde icke heller så strängt upprätthålla 
detta bud. Staden fick jord av allehanda slag, för att borgarna 
själva skulle kunna framställa sina nödvändigaste jordbruksalster, 
och tjänstemännen hade nyttjanderätt till jord som avlöning. Så-
lunda ingick i landshövdingens lön nyttjanderätt till Grans kungs-
ladugård, ett hemman på Teg, en fäbod i Yttervik och ett skär, 
Fjäderägg på Holmön, och slutligen till en gärda öster om kyrkan, 
där ett residens stått som ryssen bränt. Om landshövdingen själv 
brukade jorden nämner ej Hulphers, men andra tjänstemän voro 
duktiga jordbrukare. Så började en kollega vid skolan odlingen 
av Långmyran norr om staden. Omkring 200 nötkreatur och 50 
hästar underhöllos i staden, men en del foder köptes, vilket mot 
1700-talets slut betaltes med omkring 3 riksdaler skrindan om 30 
lispund. Även säd synes ha odlats, vilket framgår av yttrandet 
om badstugornas användning icke för bad utan för sädestorkning. 

En sysselsättning som ligger stadsbor närmare än jordbruk 
är trädgårdsskötsel. Därom skriver Hulphers: "Trädgårdar 
hafwa länge saknats i denna orten; i senare tider äro dock flera 
försök därtill gjorde. På sistlidne 12 år hafwa månge Krydd-
gårdar inom staden blifwit anlagde, lika så i negden. Prov. Med. 
Doctor Naezén har i synnerhet bemödat sig at befordra dylika in-
rättningar, och med eget exempel anmanat andre därtil. Fruckt-
träd wilja dock icke fort, men flere nyttige Hushålls- och Köks-
växter, som förut måste hämtas ifrån Södre orter hafwa efter 
hand här blifwit vane vid climatet och trifwas wäl; Dock hämtas 
ännu lök och pepparrot ifrån Stockholm. Åtskillige Trädgårds-
blomster t räffas nu, som förut tycktes ej kunna växa". 

* * 
* 

Stora voro icke den tidens städer i jämförelse med nutidens, 
som växt så hastigt genom tillströmning av folk, som lämnar jord-
bruket för att vinna lycka och framgång vid industrien. 

Umeå hade 1749 691 invånare, 1751 705, 1760 694, 1766 
839, 1769 736, 1773 716, 1780 805, 1785 887 och 1795 921. 
Ökningen är ju för hela tiden ej så liten, men den hade varit o-
jämn och emellanåt avbrutits av minskning. Detta berodde dels 
på den tidens sjukvård, dels på industriella inrättningars an- och 
nedläggande. Åren 1756—65, således 10 år, föddes 238 och do-
go 235 personer, vadan överskottet blir endast tre personer, me-
dan det andra gånger kunde vara 10 på ett år. Troligen är det 
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smittosamma sjukdomars tillfälliga härjningar, inför vilka man 
stod maktlös, som vållat minskning vissa år. Tillkomsten av kro-
nobränneriet ökade hastigt befolkningsantalet genom inflyttning 
av dess tjänstemän och arbetare, men det nedlades snart, och per-
sonalen avflyttade. Strömbäcks glasbruks läggande under staden 
höjde likaledes hastigt befolkningssiffran, utan att mycket inver-
ke på livet och rörelsen i staden. 

Staden upptog lätt förståeligt ett mindre område än det nu-
tida Umeå med dess 7,000 inbyggare. Visserligen voro husen en-
vånings och sålunda icke så rymliga som de nutida, men i stället 
var såsom Hiilphers-säger: "Gatorna ävensom gränderna" — 
"nog smala och Tomterne inskränkte, så at husen stå nästan förtätt 
intill hwarandra". Staden var regelbundet anlagd med långgator, 
jämlöpande med älven, Sjö-, Stor-, Mellan- och Övre gatan samt 
Badstugugatan, som ej var "widare bebygd än at Badstugor stå 
här och där på ena sidan och gårdstomters plank eller gärdesgår-
dar på den andra, hwarigenom Staden hotas med eldswådor, som 
ofta uppkommit i Badstugorne wid sädens torkning", såsom 
Hiilphers skriver. Tvärgränderna voro nio och torgen 2 eller 3, 
Stor-, Kyrko- och Packartorget, det sista egentligen ett obebyggt 
kvarter. 

År 1758 då Hiilphers reste fanns ingen stenläggning, och "för 
kostnadens skull, brist på kullersten samt någon i orten kunnig 
stenläggare" hade man 1781 ej kunnat stenlägga mer än Storga-
tan och kanterna av Stortorget. 

"Byggnaderne äro alla af träd: Boningshusen merändels af 
en wåning; dock hafwa i senare år flere af dem blifwit försedde 
med öfwerrum och större fönster. Efter ortens bruk äro de mästa-
dels täckte med näfwer och takwed, men ock några af de större hu-
sen med brädtak til mer prydnad än förmodad nytta såsom utstälte 
för läck". Det var på grund av torvbrist till taktäckning som sta-
dens bebyggare fingo använda näver och bräder. Som färg på 
ytterväggarna användes gulockra, som fanns i trakten och ansågs 
bättre än rödfärg. 

De förnämsta husen voro kyrkan, rådhuset och kronomaga-
sinet. 

Kyrkan var uppförd av trä i korsform med ett torn över kors-
punkten. Den var inuti ljus, sedan större fönster insatts, hade ett 
litet orgverk och vacker skrud. Taket var välvt och liksom de 
brädfodrade väggarna vitstruket. Altartavlan föreställde natt-
vardens instiftelse, och utom den funnos tavlor framställande kors-
fästelsen, Josefs flykt och himmelsfärden. Klockstapeln stod i 
S. V. hörnet av kyrkogården, som var fyrkantig och omgiven av 
bogårdsmur med bräder och nyligen prydd med lövträd. 
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Rådhuset låg vid Stortorget och bestod av ett tvåvånings trä-
hus, brädfodrat och spåntäckt med ett litet klocktorn med urverk på 
taket. I rådhuset inrymdes utom rättens rum med ett porträtt av 
drottning Kristina, källare eller hotell, arrest, gäldstuga, i vilken 
försumliga gäldenärer inburades tills de betalt, och slutligen 
skolan. 

Kronomagasinet stod utom östra tullen på samma tomt som 
de brunna brännerierna och uppfördes 1791 av sten och "giwer 
nu et wackert utseende". 

Denna stad torde till gator, gränder och torg, enskilda och all-
männa byggnader ha motsvarat kärnan av den stad som brann år 
1888. Den torde ha sträckt sig till och med nuvarande kyrkan i 
öster, till och med det gamla kvarter, som branden 1888 skonade, 
i väster och till och med brandgatan mellan Kungs- och Skolga-
torna. 

* * 
* 

"Om stadens Styrelse och Aflöning m. m. må nämnas", skri-
ver Hiilphers, " at här i från början varit 1 Borgmästare och 4 
Rådmän. Aflöningen såsom annorstädes efter tiderna föränder-
lig besteg enligt 1778 års stat till 184 R:dr 21 skill., hwarefter 
Borgmästaren njuter 50 R :dr, 4 Rådmän hwardera 5 R :dr, Nota-
rien efter skedd påökning 20 R:dr, Casseuren 16 2 / 3 R:dr, tils 
widare afgörande och Kungl. Maj :t fastställande. Stadens in-
komster äro räntor af donerade hemman, Wretpängar eller Åker-
skatt, Voterings- eller Taxeringsören m. m. som gå ungefär til 250 
R :dr, oberäknade 20 R:dr 24 skill. Källarfrihet." 

En branddirektion, bestående av två ståndspersoner, 2 hand-
lande, 2 hantverkare och 1 fiskare, handhade brandväsendet. Två 
sprutor, en stadens och en kronomagasinets, funnos jämte "6 stora 
kärl på hjul, fylda med Victriolvatten på särskilda ställen i Sta-
den, at tilgå wid förefallande wådelig händelse". 

Nödlidande och fattige underhöllos utav sammanskott och fri-
villiga gåvor vid flera tillfällen "särdeles wid Begrafningar, Bröl-
lop och Barndop; Igenom fattig-bössor på Fartygen insamlas 
ock årl. för samma behof 20 til 30 Rdr; eljes har Staden icke nå-
got enskilt Fattighus". Dessutom fanns en fond skänkt av han-
delsman Hans Öhman i Stockholm till fattigas understöd. 

Sedan ryssarna flera gånger under den stora ofreden vid 
1700-talets början bränt och plundrat staden uppskrämdes borger-
skapet under kriget med Ryssland 1741—43 så att man upprättade 
"2 särskildte Corpser inom borgerskapet til Häst och Fot, som pa-
raderade wid högtidliga tilfällen". Men under kriget 1788—90 
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fann man dessa kårer odugliga, så att man uppställde "en Infante-
rie-Corps inöfwad och enrollerad af 60 man som bibehålies til 
Stadens heder". 

Detta är en sammanfattning av Hülphers beskrivning över 
Umeå stad. Den kan möjligen ge en föreställning om hans verk, 
om vilket en samtida västerbottning med rätt skrev: 

"Om då min Födslobygd beskrifwes 
Af Er på et så wärdigt sätt, 
Min hela acktning åt Er gifwes, 
I endast njuten Eder rätt. 
Alt röjer här en skicklig hand; 
Och det blir altid Er en ära, 
At kunna Edra Landsmän lära 
Rätt känna deras eget Land 

—«S&-— 



e t t minne f r å n k u n g a b e s ö k e t i U m e å 1752. 

SOM ett apropå till kungaparets besök i Umeå 1921 upplyser 
en gammal umebo om att här i staden länge funnits en 
minnestavla över konung Adolf Fredriks norrländska resa 

över Umeå år 1752. Minnestavlan torde nu vara försvunnen, 
men dess minne är i sin tur bevarat genom här återgivna foto-
grafi, som överlämnats till ^ ^ ^ ^ 
hembygdsföreningens sam- j 3 | " ^'ffijflM 
lingar, och genom en avskrift " 
av tavlans inskription. Denna 
är hållen i gamla tiders över- H 
drivet underdåniga form och > 
1 j WB^K ammmmmn m 
l y d e r : f H J H H U I 

2Jr 1752. Den första, anöra V,.,\ , ffjffli 
oci) trebje Augusti Ijar en fjcrre | ... : t 
t?i>ilat i bessa rum som f?ar all I ' t 
möba osparö att befrämja allas • »«• c»*'» »<> • 
rår sällfjet. 3 bemta lilla fam • xmkiPfc 
mare fyar ben fetten sofpit, som ; /HSSIÉI^i^HS 
meb rätt pafar för ijela rifets 
pälfärb iparom fyart är så öm 
att han mit till 5 3 C C Smii= 
8<D£U2H: salus publica salus 
mea. Jrågar bu l;o i>ct r>ar sd 
s p a r a s 5ig att bet p a r ben store { ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H H H H S V S y & I 
fonungen 2tD©£p£) 
H3(£l) speriges, götfyes ocfy H N i-«-™ 
penbes Fonung, fyimmeleus ögna 
sten, norbens atlas, spea barnens 
faber, en fonung som alla Fo- i . . . «•„ ^ / j J t T 
nungars Fonung sjelp utpalt att 
styra sitt folF. (£n samling ap alla be fongliga bygber som någon 
tib prybt speriges fonunga tfjron. ijimmelen göre alltså bess lifsttb 
så låttgparig att barns barnbarn meb egna ögon måtte få se en fyjelte 
fyparaf fyan betjänt sig f ö r a t t r ä b b a ? beras förfäber ifrån be a l L 
p a r li g a s t e? öben. 



6 n v ä d j a n t i l l v ä s t e r b o t t m n g a r n a . 

från hembygdsföreningens förste ordförande. 

VID DET konstituerande sammanträdet med Västerbottens 
läns hembygdsförening avslutades mötet av ordföranden, 
landshövding Ringstrand, med en varm vädjan till de när-

varande att göra föreningen känd och främja dess syften. "Vi ha 
här så att säga burit fram ett barn till dopet, och såsom faddrar 
åligger det oss att tillse, att vårt gudbarn kommer att växa sig 
starkt och stort och kan bli till gagn och glädje för dem som kom-
ma efter oss. Det gäller att ej blott för ögonblicket med entusiasm 
omfatta denna tanke, utan det fordras fortsatt, intensivt arbete". 

Talaren riktade en varm uppmaning till alla närvarande att 
var i sin stad söka intressera folket i bygderna, så att det som i 
dag gjorts måtte bli till beståndande glädje för Västerbottens län 
och hoppades att denna hans vädjan måtte föras vidare. 

* 

Kort tid därefter utsändes till "västerbottningar i alla land", 
följande av landshövding Ringstrand undertecknade, vältaliga 
vädjan: 

"Västerbottens län är Sveriges minst kända och därför of-
tast bortglömda landsända. 

Men det sträcker sig tvärs över Sverige från Holmöarnas 
stränder i Bottenhavet till Storfjällen och Umbuktens vik vid 
Norges-gränsen. Det är Sveriges näst största län, rymmande 60 
tusen kvadratkilometer med en 33:del av Sveriges befolkning. 

Talet om Norrlands slumrande, okända miljoner gäller Väs-
terbotten mer än någon annan Norrlands-del. Vad Norrbot-
ten är värt, vet skolbarnen, men Västerbottens möjligheter känner 
endast ett fåtal tillnärmelsevis. Västerbotten skall säkerligen en 
gång sluka 100-tusental av det folk, som vet vad odlingsmark, ra-
tionellt skött skog, vattenkraft och mineral äro värda. 

Viljan framåt och det kulturella intresset stiger sent, men just 
nu starkt och mäktigt som Umeälven i vår. Som en bölja i denna 
högflod har Västerbottens hembygdsförening kommit till stånd. 
Den skall bli tusentals västerbottningars förening! 
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Fören ingens ändamål är att t i l lvara taga och vårda g a m m a l väs te r -
bot tnisk kultur , att väcka kärlek till h e m b y g d e n samt befordra folkhälsa 
och fr i luftsl iv. 

För f r ä m j a n d e av dessa syf ten skall fö ren ingen anordna en väs te r -
bot tnisk fornvall , bedr iva och uppmunt ra h e m b y g d s f o r s k n i n g samt an-
l ägga idrot tspla ts och fo lkpark m. m. — 

Föreningen kommer många årtionden för sent. Oskattbara 
värden av gammal västerbottnisk kultur äro bortroffade av främ-
mande händer eller redan bortspolade av tidens ström. Hem-
bygdsföreningen skall rädda vad räddas kan. Hembygdsförenin-
gen skall igångsätta ett intensivt utforskande av Västerbotten, av 
dess natur, av dess folk, dess historia, av den egenartade gamla 

Landshövding Nils G. Ringstrand. 

materiella och andliga kulturen och av dess näringsliv. "Vi byg-
ga det hus, där framtidens generationer skola bo." Men det huset 
får ej byggas på fusk eller slarv. Hembygdsföreningen är på det 
klara med att en effektiv hembygdsvård och ett klokt naturskydd 
ofördröjligen måste komma till stånd som en hjälpande och takt-
fullt övervakande faktor i länets liv. Hembygdsföreningen skall 
även räcka en stark hand åt ungdomens fostran till självtukt och 
hälsa inom idrottens råmärken. 

Västerbottningar! 
Edra hjärtan måste värmas inför dessa syften! Bliv med-

lemmar i föreningen! Skänk oss hembygdslitteratur, föremål be-
lysande Västerbottens historia, kultur och natur! Skänk oss edert 
moraliska stöd! Och giv oss pengar! 

* 
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Slutligen skriver landshövding Ringstrand i ett privatbrev 
med anledning av Hembygdsföreningens förra årsbok bl. a. föl-
jande, vars alltjämt lika brinnande entusiasm, lika innerliga kär-
lek till den västerbottniska hembygden, lika levande intresse för 
hembygdsföreningen och dess verksamhet måste gå varje väster-
bottning rakt till hjärtat : 

"Med mycket nöje har jag läst dessa uppteckningar om fornt 
och nytt, och när jag läste Giertz' väckande tal, hoppades jag, att 
det måtte höras vida omkring. 

Men så kom jag till de sista raderna i boken och läste där, 
att föreningens årligen betalande ledamöter äro — 333. 

Då blev jag ledsen. Mins jag ej orätt har länet 175,000 in-
vånare. Av dessa ha sålunda knappt 0,2 procent det intresse för 
hembygden, att de vilja bringa den det lilla offer, som medlems-
skap i föreningen innebär. Det kan ej vara möjligt att så är för-
hållandet, ty västerbottningen är dock hemkär. Men han är kan-
ske i vissa fall en smula oföretagsam. Skulle det tillåtas en, som 
nu står utanför, att få säga ett ord i denna sak, så skulle det vara 
en uppmaning till en organiserad agitation för föreningens syften, 
ambulerande hembygdskurser o. s. v. Föreningens mål är så högt, 
att den måste slå igenom, och den enda säkra grunden är en all-
män anslutning från befolkningen. De 40,000 kr. som I fån, 
kunna nog vara bra att ha, men de väga fjäderlätt mot en stadig 
årsinkomst, som härflyter från ett folk, som älskar sin hembygd." 

* 

Må varje västerbottning, som läser denna vädjan, känna sig 
som dess adressat och göra vad i hans — eller hennes — förmåga 
står för främjande av hembygdsföreningens höga syften! 



Zvi dikter till hem och bygd 
Ur en cyhel "fars visor" i en åtkommande diktsamling 

6JV VILDJMHJS. 

^ ' ö t r o c f t r t u . 

((Sn ntfnvsrapso&t fii( min husfru.) 

Ofta en kvällsstund jag sitter och lyss till suset av hemmet 
inom de väggar, jag hyrt mig såsom en borg emot världen, 
och i den blånande skyn av ringlande rök från min pipa 
ler då emot mig din bild — Käraste — Lillemor — Hustru! 

Och som en ljuv melodi 
vår lycka då fyller mitt hjärta. 

Fordom satt jag i rum, där tomhet växte i vrårna, 
blev till grinande gap på fyrhövdad, lurande drake — 
skuggor, som; vältrade, kröp från skrymslena girigt inpå mig, 
kramade samman mitt bröst och kvävde ett skri i min strupe. 

Utanför världen låg kall, 
och intet jag ägde till fäste. 

Nu, när i fridlyst kammare gärna om natten jag vakar, 
le amoriner i hörnen, glöda tapeternas blommor 
hemvarmt i skenet från brasans muntert sprakande bränder, 
lägra sig skuggorna mjukt, begjutna av purpur från glöden, 

och från mitt gamla klavér 
det nynnar svagt som ett f järrspel . . . 

Visor från svärmiska år och minnen från sorglösa dagar 
— långt innan bitterhet bränt och härjat en del av min levnad — 
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smyga som försommarsus och klara, gryende dagrar 
in i min själ, när rörd jag ler mot trotjänartaffeln. 

Allt får en ljusare glans, 
och åter jag drömmer och diktar. 

Timmarna virvla i väg, och snart blir det skumt uti rummet. 
Utanför fönstret jag hör kvittrande skaror församlas, 
sparvar, som alltsedan julen kivats om korn ur vår kärve. 
Raskt drar jag upp min gardin och blinkar mot blånande dagern, 

ser, hur det snöat till helg 
— i går det ringt till Sylvester.. . 

Långsamt ljusnande fält jag ser och rodnande skogar, 
strålar, som vågrätt och varligt smeka glittrande skare.. . 
Plötsligt stiger dock solen upp över bottniska kusten, 
och som en gyllene gata brinner isen på Urnan! 

— Hembygd aldrig jag ägt, 
men glad vill min grannes jag prisa: 

Ödsligt Västerbotten 
tycks dig om vintern o, främling, 
skogsmörkt, glest befolkat, 
tyst som dess malm under moar, 
flackt och gråvädersdisigt, 
där mot havet det sluttar, 
bistert, fast trolskt på slätten, 
hägnad av norrskenets flammor — 
men jag vet, att sommarn 
här är fagrast i Norden! 

Då — när ljuset växer, 
kvällarnas rodnad fördröjes, 
tills att natt ej råder, 
endast en sagolik skymning, 
vari häggarnas blomdoft, 
flottningskarlarnas sånger 



stiga likt forsars stänkmoln 
upp emot drömmande gårdar 
vill jag än här dväljas, 
djärvas sjunga om hembygd! 

Redan hör jag björkar 
lövade susa kring Vindeln, 
Ekorrselets granskog 
nynna sitt mjukaste gensvar; 
Kåges, Ånäsets kornfält 
viska, smekta av sunnan, 
eller från Döbelnsparken 
friluftsmusiken ge eko, 
och på Norrforsängen 
hambon ljuda i natten. . 

Redan ser jag svanar 
högt över Umeå kyrktorns 
solbelysta spira 
ändra sin nordkurs och singla 
snett på vilande vingar 
in mot stigande landet — 
ty det förgyllda korset 
är deras vägskäl mot väster, 
upp mot Lapplandsfjällen 
och de blånande träsken. 

Eller ser jag vita 
mössor i glänsande bilar 
— liksom vitsippsforor — 
skymta på soliga vägar 
— länets sångarförbund på 
rask och rungande utfärd! 
Enkelt i varje gård de 
sjunga om skönhet och kärlek. 
Runt dem folket, nejden 
lyss och lyser och drömmer. . 



Men jag ser ock böjda 
ryggar och svängande armar, 
liar, räfsor blänka 
led invid led ut på fälten 
runt kring Spöland, när slåttern 
går och hässjorna fyllas; 
eller i Flarken unga 
mejerskor springa med stävor 
"mjölkklunk" flinkt till sepa-
ratorsurrande kamrar. 

Och en täck idyll se'n! 
Yttersjötorpen vid Bjensjön — 
där vid aborrgrundet 
friluftsälskande stadsbon 
åt sitt lantliga hushåll 
metar kvällsvard och frukost, 
medan en sky av myggor 
skymma hans flint eller halmhatt 
där vid stranden barnen 
bada brynta av solen.. . 

Eller — utmed Urnans 
lummiga stränder mot havet, 
där i hägn av trädens 
stammar och vajande kronor 
sommarvillornas gavlar 
le och burspråken glimma 
"välkomna hem" till fäder, 
gäster och glammande ungdom, 
som från staden färdas 
ut i vimplade fartyg. 

Redan hör jag havet 
spela mot Holmön och Bredskär. 
Redan ser jag båtar 
segla till Tarf eller Täfte 
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sina tyngande fångster 
fet och glimmande strömming. . 
Ödsligt kan Västerbotten 
te sig om vintern o, främling, 
men var viss, att sommarn 
här är vackrast i Norden! 

Sol, som brandgul stigit 
nyss över Obbola klubbar, 
dig med sång jag hälsar 
fylld av livskraft och glädje! 
Här jag mötte min maka, 
här en dotter mig föddes, 
S o 1 Ann-Marie — det namnet 
fann jag en vårnatt åt henne, 
när jag h ä r såg ljuset 
växa över min takås . . 

Åren innan — länge 
hemlös och rolös jag vandrat 
genom vackra landskap, 
vilka min sångarfröjd väckte, 
men ock hunger i hjärtat 
efter hembygd och stuga. 
— Född i en storstads utkant, 
brandgavlar blott bli ens minnen... 
— Här jag fristad funnit, 
vänner. Här vill jag stanna! 

Så jag drömmer vid fönstret. Och som ett svar på min önskan 
hör jag från rummet intill ett liv, som jollrande vaknar.. . 
Sol Ann-Marie! — det då ur mitt bröst som en islossning spränger. 
Barn, du har hembygd, din fader irrar ej längre på vägar, 

du och din moders kärlek 
skänkt mig en borg emot världen! 
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Glad jag skyndar ditin, men hejdar mig hastigt på tröskeln, 
hänryckt, rörd av en syn, som endast hemlivet bjuder: 
Moder med barn vid barm i glansen av morgonens strålar.. . 
Tyst som på helig mark jag nalkas dem, ser, när jag kysst dem, 

hur i vår dotters öga 
nyåret speglar sitt skimmer.. . 

Sol Ann-Marie! — Lyckobarn lilla, 
som jollrande stilla 
leker i korgen, pyntad av mor 
både med siden och skäraste flor, 
spänt som en sky över huvudgärden 
du är vår rikaste glädje i världen. 

Sol Ann-Marie! — Ljust skall det klinga, 
som vår jubel ringa — 
namnet vi gav dig, diktat av far 
under en majnatt gyllne och klar.. . 
Barn — när du föddes, sjöng sommarsuset 
brittmässpreludier och spelade ljuset... 

Sigurd Erdtman. 



Västerbottens litterära kolonisation. 

FÖR DEN som är orienterad i den svenska skönlitteratur, 
som diktats mot bakgrunden av något visst landskaps mer 
eller mindre säregna förhållanden, måste det vara påfallan-

de, i hur ringa utsträckning våra skönlitterära författare hämtat 

Hildur Dixelius-Brettner, 

sina ingivelser och sitt stoff från Västerbotten. Detta är så 
mycket anmärkningsvärdare som vi ju, sedan Pelle Molin med 
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"Ådalens poesi" började Norrlands litterära kolonisation, fått en 
ganska omfångsrik speciell Norrlandslitteratur. Väl har Väs-
terbotten någon gång fått såsom ödemarkernas, de stora vidder-
nas, de ljusa, långa sommarnätternas och det tryckande vinter-
mörkrets land lämna material, då en verkningsfull ram behövts 
till en människo- och ödesskildring. Dessa fall äro dock lätt räk-
nade och i intet av dem ha människorna och ödena haft det orga-
niska samband med miljön, som kunnat övertyga läsaren om att 
författaren inte bara för ramens skull förlagt skildringen till väs-
terbottnisk bygd. Människorna ha, kort sagt, inte framträtt 
som bärare av de säregna, av natur-, arbets- och kulturförhållan-
dena i Västerbotten betingade livsvillkoren. 

Först på sistone har ett diktverk, där detta är fattat, ett dikt-
verk som fått inte bara en tillfälligt och ytligt anlagd lokalfärg 
utan själva sin must och sin märg från Västerbotten, framträtt. 
Detta diktverk, genom vilket Västerbotten sent omsider dragits 
inom prosadiktens ljuskrets och beretts en plats i vår landskaps-
epik, är Hildur Dixelius-Brettners stort anlagda berättelsetri-
logi "Prästdottern" — "Prästdotterns son" — "Sonsonen". Vis-
serligen tilldraga sig händelserna i de tre till en storvulen 
organisk enhet sammanlänkade berättelserna inte uteslutande på 
västerbottnisk mark. Men Västerbotten har dock så övervägan-
de fått lämna materialet till den plattform, på vilken diktens liv 
utspelats, att romancykeln gott kan betecknas som ett västerbott-
niskt epos. 

"Prästdottersböckerna", som i Hildur Dixelius-Brettners pro-
duktion utgöra det obestridligen tyngst vägande inslaget, äro tvi-
velsutan skrivna enligt principen, att diktens uppgift i första 
hand är lödig människoskildring, och att de skildrade människor-
nas psykologi, så given att det enskilda fallet kan tagas till in-
täkt för generaliserande sammanställningar, måste vara formen 
för konstnärlig framställning av ett idé- eller livsinnehåll. I det 
avseendet har författarinnan bemödat sig att och även förträffligt 
lyckats kasta ett förklarande ljus över de krafter, som innerst dre-
vo de tecknade personernas handlingar. Men de sålunda psyko-
logiskt levandegjorda människorna avspegla också så klart den 
tid och de säregna förhållanden, i vilka de levde, att berättelser-
na utöver sitt stora värde som levande och sann människoskild-
ring ha ett betydande kulturhistoriskt värde. De utgöra en tids-
skildring av hög rang, där ett märkligt stycke nordsvensk, en-
kannerligen västerbottnisk kulturhistoria fått diktens liv. 

Ur "Prästdottersböckernas" realistiska, men ändå av öde-
markernas, de stora viddernas och de långa, mörka vinternätter-
nas mystik fyllda skildringar träder framfarna dagars Väster-
botten, det slutande 1700-talets och det begynnande 1800-talets, 
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levande fram för läsaren, glesbefolkat, med många och långa 
milar mellan bygderna, med nybyggarnas sega och modiga kamp 
i fattigdom och umbäranden mot vildmarken, deras övertro och 
vantro i ensamheten, mörkret och tystnaden, mängd med för-
tröstan om hjälp från ovan — ett starkt och präktigt släkte, som 
oförsagt bjöd vidriga öden spetsen, hämtande sin styrka ,i en tro, 
som nu är död och förgäten: den sträva, gamla lutherdomen — 
och med prästen, som i ringhet, delande folkets armodsfyllda liv, 
dess vardagliga id och möda, utförde ett andligt pioniärarbete, 
en kulturell nybyggargärning av stora mått, om än en senare tid 
kan finna den ringa och oansenlig, mätt efter det yttre arbetsre-
sultatet. Vi försättas i den första berättelsens början till ett 
torftigt västerbottniskt herdetjäll och några nybyggargårdar och 
få sedermera följa den odlade bygdens långsamma framväxande 
ur obygden, från nybyggets grundläggning, genom år av sträv-
sam odlarmöda fram till det ordnade byalagets gemenskap i var-
dagens jordbundna omsorger och helgdagens vila, i glädje och 
sorg. 

Detta västerbottniska epos bäres av en betydande fantasi-
styrka och inbillningskraft. Men skildringen är dock byggd över 
en stomme av fast och konkret verklighet. Det ligger ett ingående 
och fördjupat studium av tid och miljö bakom arbetet, som har 
ett faktiskt underlag, hämtat ur tradition, herdeminnen, brev, 
dagboksanteckningar, domkapitelshandlingar och protokoll. Men 
inte bara ur studier utan också ur kärlek ha skildringarna växt 
fram. Det är därför landskapet blivit så sannsett, gestalterna så 
levande och starka. De ha älskats fram ur en mark, där författa-
rinnan känt och vetat sig ha sitt eget väsens ursprung och rot. 

Hildur Dixelius-Brettner har nämligen på mödernet väster-
bottniskt påbrå. Det förekommer i "Prästgårdsböckernas" rika 
människogalleri en präst Norenius, ett original av den typ, som 
prästerna häruppe i ödebygderna fordom ofta voro. Denne 
kvicke, slagfärdige, hänsynslöst uppriktige präst, som många 
andra av bokens gestalter flyttad från verkligheten in i dikten, 
var författarinnans morfars morfar. Hans fullständiga namn var 
Olof Mårtensson Norenius och han var bördig från Norets by 
i Lövånger, varifrån så många av de prästerliga originalen på 
1600- och 1700-talen stammade. Materialet till teckningen av 
honom har författarinnan hämtat huvudsakligen från en del i 
Uppsala universitets handskriftsamling befintliga anekdoter om 
den märklige mannen, samlade och upptecknade av en hans äm-
betsbroder Nenzén, samt ur domkapitelshandlingar och brev. 

Den mest markanta gestalten i skildringarnas människo-
galleri är den kvinna, som är huvudpersonen i första berättelsen 
men som även träder i förgrunden i "Sonen" och "Sonsonen". 
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Denna Sara Alelia, som genom ett långt liv av osjälviskt plikt-
troget arbete för andra sonar en synd, som hennes unga oroliga 
blod en gång förledde henne till, och som med åren får över sin 
gestalt en vördnadsbjudande storhet, har författarinnan tecknat 
med en förälskad hand. Även för hennes gestaltning har för-
fattarinnan haft en stomme av tradition, som hon dock givit kropp 
och själ i kraft av sin diktande inbillning. Hon hörde en gång 
av en gammal torpare -en fragmentarisk berättelse om en märk-
lig nybyggarbragd, utförd i Anundsjö aV en prästhustru för 
långa tider sedan. Det blev uppränningen till Sara Alelias vackra 
och märkliga saga. Författarinnan har förklarat, att hon i Sara 
Alelias person velat inkarnera det bästa och vackraste, hon drömt 
om de gamla låga prästgårdarnas kvinnor och deras tysta stolta 
kulturgärning. Sådan denna prästdotter och prästmoder träder 
ut ur skildringens ram blir hon nästan till en symbol för den sega 
energi, den okuvliga gudsförtröstande kraft, som långsamt men 
säkert, stycke efter stycke ryckt Västerbotten undan ofruktbar-
heten och gjort 'det till odlad bygd. 

* 

Hildur Dixelius-Brettner är född den 14 oktober 1879 så-
som dotter av dåvarande komministern i Neder-Kalix, sederme-
ra kontraktsprosten och kyrkoherden i Anundsjö Johan Gustaf 
Dixelius och hans maka, född Rosenius. Vid späda år kom hon 
till Härnösand, där fadern fått en befattning, och det var där 
hon offentligt, i dagspressen, frambar sitt författarskaps först-
lingar, budbärare om hennes tankars oro och hennes hjärtas 
längtan. Sedan hon vid några och tjugo år gift sig med provin-
sialläkaren d:r G. Brettner i Arvika, lät hon under åtta år de 
litterära intressena stå tillbaka för de husmoderliga plikterna 
och uppgifterna. , Men för den, som "dömts" till diktare, kom-
mer förr eller senare stunden, då diktandet inte längre låter av-
visa sig. För Hildur Dixelius-Brettner kom den för tolv år se-
dan, då hennes debutroman "Barnet" såg dagen. Sedan har 
hon genom en rad novellsamlingar och nu "Prästdottersböcker-
na" givit vår litteratur ett ingalunda obetydligt tillskott av 
djup och levande dikt, präglad av konstnärlig egenart. 

I västerbottensskildringarna ger hon med få och säkra drag 
landskap och människor, suggestivt bestrålade eller omflutna 
av sommardagens klara ljus, höstarnas grådis eller vintrarnas 
vita klarhet och med ett sus av ödemarkstystnad över och om-
kring sig, som blir till en fläkt av mystik. Genom dessa berät-
telser från flydda dagars Västerbotten går en varm ström av 
kärlek till det karga, ödsliga landskap under norrskenet, där, 
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som författarinnan säger, "naturen själv vill det enkla och all-
varsamma". Åt denna enkelhet och detta allvar har hon givit 
diktens liv. Västerbottningar skylla henne framför andra tack 
därför. ; 

Axel-Magnus Carlsson. 

— — 

Kyrksilvret från Västerbotten till 6ustav Älasas 
skattkammare. 

Den 13 februari 1548 utfärdade konung Gustaf I i Vadstena 
följande "quittence" på kyrkosilvret från dåvarande Västerbottens 
södra kontrakt: 

Wij Gustaff med Gudz nåde Swergis, Götis och Wändis etc. 
Konung Göre witterligit med thenna wår quittentia, att wij wty 
eghen konunglige person, wty wår stad Wasteen then 13 februa-
rij Anno 1548 annamat och opburit haffwa genom wår sölff-
scriffuare Hakin Olsson aff thenne oss elskelige her Johan i Byg-
da thetta epterna kyrkiosölff som han aff södra proestery i westra 
Bothnen upburit haffwer, som först är af Skelletta sochn itt för-
gylt monstrantz wogh 7 löde mark 1 lod 3 quintin, itt litet mon-
strantz förgylt och 12 lod, een kalk något förgylt wogh een löde-
mark 6 lod, Än een kalk något förgylt wogh 12 lod 1 quintin, 2 
patener någet förgylt wogh 9 lodh. 

Aff Löffanger itt förgylt monstrantz wogh 3 lödemarc 3 1/2 
lod. 

Aff Byggda sochn itt förgylt monstrantz wogh 13 Löde mar-
ker och 6 lodh, een kalk något förgylt wogh een lödemark och 
halffellofte lodh, een pateen något förgylt och 14 lod, jtem styc-
ken brutit sölff af för: de Kyrkosölff förgylt wogh 8 lod, itt litit 
kort wogh 3 lod, Summa på för: de Kyrkio sölff löper 38 löde-
mark 5 lodh itt quintin. Huarföre giffue wij förnempde her Jo-
han i Bygda quit och fry för alt ytermera tilltaal om för: de 
Kyrkiosölff. Tess till ytermera wisso låte wij tryckia wårt Secret 
her nidan före, och med egen hand underskriffuit. Datum ut 
supra. 

— " t Ö T * — 



Västerbottniska väggmålningar. 

VÄSTERBOTTENS ungdom som kulturbygd gör att man 
här mera sällan stöter på stugor med väggmålningar, ty i 
regel äro väggarna tapetserade i modern stil. Dock händer 

det, att man i mera undangömda trakter av länet finner målnin-
gar i enkla mönster på väggarna. 

Äldst har naturligtvis stugväggarna lämnats nakna och så 
finner man väl ännu på många håll särskilt i fjällbygden. Myc-
ket vanligt i gamla stugor är också att finna väggarna kalkade 
och sedan stänkta i olika färger, så att väggytan ter sig t. ex. 
svart- och rödprickig på vit grund. Ofta äro de kalkade väggar-
na mönstrade med hjälp av chablon, och visa blommor, blad, 
fåglar etc. Några fall då de vitkalkade väggarna äro försedda 
med framställningar av pelare äro mig även bekanta. 

Stundom ha stugväggarna varit boiserade, som ju inbjudit 
till dekorering. Bild 1 ger oss en bild från hemmansägare Oskar 
Wallmarks storkammare i Renbergsvattnet, Burträsks socken. De 
här förekommande målningarna uppges vara gjorda av en far-
bror till herr O. Wallmark. Att de tydligen icke kunna vara så 
gamla framgår även av kvinnornas dräkter å bilden. Även de 
övriga bemålade väggfälten i kammaren äro försedda med en in-
ramning av pelare och krönas upptill av en slags tronhimmel med 
nedhängande tofsar och draperier. På bild 1 se vi två kvinnor 
samtalande under ett träd. På bild 2 återfinna vi träden, men nu 
är det särskilt några byfernader, som dominera. Märk särskilt 
den tornförsedda byggnaden! Den förefaller mig ha en viss lik-
het med en av kasernerna på Skeppsholmen i Stockholm. 

Bland de tapetserade väggarna äro de, som försetts med ut-
arbetade målningar intressantast. De äro av mig endast kända 
i ett exemplar från länet nämligen i de i bild 3—4 återgivna från 
Långed i Nordmalings socken. Målningarna, som suttit i kam-
maren till en hemmansägare J. A. Jonsson tillhörig, numera ri-
ven stuga, uppges vara gjorda av en målare, stammande från 
Stockholm, som för en 50 å 60 år sedan kom vandrande vägen 
fram. De äro målade på papper, som sedan klistrats på väv. 
Medan de omnämnda väggmålningarna i Renbergsvattnet äro 
hållna i svart (kimrök?), äro de i Långed i flera färger, rött, 
grönt etc. Även här möter oss en inramning av pelare och fram-





Bild 4. Målad tapet från Långed. 
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ställningar av byggnader. På bild 3 tyckes till och med en fabrik 
ha fått komma med. Här och där lyfter en palm sin bredbladiga 
krona över de tydligen svenska husen. På bild 4 synes en ängel 
flyga fram genom rymden; bredvid är avbildad en lustig folklivs-
scen. 

Givetvis har det även funnits både tapeter som målats efter 
chablon och handtryckta sådana. Även tapeter, som stänkts lik-
som de i det föregående omnämnda kalkade väggarna, ha varit 
vanliga. 

Ragnar Jirlow. 

— — 

Då Västerbotten skattade till Jakob Ulfsson. 

Ärkebiskop Jakob Ulfsson blev av Sverges riksföreståndare 
och rikets råd begåvad med åtskilliga förläningar. Så gav riks-
rådet honom förläningsbrev på Norrebottn med thess soknar Löf-
ånger, Bygda, Skallofta, Vma, Lula, Pita, Kalis, Tornö och Sär-
kilax med all kongl. ränta, som ther afgår, dat. Kalmarnice 
1482 den 20 augusti. Kung Hans bebrefvade honom ock med 
Norrbottn och all Kongl. ränta at hvart år theraf quitta 1,000 
mark örtuger i the 4,000 mark Konungen skulle på Herr Sten 
Stures vegnar erlägga, och therhos skulle Archebiskopen af Cro-
nofogdarne i Helsingland och Medelpad årligen upbära 1,100 
marker, til desz 4,000 mark örtuger betalte blefvo, dat. Enköping 
in profesto Annunciationis Mariae Virginis Anno Domini 1501. 

-«SS»— 



Ruskurev och folkmedicin i Västerbotten. 
Hv Hramis. 

JMed ett tillägg av R. ̂ irlow. 

OM KÄNT ÄR hava även västerbottningarna en del "hem-
mamediciner", som inte alltid äro att förkasta. Det finns 
två olika huvudgrupper, de naturliga och de "övernaturliga". 

Dessa äro dock många gånger intimt sammanbundna. Här-
nedan följa några av de vanliga kurerna. 

Västerbottningarnas liv- och husmedicin, har sedan mycket 
långt tillbaka varit gråbon, (artemisia vulgaris) t. ex. mot fros-
sa, urinsjukdomar, gulsot, hosta, sömnlöshet, förgiftning, rödsot 
o. s. v., men först och främst mot all slags värk. Den sjuka lem-
men badades då i en dekokt på örten. Gråbon har även varit 
anlitad i kärleksväg; man lade nämligen en bukett under kudden 
för att få drömma om sin tillkommande. 

Bark av rönn kokades och gavs åt kalvar i stället för mjölk. 
Mot gulsot användes en dekokt på nio olika slags bark. Det 

var visst inte så noga, vilka träd barken togs ifrån; huvudsaken 
var att nio olika sorter användes. 

Mot binnikemask brukades ett pulver av ormbunksrot. 
De s. k. källarhalsbären (Daphne mezereum) användes mot 

halsfluss. Dekokt på enbär var ett blodrenande medel och kum-
min i förening med mjölk verkade svettdrivande. 

Luslummer (Lycopodium selago), denna växt med de många 
namnen, kokades tillsammans med snus och användes mot löss. 
Huvudet t. ex. tvättades då med denna "lösning". 

Mot njursjukdomar brukade man äta mjuk tallkåda ävensom 
de s. k. otterbären, odon. 

Myrsyran var även känd och ofta använd mot värk. Man 
bredde ut en handduk över en myrstack och efter en kort stund 
var duken våt, varefter den lindades kring det sjuka stället. 

Som blodstillande medel användes bitar av getingbon som 
lades på det blödande stället. Ett sätt att förebygga inflamma-
tion i sår var att röka dem med lin eller hampa. 

Här och var ute i byarna funnos — och finnas väl än i dag — 
läkekunniga personer, "vismän", som botade genom anlitande 
av allehanda vidskepliga konster och som omgåvos med en oge-
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nomtränglig slöja av mysticism. De fingo oftast skuld till att 
stå i förbindelse med Hin Onde. Enligt dessa "doktorer" kom-
mo de flesta sjukdomar ur jorden, luften eller vattnet. Diagnosen 
kunde lyda: "när du gick förbi den eller den stenen, fick du 
sjukdomen" eller "när du gick över den gamla bro, som leder 
över älven, kom sjukan". Tron på dessa kvacksalvare var berg-
fast, och är så ännu på många ställen. 

Säkerligen ha många av dessa kurer en hög ålder och som-
liga ha bevisligen varit i bruk sen 1600-talet. 

* * 
* 

Även på tyskt område har den i uppsatsen nämnda gråbon 
sen århundraden tillbaka varit känd och omtalad för sina väl-
görande verkningar. Framförallt har denna växt påståtts minska 
kvinnans smärtor vid födandet och bars som en amulett vid höf-
ten, foten eller gördeln. 

I användningen av luslummern som medel mot ohyra ha vi 
även förklaringen till växtens namn. 

Detta kan ock vara fallet, då ormbunken fördriver den ens 
tarmar sugande orm som binnikemasken utgör. Troligare är väl 
emellertid att vi i detta fall ha att göra med ett tyskt låneord. 
Jämför tyska Wurmkraut (egentligen = maskört). 

Beteckningen källarhals är också ett lån från tyskan, där 
denna buske heter Kellerhals, som syftar på att njutandet av dess 
bär vållar sveda i strupen. Här ha vi också grunden till bärens 
svenska användning mot halsfluss. 

Vad angår användandet av rönnbärssaft som dryck är detta 
känt även från andra håll än i Västerbotten. I Tyrolen i Schweiz 
kallas rönnbären för Mostbeere, som synes tyda på att man även 
där förstått tillreda en dryck av dessa bär. 

Ragnar Jirlow. 

— < 



Selbågar i Umeå museum. 
6 t t stycke konsthistoria på hästryggen. 

MEDAN DEN västerbottniska kvinnan framför allt åda-
galagt sitt konstnärliga kunnande vid framställningen av 
färgrika vävnader i egenartade och invecklade mönster, 

har allmogemannens slöjd framför allt riktat sig på den konst-
närliga utstyrseln av två andra grupper föremål: linfästena och 
seldonen. 

De tornformiga blånrockhuvudena och de plana linkammar-
na slöjdades företrädesvis av de unga männen och skänktes av 
dem åt flickorna att pryda sina spinnrockar med. Det har på 
dessa redskap ofta nedlagts en utomordentlig möda vid utsirnin-
gen och i kustsocknarna var det i stor utsträckning under de 
långvariga säljaktsexpeditionerna ute i Kvarken, som de skuros. 

Att även seldonen fått konstnärlig utsmyckning är ganska 
naturligt. Hästen var mannens stolthet och det var icke att undra 
över att bonden strävat efter att o-öra hans utrustning så prakt-
full som möjligt. Såväl sadlar, stigbyglar och betsel som rank-
bågar, selbågar ("selkrokar"), lokor och selknän ("bogskutt") 
finna vi i stor utsträckning på ett eller annat sätt utsirade. Det 
skulle vara av stort intresse att genomgå var och en av dessa 
föremålsgrupper för sig, men som utrymmet icke tillåter detta 
skall jag här endast uppehålla mig vid den rikhaltiga, 97 num-
mer räknande samlingen av selbågar, som för närvarande är i 
muséets ägo. 

Med selbågen kvarhålles "oppstaläret", som gick genom 
hålen i bågens ändar till "bogskuttet", som var av trä eller horn 
och från vilket "dragläret" gick till lokan. "Bogskuttet" var i sin 
gamla form knäböjt och av trä eller horn. I "bogskuttet" satt 
vidare "almella", som kvarhölls vid skakeln genom "selpinnen", 
och en ring till "bukjolen". Tömmarna löpte antingen fritt inuti 
eller utanför bågen men ofta genom "tömringar", fästade under 
bågen. I muséet finnas prov på ringar både av trä och horn (se 
fig. 1), i senare fallet tillverkade av avsågade bock- eller kohorn. 
På järnbågarna voro ringarna smidda och kallades då "töm-
stolar" (se fig. 2—3). 

Numera är hästens utrustning betydligt förändrad. "Ring-
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boselen" är det numera använda seltyget. Bågen har krympt och 
är gjord av järn, stundom nickel eller mässing; de gamla stån-
darna äro borta och bågen är fäst i vid putor fastsatta ringar; 
det gamla "bogskuttet" har alldeles försvunnit och är ersatt av 
en ring. 

De gamla selbågarna fördela sig efter materialet i bågar av 
horn (4 st.), trä (83 st.) och metall, i regel järn (10 st.). Horn-
bågarna verka mycket ålderdomliga och förete bemålning. Det 
här avbildade exemplaret är grönt (fig. 1). Järnbågarna äro av 
två typer, dels enkla (fig. 3), dels gallerformiga (fig. 2). Även 
dessa förete stundom spår av gammal bemålning, ofta röd. 

De ojämförligt vanligaste bågarna äro dock de av trä tillver-
kade, ganska naturligt då materialet var billigare än järnet och 
lättåtkomligare än hornet. På de av trä gjorda bågarna är det 
även som den slöjdkunniges kniv särskilt arbetat. 

Den förr brukliga västerbottniska selbågen består av en båge, 
som uppbäres av ståndare, vilka äro tappade upptill in i bågen 
och nedtill in i fotstycken, de s. k. selfötterna eller selpungarna, 
vilka senare ofta äro försedda med stoppning, s. k. buntning, för 
att undgå nötning mot djurets manke. Som ett rent undantag få 
vi betrakta det mycket intressanta, från Åsele socken stammande 
exemplar, där ståndarna äro knutna med remmar till bågen och 
fotstyckena. Den tillhör en äldre selbågeform, som för övrigt är 
hemma i Jämtland, Härjedalen, Dalarne och andra för ålder-
domlig allmogekultur kända delar av vårt land. Att den just 
stammar från Åsele, gränstrakten mot Jämtland, är betecknande. 

Under tidernas lopp ha emellertid selbågarna i fråga om 
konstnärlig utsmyckning genomgått en ganska karaktäristisk ut-
veckling och det inom muséet tillgängliga, rika materialet gör det 
möjligt att närmare följa dess förlopp. 

Den enkelbågiga typens utveckling. 

Som utgångspunkt välja vi fig. 4, där en grov sträng ändas 
i djurhuvudformiga öglor, genom vilka "oppstaläret" löper. I fig. 
5 se vi en utveckling ur fig. 4, ehuru under påverkan från den 
i det följande skildrade gallerformiga typen. Två fabeldjur med 
vingad ormkropp och hästhuvuden ringla bort från varandra. 
Mittpartiet visar två fåglar med huvudena riktade mot varandra. 

I fig. 6 spåra vi ännu djurskulpturen, som kvardröjer i tyd-
liga relikt. I fig. 7 är övergången till svängda volutartade orna-
ment fullt färdig. I fig. 8 finna vi detsamma men här har dess-
utom en rik växtlighet av blad och blommor växt fram på ytan. 





Figur 13. Figur 14. 

Figur 15. 

Figur 16. 

Oallertypens utveckling. 

Denna typ se vi representerad i en säkerligen mycket ur-
sprunglig form i fig. 9. Motivet, en rad djurhuvuden, vars käftar 
bita om en sträng, företer den största ålderdomlighet och åter-
finnes likartad i Nordiska Muséets uppländska samlingar i detta 
muséums äldsta daterade selbåge från 1638. En degenererad 
form av bågen i fig. 9 visar fig. 10. 

För övrigt möter icke denna typ ren i samlingarna men som 
en avläggare av densamma få vi väl betrakta fig. 11 och som en 
utveckling i sin tur ur denna sistnämnda fig. 12, som bär årtalet 
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1787. På de två sistnämnda möta vi liksom i det föregående 
djurskulptur i återgivandet av fågelhuvudena men vid sidan av 
denna finna vi på fig. 11 en skuren och målad bladdekoration och 
på fig. 12 en enbart målad dylik. 

I fig. 13 har djurframställningen på bågkammen alldeles för-
svunnit. I stället återfinnes ett toppornament av växtlig karak-
tär och bågkroppen visar en målad rokokodekoration med blad-
rankor i rött på blågrön botten. Däremot har toppornamentet i 
fig. 14, som bär årtalet 1827, en mera obestämd fjäderformig 
spridning liksom även fig. 15, som har målning av stelare 
1800-tals karaktär i huvudsakligen svart på röd botten. I fig. 16 
med årtalet 1803 är förenklingen skriden ännu längre. Ornamen-
tet har ytterligare reducerats och endast den gamla bottenfärgen 
i ljusblått är kvar. Till färgen svart men i formen i regel lika fig. 
16 är den under senare hälften av 1800-talet brukliga selbågefor-
men. 

Som framgått av det föregående bottnar den konstnärliga 
utsmyckningen av de västerbottniska selbågarna i djurskulptur, 
och de gamla slöjdarna och målarna ha gärna låtit bågen fram-
ställa ett djur. Längre fram i tiden — troligen vid 1700-talets 
slut — bli andra motiv allt vanligare. De gamla djurkropparna 
övergå till rena ornament eller framställas blad och blommor på 
bågen. Med 1800-talets senare hälft försvinner all dekorativ ut-
styrsel av bågarna, som så småningom bli enfärgat svarta. Nu-
mera har i allmänhet även denna sista form av den gamla träsel-
bågen försvunnit och efterträtts av korta bågar av järn eller 
nickel. 

Ragnar jirlow. 

— — 



Den ryska gravstenen på Bygdeå kyrkogård. 
av h . Bygden. 

Å Bygdeå kyrkogård, ej långt från ingångsgrindarne, stod 
och står väl än en mindre, upprest gravsten av en rödbrun 
marmorart, som eljest icke anträffas här på orten. Rest på 

norra sidan om kyrkan, stod den tämligen avskiljd från alla övriga 
vårdar, ty i folkföreställningen räknades denna sida, förr åtminsto-
ne, såsom den minst hedersamma begravningsplatsen, där själv-
spillingar plägade jordas. Men över sådana plägar ingen gravsten 
resas. Nå, saken kanske förklaras, då ryktet förmäler att en ryss 
låg här begraven, och då, som berättelsen ljöd, han kommit hit 
som fiende med vapen i hand till våra bygder, kunde ju denna 
plats på kyrkogården vara god nog. Ryktet talade sant, det var 
nog en fiende, men det var en tapper fiende, som offrat sitt liv i 
fullgörande av sin plikt mot sitt eget land. Och då nu mer än 
hundrade år lagt sig över denna grav och dämpat alla hämnd- och 
hatfulla känslor, ser man på denna grav med andra ögon, ja man 
eggas kanske av intresse att få veta vem han var och vad han 
hette, denna främling, som fick sin sista vilostad i en svensk lant-
lig kyrkogård, långt f järran från sina egna -stamfränder. 

Svaret på denna fråga ligger gömt i den inskrift, som nästan 
helt betäcker gravstenens ena yta, men dess tolkning är förbunden 
med någon svårighet, ty den är, som vi kunna ana, på ryska med 
dess egendomliga, från vår skrift skiljaktiga bokstavsformer, vars 
läsning kräver särskild språkkunskap, som en var ej är i besittning 
av. För många år sedan erhöll jag en välvilligt för min räkning 
anskaffad avritning av denna gravskrift, utförd med all den nog-
grannhet som var möjlig och som den mossbelupna stenen kunde 
medgiva, och denna ryska text lyder efter av benägna sakkunnige 
verkställd granskning i transkriberad form på följande sätt: 

Z d e s j lezit t j e l o G e n e r a l - M a i o r a i kova l e r a S a m e n a 
S t e p a n o v a s y n a G o t o v t s o v a , k o t o r o j ubit na po l j e s r a z -
[e]n i ja b y v s a g o pro t ivu Svedsk i ch vo j sk 18098° g o d a 
A v g u s t a 7®° cisla pri seleni j i Tsefe r . Zi t i ja ego bylo 
40 l jet 7 r n j e s j a t s o v 7 d n e j . 
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Det skulle på svenska ungefärligen betyda: 
H ä r vi lar k r o p p e n af G e n e r a l m a j o r e n o c h r i d d a r e n 

S e m e n S t e p a n o f s son G o t o f s o f , hv i lken d ö d a d e s p å s l ag -
fä l te t , s o m s tod m o t d e s v e n s k a h ä r a r n a år 1809 d e n till 
ta le t 7 :de A u g u s t i vid byn S ä f v a r . H a n s l e fnad v a r 40 
år 7 m å n a d e r 7 d a g a r . 

Vi finna härav sålunda, att den ryske generalmajoren Gotof-
sof stupat i slaget vid Sävar, då Kamenski segrande slog sig 
igenom de mötande svenska trupperna, som hotade att innestänga 
hela den söderifrån kommande ryska hären, och efter träffningen 
vid Ratan fick fri passage norrut till föga ära för de svenska vap-
nen. Ryssarna hade sålunda från Sävar över Pålböleskogen med-
fört sin fallne anförare och vid först anträffad kyrkogård begravt 
hans lik. Tyvärr har jag ej för närvarande kunnat om denna 
höge ryska militär förskaffa mig några närmare upplysningar. 
Endast det vill jag tillägga, att officerare vid ryska armén lära ha 
bekostat och något år senare från Ryssland översänt denna grav-
sten att utmärka sin fallne generalmajors grav och hedra hans 
minne. 

— < 



6tt mirakel i Bygdeå för 500 år sedan. 

I"Miracula Sanctae Crucis Stockholmias", en av dominikaner-
munken Gregorius sammanförd legendsamling, som utgavs 
från trycket i Uppsala 1725 av professor Lars Roberg, före-

kommer följande berättelse. Händelsen torde enligt L. Bygdén 
böra föras till 1300-talet eller något av de första åren på 1400-
talet, emedan berättelsen är den tolfte i ordningen inom samlingen, 
och först vid den 39:de berättelsen börjar författaren nämna år-
talen, då var och en sak hänt. Det första årtalet är 1414, och 
författaren tycks hava levat in på 1460-talet, emedan den sista 
händelsen är av år 1461. Den här ifrågavarande berättelsen 
handlar om en liten gosse i Bygdeå, som kommit vilse i skogen 
men efter av föräldrarna gjort löfte till den korsfästes bild i do-
minikanernas klosterkyrka kommit till rätta. 

Berättelsen lyder: 

De Puero oberrante per dito invento. XII. 

Puer quidam quator annorum in Upsaliensi diocesi 
in Norrabuthn regione, parochia Bögda söökn villa 
Östens-by solus de curia patris ad silvas invias, quae ibi 
maximae sunt, oberrando devenerat, de cujus perditione 
pater anxius unam oram denariorum ad defixionem Do-
mini dono offerre devovit pro ejusdem pueri vel saltim 
cadaveris sui inventione. Mira res, post quatuor dies 
puer praedictus in vicina villa, quae ad unum magnum mil-
liare distat a loco perditionis ejus per invias sylvas et ne-
mora vivus et incolumis invenitur. Parentes vero gra-
tias agentes salvatori, qui ovem errantem misericorditer 
reduxerat votum pro eo compleverunt. 

* 

I översättning: 
I Uppsala stift i Norrbotten, Bygdeå socken och 

Östens by1) hade en liten gosse om fyra år förirrat sig 

*) N u v a r a n d e Es tersmark i Nysätra , ännu in på 1571 b e n ä m n d 
ö s t e n s m a r k . 
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från fädernegården ensam i de obanade skogarna, som 
där sträcka sig vida omkring. I ängslan över det förlo-
rade barnet utlovade hans fader till Christi kors ett öre1) 
i penningar, om man kunde återfinna gossen eller åt-
minstone hans döda kropp. Och, vilket under, efter fyra 
dagar återfanns samma gosse vid liv och oskadd i en 
grannby en god mil därifrån, skild genom vilda skogar 
och snår, och med tacksamma hjärtan till Frälsaren, som 
i sitt förbarmande återfört det förvillade fåret, fullgjorde 
föräldrarna det löfte de givit. 

— — 

"Lokalt veto" i Degerfors 1840. 

Bland Degerfors bys byastämmohandlingar förvaras ännu 
originalet till följande överenskommelse mellan byamännen i ja-
nuari 1840: 1 

"För att, i möjligaste måtto, motarbeta fylleriet med alla dess 
namnlösa ohyggligheter och olyckor hafva underskrefne samteli-
ga Degerfors Byamän öfverenskommit, att ingen utaf oss får, 
under nu instundande marknad eller någonsin framdeles, vid 
marknaden och stämman, hos sig inrymma någon så kallad nä-
ringsidkare eller krögare, vid äfventyr att förbrytelse häremot 
blifver förfallen till Fem Kronors böter till socknens fattiga; och 
skall denna öfverenskommelse årligen en gång uppläsas uti All-
män Byastämma, på det okunnighet därom icke må kunna före-
bäras. Degerfors den 1 Januarii 1840. O. G. Burman. E. Fors-
gren. Anders Gustaf Hansson (bomärke). Pehr Göransson 
(bom.). Johan Ersson. Johan Pehrsson (bom.). Pehr Ersson 
(bom.). Eric Ersson (bom.). Johan Jacobsson (bom.). Jacob 
Johansson (bom.). Olof Burström1 (bom.) (namnet och bomär-
ket senare överstruket). Anders Hansson (bom). Fr. Johans-
son (bom.). Anders Johansson (bom.). Olof Johansson (bom). 
Nils Johansson (bom.). Hans Göransson (bom.). G. Hansson 
(bom.). Eric Sundling, gästgifvare. 

Wittnar G. W. Nordlund. 
Upläst den 18 Maji 1840 betygas H. A. Hasselhuhn. 

— < * & = » — 

') Ett öre var på den t iden en betydl ig summa. 



Ur Bygdeå sockens äldre historia. 

IBygdeå församlingsarkiv förvaras en del av f. d. överbiblio-
tekarien L. Bygdén ur skilda källor samlade handlingar, av-
skrifter av gamla papper, som röra socknens äldre historia. 

Här återgivas en del av dessa, vilka torde vara ägnade att intres-
sera icke blott sockenborna utan även övriga västerbottningar, 
som önska lära känna vår hembygds äldre historia, händelser och 
förhållanden, som haft betydelse i våra förfäders liv. 

Då Bygdeå kyrkstad ocb prästgård 1681 lades i aska 
getiotn en "piltbers" lek med eld. 

I Bygdeå sockens dombok för år 1683, finnes följande "Rela-
tion och Attestation" om den stora brand, som 1681 ödelade 
Bygdeå prästgård och kyrkstad. 

Alldenstundh Hans Ähre wyrdighet, herr Probsten och Kyr-
kioherden wällärde herr Lars Buurman utaf oss Ländz- och Tolf-
män är begiärte een sannfärdigh relation och Attestation om den 
stoora och skadeliga Branden eller Eldzwådan, som Prästegår-
den och dess innandöme fast olycke- och oförmodeligen öfvergå 
månde åhr 1681 den 28 Aprilis; hwarföre hafwa wij icke under-
låta kunnat sama Hr Probstens rättmätiga begiäran willfara, be-
tygendes her med uthi sanningh, som och des förutan heela för-
samlingens Inbyggiare mehr än nogsampt kunnight ähr. 

1) Hwadh sielfwa Eldzwådan och des Upkomst anbelanger, 
så hade een lijthen gosse eller pilther om 9 åhr giordt sigh ett 
lijthet hus under een Bondes kyrkiobodh gålf, dijt han uthi sitt 
owett och af barnsligh åtbyrdh baar Eeldh att bränna sig Ler 
Kakor, hwilket ingen menniskia bleef warse förr ähn elden itändes 
under gålfwet uthi hööet, som lågh i Boden, där och een hääst 
stodh fastbunden, hwilket tillijka med sjelwa boden upbran, uthi 
en sådan hast, så att ehuruwäll Boden stodh ett långdt stycke 
från sielfwa Prästegården, hände lijkwäll inthet bättre, än att se-
dan Eelden hade fått öfverhanden och stodh som högst i Låga 
öfwer stöörste deelen af dee der närmast intill belägna Bönder-
nas kyrkiohuus, den omöjeligen släckias eller dämpas kunde, utan 
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Lågorna ochGnijstorna kastade sigh förmedelst det häftiga wästan 
stårmvädret äfwen då påstodh och blåste, in opå Prästegården 
så långt uth, att förr än folket, som elden släckia skulle och wore 
kombne der ifrån kornladan att de der kringh stående husen af-
waria, the ther närmast fahran lågo itändes sielfwa stugubygg-
ningen medh lofftet och de huus på mangården, hwar uthi hr 
Probsten hade sin egendom och sielf dagligen plägade wistas, och 
det medh sådan häfftighet, att fålket intet kunde eller förmåtte 
släckia, fast mindre fick tijdh och lägenheet des Innandöhme 
bärga, förrähn Eelden lade hela gården medh mästa ägendomen 
ganske ynke- och beklageligen i aska. Många af fålcket som 
giorde sin flijth på taaket att släcka Eelden och innan till bärga 
Huusgerådz sakerna, blefwo brände och kunde med största lijfs-
fara undkoma. Ja; Hr Probsten sielf hade ock så när upbrunnit, 
då han uthi sin studercamar skulle sökia solvera sitt Biblioteck, 
nödgades fly undan Eldz lågan igenom ett lijtet fönster, hwar i 
han fasnade och fohr mycket illa medh sin gambla kråpp, innan 
han sleet sigh löös och undan rööken, som honom der i fönstret 
förqwafia ville, hwilket alt honom och allom dem som tilstädes 
woro ganska faaso- och sorgeligt war att påsee men aldra mäst 
hr Probsten och hans k. Hustru som der widh nästan allt sitt go-
da, thet de i wählmackten sigh och de sijna i ålderdomen till tröst 
och uppehälle hade församblat, så hastigt oförmode- och ymkeligen 
bårtmista skulle. 

2) Så att, ehuruwäll dem sielfwom omöjeligt ähn mycket 
mindre oss eller androm giörligit wara kan allan den upbrända 
ägendomen specificera ell. wärdera, Lijkwäll så wijda wij til-
föronne både sedt och til det närmaste wettat hafwa hwadh huus-
gerådzsaaker i Prästegården i förrådh fans; alltså kunna wij och 
medh så mycken större wissheet och trygdt samwete inför Gudh 
och wår nådiga höga Öfwerheet det bewittna och bekiänna, att 
ganska lijtet däraf bärgades och efter hr Probstens egen ingifne 
Upsatz otwifwelackteligen ähr, Gudh bättre, uthi samma Brandh 
upgångit, nembl. 
Alle sänge- och Lijnkläder, med sparlakan aff Tafft och 

annat fijnt Tygh bättre och wärre, som wähl kåstade 1,000 
Twenne Brudskrudar medh Crona, Crantz, förgylte sölf-

bälten, kläder, smycken, een stoor förgylt kiädh öfwer 
'bordet om 21 lodh, förutom annat der till hörigt och så 
till wärde 1,000 

Fyra Lispundh fijnt Tenn i fat och talriker 100 
Bränwijnspanna, kopparkittlar och grytor sampt klännäts 

panna förutom malm, som ej kan sestimeras under 180 
Trenne Låffbodar fulle medh mjöhl, malt, humble, ståendes 
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i Tunnor till 43 tr spannmåhl förutan kiärilen, des ska-
da ofwer 400 

Uthi flamesk 2 silkesförlåter med koppar, Lappskins dynor 
ofwer herla Bänckierna, 16 st. stoolhyendh, 40 st. stoo-
lar, 9 st. kongl. Conterfeijer, alt tilhopa wärde för 160 

Grant och gröfre lärft medh wäffstool, Een drällväf om 
40 aln af 15 skafft, med des stoolskefft och wäffskiedh 
till det minsta 150 

Gånge kläder, bestående i kiortlar, Tröjer, myssor, Hattar 
effter special, till det ringaste recknat för 160 

Skiöhna Böcker för 300 dr, 60 Tr beredd maldt 150 450 
Kiännen medh alt thet Öhl till sommaren, om 14 Tunnor 160 
Fäm kistor der uthi åtskilliga huusgerådzsaker öfwer 150 
Een beslagen Läderkårgh med kryddewijn uti 40 
Ett snickare skååp med allahanda lijnkläder 250 
14 st. stugulåås och 8 ståcklåås 40 
Allén boohagsredskapen i järn och trää, så att icke een 

trääskied lämbnades 1,000* 
Tvänne swijn och 14 grijsar 30 

Sma dir 4,610 

Förutan mycket annat smått. Fördenskull och der aller nå-
digste Öfwerheeten skulle behaga, sådan wår Elskelige käre 
siählasöriares och kyrkioherdes stoora erlidne skada medh Nåder 
ansee och opå något sätt honom till tröst och hugnadh lindra i 
stället för Brandstod andra Effter Lagh åtniuta pläga, wore icke 
allenast han medh de sijna sådan Kongl. ynnest och allernådi-
gaste undsättningh medh underdånigh wyrdnat erkännandes, utan 
och wij hans åhörare högstförplicktade trohiärtligen önska och 
bedia att den högsta Gudh täcktes den deelen igen Tusenfaldt upp-
fylla och wälsigna. Till wisso att medh mera bem :te Brandska-
da alldeles sålunda är beskaffat, hafwa wij detta bewijs witterli-
gen författa låtit och medh socknens Siguele bekräfftat jemwähl 
samptl. Allmogen föreläsit, hwilka och ther till beiaka som skied-
de uthi Bygdeå socknestuga den 11 Augusti Åhr 1683. 

Probsten och kyrkoherden i Bygdeå Lars Burman fick 1684 
den 15 maj i anseende till övergången eldskada den 28 april 1681 
frihet för alla prästgårdens ordinarie och extra ordinarie utlagor 
i sin livstid. 

* D e n n a s u m m a mås te va ra felskr iven i domboken och stå i st. f. 
100, om s lu t summan skall s t ämma. 
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Ralva Rickleå by ocb laafiske till — Clppsala domkyrka. 

I ett av Oudlef Bilder den 29 juli 1337 upprättat märkligt 
testamente (Diplomatarium Svecanum T. IV n. 3311), bevittnat av 
ärkebiskop Petrus i Uppsala jämte flera kaniker, skänker han till 
den då under byggnad stående domkyrkan i Uppsala 

"Dimidium amnem in Norbygdho wlgariter dictum laxafiske 
cum dimidio opidi adiacente eidem amni, qui emptus erat pro 
quadraginta marchis denariorum Helsingorum". 

(Halva ån i Norr-Bygde, gemenligen kallad laxfiske, jämte 
halva byn liggande vid samma å, som han köpt för 40 mark Häl-
singemynt) . 

Att härmed just menas Rickleå laxfiske bevisas därav att så-
som Uppsala domkyrkas tillhörighet uppföres 1326 (Örnhjelms 
Diplomatarium I, pag. 84) 

"In contractu dicta Butn in parte Bygdha oppidum quod di-
citur Rikarzbodha cum piscatura salmonum — pensio XXV sal-
mones". 

( en by, kallad Rickardsboda jämte laxfiske — arren-
de 25 laxar). 

Denna egendom behöll Uppsala domkyrka och uppbar årli-
gen i arrende 25 laxar ända till reformationstiden, då den liksom 
övriga S:t Eriks-hemman lades under kronan. Först konung Jo-
han III tillät Rickle-borna att köpa det till skatte 1583 för Ett-
hundrade och Sextijo dahler. 

De byamän, som fingo Johan III :s brev på "wåre och Cro-
nones Heman i Rickelaby" voro Jöran Arfwidsson, Olof Nilsson, 
Hans Mårtensson, Nils Olofsson, Håkan Jonsson. Jon Olofsson, 
Mårten Andersson, Mats Olofsson, Önde Jonsson, Jöran He-
mingsson och Nils Jonsson. 

Strödda anteckningar. 

I ett av sina brev, daterat 29 okt. 1626, säger Cammar Colle-
gium, att det vill remittera till ståthållaren Ulfsparre Umeå stads-
fullmäktig Claes Nilssons begäran att mot lilla tullens erläggan-
de få föra sitt gods till Stockholm från marknadsplatserna Gum-
boholmen och Nykyrkan. Således var Nyby kapell då redan 
byggt. 

Bygdeå socken började 1638 i februari det nya järnbruket i 
Sikeå, "derpå Welborne Cammarrådets skriftlige tillåtelse den 6 
aug. 1638 bekommit är, men 1639 hölls der utskrifning, hvaruti 
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dem skieddes orätt, medan de skole niuta Bergsfrihet, så många 
som i Sochn Bergsmänner äro och hos Bergmästaren därsamma-
städes sig hafva låtit anteckna". 

* 

1649 den 7 aug. förordnades all kronans kyrkotionde av Väs-
terbottens södra prosteri, alla fem socknarna, till Härnösand Su-
perintendentia och Gymnasium. Den nämnes och uppbars första 
gången 1650 av Superintendenten och Capitulares. 

* 

1651: årliga räntan och gärdespersedlar af Bygdeå, Skellef-
teå, Burträsk och Piteå skulle Hr Gustaf Bielke til årligit åtniu-
tande uppå sin beställnings afräkning inrymmas. Rentorna löpa 
til 2,000 Dr Smt och voro i 

Bygdeå socken 55 2 7 / 3 2 mantal 
Skellefteå socken 106 2 3 / 3 2 „ 
Burträsk socken 13 5 / 8 „ 
Pitheå socken 58 1 5 /1 6 „ 

Årliga räntan 896^-14—10 4 / 5 
Gärden (med undantag av spannmålen, som 

var anordnad till Västerbottens regem. in-
fanteri) 1,103— 7—18 3 / 1 0 

1 , 9 9 9 - 2 2 - 5 Vin' 
Tilldelningspenningar 9—18 9 / 1 0 

Sma 2,000 Dr Smt. 

Där uppräknas vad varje by utgör. På listan över byarna 
inom Bygdeå socken saknas Ratuvik. I stället för nu brukliga 
namn skrives Jonckboda, Utterwattnet, Estensmark, Klingsjön. 
Efter Rickleå kommer den sista byn av en granne och kallas 
Backen (?). 

* 

1651 den 1 sept. "förläntes uppå årliga lönens afräkning 
Custos Archivi Jon Bure med de gods och hemman, som finnas 
uti Löfånger socken och närmast intill liggande kronan förbehåll-
ne samt Bomansfors laxfiske i Skellefteå. 

Löfånger mantal 47 49/C4 . 
Af Bygde „ 32 i i , ' «4 

Det är anmärkningsvärt och egendomligt, att i Bygdeå 32 
mantal finnas givna både till Bure och Bielke på samma år. 

«SS35 



Zvh ] S y s ä t r a - m o t i v . 
C Hv O t t o JHordenfors . 

S t t f j e m . 

Mina goss-års hem, mina rötters mark! 
Som blomdoft, gömd i en dagboks ark, 
det gångna till mötes mig träder. 
Hos dig i lekarnas glada vår 
jag bidat stundande vandringsår 
i förliga vindar och motiga väder. 

Som en allvarsman under himlens ljus 
i åldrig ståt står ett långt lågt hus 
med vintrigt knäppande bjälkar. 
Och täckt av glimmande snöschabrak 
mot än går backen frän källarns tak 
med minnen av skidsus och glimmande kälkar. 

Vid mitt pojkrums fönster står rönnen än 
och nickar mjukt som en kär god vän 
åt björkarna nere i parken. 
— Det finns bland träden i dungen där 
en näverskinande stam, som bär 
ett flicknamns flammande runor i barken. 

Jag kan aldrig bliva en främling här. 
Den jord, ur vilken jag vuxen är 
har del i mitt väsens daning. 
— Här vill jag rasta en drömfylld stund 
och vila ut på min gamla grund 
bland tågande syner och viskande aning. 



S K u s t l a n d s i d y l l . 

Du långfärdsman, håll in din häst 
vid dessa gröna gärden, 
och stanna kvar en stund som gäst! 
Vem vet, när du får se härnäst 
en sådan syn i världen! 
Låt ögat ströva vidgat stort 
ut över ronningarnas ro! 
Här är en Gud behaglig ort, 
där det är skönt att bo. 

Här har du kornbodslandet, strax 
vid Bottnens hav beläget. 
Här vaja frodighetens ax, 
och folket lever gammaldags 
och sunt och mödoträget. 
Del är en värld för sig i smått, 
som stängs av sockengränsens rå, 
— där allt är mätt med bondemått 
men lika gott ändå. 

Med blygsamt skick du månde gä 
förbi vart slugufönster. 
Vid rutan alla jäntor små 
som stumma altartavlor stå 
i högtidsstela mönster. 
— Och hör du till det raska slag. 
och är ditt öga som sig bör, 
så tör du se med välbehag 
de fagersköna mör. 

Men är du allvarstyngd och mätt 
på denna världens villor, 
i männens flock du finner lätt 
betänksamt folk med ordasätt 
som gulnade postillor. 
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På nordgränstraktens byamark, 
där gammal tro har hävd och vård, 
det bor en skriftlärd patriark 
i mest varannan gård. 

Så är det goda landets art, 
— om jag den rätt beskrivit. 
Så är den bild, jag troget spart 
av ting och människor, som snart 
för mig en saga blivit. 
— Jag är en långfärdsman och gäst, 
som stadigt växlat land och härd. 
Här är den trakt, som var mig bäst 
och kärast på min färd. 

— 



Västerbottningen som bytte hemman med 
6ustaf SHasas franka. 

1 konung Gustaf I :s Registratur läses följande öppna brev, da-
terat Stockholm den 12 november 1544, för Lasse Olofsson i 
Backa, Ume s:n, Westerbotten, på ett hemman i Bygde s:n tills 

vidare emot Skärpinge i S:t Drottens s:n vid Söderköping, som i 
byte tillfaller fru Ebba till Norrby. 

(Dpett breff för £asse (Dlofsson 
på en jorö benempb Kifa l lå etc. 
Da tum ut supra . 

CJmTSf ij © U S C i l ^ me& © u b j nåöc, 5r>erigis, (Sötfyes ocfy etc. ©öre 
• É l f l roitterligit, att effter tfyenne ro år tro Pnöersåte £asse (Dlspmt 

V, till B a c f a ett P m e socfen i IDesterbotten, fyaffuer oss rmöer* 
fcånigligen berättet, att fyure fyan pntt od? cplåttbt fyaffuer ärlig roålbör&tg 
Quinne ,-fru <£bba till Icorrby ett sfatteljemman som fyaits arff roare 
sfall , £iggtenöes i S . Drottens socljmi roi&t Suöercöping benempb 
Scfyårpinge, ©cl; t f r u <£bba fyonom åter lijfe mycFenn joröt annerstäÖ5 
tfyer fyonont lågligit roare fann , bonom igen att giffue loffueö fyaffuer, 
Sså effter förbe:te ^ r u <£bba nu tefe roiöt fjonbenn år, att fjon s amme 
byte me6 för:ne £asse (Dissson fullgöre eller änöe fann , terfore fyaffue 
roij aff synnerltge gunst ocf? nåfce rmtt ocl? effterlatiö, som roij ocl? nu 
meöt tfyetta roårt opne breff tmne oclj förlåne Ijonom, att fyan på ett 
år, tu eller trij tillgörenöes en roår ocfy Cronones iorb, som tilförenbe 
rnör St £ r ic i prebenöe t i lpsale Domfyrcfe leeget fyaffuer, benempi» 
Hifal lå , liggtenöes j Bygöe socfen i för:ne JDestrebotten för tfyen råttig* 
fyet, som tfyer a f fgåå plager, niute ocfy betjolle m å oelj sfall , Docfy mei> 
ssåå s f ä å l oelj förorö, att för:ne £asse nu i miMertijöt sfal l icfe 
allcnest late oss förståå alle tfye lågligfyeter rotöt för:ne Hifal lå , som 
är rrteö tfyet lajefisfe, ocfy alt annet fyuaöt tfyer tm&er ligger, ritann 
temroål för oss beroise tt?e s fä l ocfy rättigheter, som l?an till förbe:te 
Scfyatteljemmen i (Östergötlanö tjaffuc fann , seöan roele roij yttermere 
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fyanMe bå&e meö t»älbe:te $ru (Ebba ocl? tjortom om samme byte, ocfy 
tfyem roårt sinne i tfyenn mötte förstå late. Datum — 

Detta byte återgick redan följande år. Fru Ebba var konung 
Gustaf I :s franka Fru Ebba Eriksdotter Wasa till Norrby och 
Ekeberg. Lasse Olofsson var dåvarande fogden i Västerbotten, 
som bodde i nuvarande Grisbacka. 

"Det norrländska folkets dygder" 

ha en hänförd skildrare i Arwid Ehrenmalm, som i juli 1741 före-
tog en resa till Åsele lappmark och utgav en skildring av sin färd. 
Han skriver däri redan från sydliga Norrland bl. a.: 

"Folket renliga, så uti theras ringa kernlösa mat som uti the-
res kläder; the äro mycket bevågne emot främmande, gladlyntare, 
arbetsammare, hälsosammare, starkare och vigare än uti de söd-
rare orter. Thet förra kommer törhända theraf, at the ej så ofta 
besväras af främmande och sådane vägfarande, som med otidig-
het framfara, sig sjelwom til last och androm til kropps och sin-
nes förderf. 

Buken är ej thetta folkets Gud. Här börjar man at röna 
tvenne andra thet Norrländska Folkets egenteliga dygder, hvilka 
ännu klarare lysa ju längre jag kommit emot norr. 

Otrohet och tjufnad äro okända laster. En resande behöfver 
intet lås för sin Coffert, och then ther bor ingen stängsel och vård 
om sin egendom. Thenna lastens oskiljaktiga medfölje, tiggeri, är 
så sällsynt som blygsel hos et fräckt sinnelag. Then lata upväcker 
ingen medömkan, men ålder och bräklighet tränger ej bedja släkt 
och bekanta om understöd, the gifva thet obudna och spara således 
hvars annars qvida. Osanning är then andra lasten, som utur 
Norden blifvit landtförvist, om ej någon på långväga resor ther-
af blifvit smittad såsom af fråssan; theraf följer, at til sanningens 
bestyrkande ingen behöfver anropa osanningens fader, ty inga 
edeliga bekräftelser höres ibland folk, som veta sig äga nog rede-
lighet at thesutom blifva trodde. 

Än en annan frukt af kärlek til sanning, then vederstyggeliga 
smikran förderf var ej här the gamlas dygder och the yngres sin-
nen. Odygden har ej än fått sminka sig med dygdefärg." 

—«38=°— 



6n hundraårig byaordning i Degerfors. 

Bland Degerfors byastämmas handlingar förvaras i original 
följande år 1822 fastställda 

By a Ordning. 

§ 1. 
Alla skola vid dem förelagt 32 skl:r Banco Vite, på bevislig 

tillsägelse, personligen eller medelst värdiga Ombud sig uti Bya-
stämma infinna, så framt icke sjukdom eller annat laga hinder i 
vägen ligger. 

§ 2. 
Hvarje Byaman, enär han för nödvändigt finner, äger Bya-

stämma berama, när enskildte eller andra omständigheter det 
fordra. 

§ 3. 
Hvilken sig infinner uti Byastämma berusader, vare sig af 

Bränvin, Vin eller Toddy, eller den som icke befinnes när han 
frisker är i samma välkända tillstånd, som när han nyckter är, 
utvises första gången, och vid träsko, utledes af Åldermannen och 
behöriga biträden, andra gången pliktes med penningar efter lag 
för dylika otilbörligheter. 

§ 4. 
Alt onödigt samtal, som till Ordningen och Målens öfver-

läggning icke hörer, när stämman är börjad, undvikes, vid 8 sk. 
B:co Vite. Eder och Svordomar vare vid 16 sk. B:co plickt till 
Bya Cassan för hvarje gång förbudne. 

§ 5. 
Åldermannen före Ordet uti Byastämman, men skulle han i 

sin framställning icke därtill tro sig äga skicklighet, hafve rätt 
att öfverlåta denna sin förmånsrätt för den han förtroende äger 
och redligare uppfyller denna plickt. 
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§ 13. 
Med undantag när Ämbets- och Tjenstemän äska Byastäm-

ma varde där inga andre ämnen framstälde eller uptagne än de 
som röra Byns såväl enskilda som allmänna angelägenheter. 

§ 7. 
Till förekommande af Eldswåda vare 1 :mo alla Stik-Bloss 

förbudne att bäras så innom som utom Hus vid 1 Rdr B :co vite, 
hvarföre Husbonde inom sitt hus må ansvara. 2:do må vid hvar-
je gård finnas ett väl försedt Ämbare, Stege och Brandhink, där-
öfver Brandsyn tillkommer att på deras ansvar ordning hålla. 
Samt 3:tio att till Brandsyne- och Besiktningsmän årligen väljes 
sådana personer, som äro kända för nyckterhet, pålitlighet och 
kännedom i sitt updrag, hvarföre de af Byns Cassa böra njuta 
24 sk. B:co om dagen. — Inga onödiga biträden böra vara föl-
jeslagare. — Åldermannen med tvänne andre finnas endast be-
höflige. Så god tid bör synen företagas, att den på dagen kan 
medhinnas, vanligen Ersmässetiden. 

§ 8. 
Den af Grannarne, som, utan laga tillsägelse och syn med 

behörig Länsman och 2:ne Nämndemän, inkräktar något af Byns 
Mark vare förfallen till 3 1 / 2 Rdr B :co vite, och gånge den ola-
ga syn åter. 

§ 9. 
Hvilken som hemligen eller uppenbarligen släpper kreatur 

på en annans ägor, vare sig på Åker eller Ängar, Våhr, Sommar 
eller Höst, plikte 3 1 / 3 Rdr Bco utom skadans ersättande. 

§ 10. 
På det att hvar och en af Byamännen måtte hafva tillgäng-

lig väg på Sommar som Vinter till sine Ägor, utses näste Våhr 
på de beqvämligaste ställen, likväl där minsta skada sker så för 
Åker som Äng, behörig rymd för vägars utstakande och plane-
rande, så att med Kör-redskap alla Årstider kan färdas, och den 
som sig däremot sätter, när allmänna viljan och talande skäl där-
till är för saken, tage där väg likaväl, och den träskande plikte 
2 Rdr Bco 

§ 11. 

Den som uppsåteligen gjör för en vana att gjöra stigar ge-
nom Åkrar sommartiden plikte 1 Rdr B :co. 
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§ 13. 
Hvilken utaf Grannarne, som undandrager sig att hålla 

Gärdesgården omkring Åkern mindre än Två Alnar hög böte 24 
sk. och likaledes den som icke håller försvarlig Gärdesgård om-
kring Byns Ängar. 

§ 13. 
Om någon bevisligen lämnar någon Grind öppen, plickte 12 

sk. B:co och betalar den skada, som därigenom timar. 

§ 14. 
Den som försummar dikning, hvarom vi öfverenskommit, böte 

24 sk. och fortsättes dikningen på dens bekostnad som sådant för-
summar. 

§ 15. 
Om någon innom Åkerhagen Kjörer, utom den vanliga vä-

gen, eller hugger led genom annans Gärdesgård utan Ägarens 
tillstånd, Böte för det förra 12 sk. och för det sednare 32 sk. 

§ 16. 
Om någon enskildt slår på Storänget eller Gran miste Höet. 

(Paragrafen är senare överstruken). 

§ 17. 
Hvilken som undandrager sig att i stånd sätta Broar som 

efter dess lott på honom belöper, plikte 24 sk. B:co. 

§ 18. 

Släpper någon Svinkreatur innom Åkerhagen, som icke äro 
ringade, böte för hvart svin 8 sk. 

§ 19. 
Om någon af Grannarne har någon Häst, som springer 

öfver gärdesgårdarne, tage genast vara å Kreaturet vid tillsägel-
se samt ersätte den skada, som därigenom åstadkommits. 

§ 20. 

Därest någon utsläpper Get- eller andra Kreatur utan Wall-
hjon, böte för h varje af det förra Kreatur 12 sk. B:co och för de 
sednare — — (summan ej utsatt). 

§ 21. 
Den som ej har försvarliga tak och Eldstäder, böte 32 sk. 
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§ 13. 
,Den som ej hafver stängt sin Åkergrind den tid Naturens 

nödvändighet sådant fordrar, som vanligen plägar vara Ersmäs-
sotiden, böte 16 sk. B:co. i 

§ 23. 
Den som har sin Hund obunden efter den 18 Maji, plickte 

sexton sk., utom Böter efter lag. 

§ 24. 
Vill någon icke flytta med sin Boskap på Västra sidan om 

Elfven när Touren kommer på honom, plikte 16 sk. B:o. 

§ 25. 
Om någon olofligen tager annans Båt eller Åror ifrån stäl-

let plikte 1 Rdr Bco. 

§ 26. 
Eho som olofligen tager någon Båt vid Quamelfven plickte 

2 Rdr Bco, förkommer den genom en sådans förhållande betale 
skadan. 

§ 27. 
Åldermannen hafve vederbörlig uppsigt öfver Pråmarne eller 

färgorne, och vid bevislig försummelse plikte 1 Rdr; den större 
färgan får sitt rum ibland uti den så kallade Midtidalen och stun-
dom uti Oöransdalen, den mindre, som äfven bör fastlåsas, får 
sin plats uti Laxdalen. — 2:ne Nycklar på Byn böra vara till-
hands samt Färgorna vederbörligen låsta. — Då utbysmän dem 
begagna betalas 4 sk. Bco till Åldermannen. j 

§ 26. 
Alla Böter, som efter denna Bya Ordning utgå, skola ge-

nast efter brottet executivt uttagas af Åldermannen jemte tvänne 
Grannar, utan något vidare ansvar, än att Böterna af Ålderman-
nen förvaras till Årets slut, då desse penningar användas till 
Byns samfäldta behofver; Att sålunda är med vår vilja öfver-
enskommit, bestyrkes med våra Namn, som skjedde i Degerfors 
den 12te Januari 1822. 

På samtelige Degerfors Byamäns Vägnar P. G. Saedén, 
Prästebordsförvaltare, Jöran Hansson (bomärke), Olof Hansson, 
Hans Andersson (bom.), Pehr Rehn (bom.), Joh. Pehrsson 
(bom.), Johan Ersson, Pehr Ersson (bom.), Eric Ersson (bom.), 
Jacob Jacobsson, Johan Jacobsson (bom.), Olof Burström, An-
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ders Hansson (bom.), Thomas Pehrsson (bom.), Nils Johansson 
(bom.), Joh. Johansson, Anders Johansson (bom.). 

Attest. J. P. Falk. M. Källström. 
År 1822 den 12 :te Januarii å Laga Härads Tinget med De-

gerfors Tingslag blef förestående Bya Ordning, hvaraf en bevitt-
nad afskrift till förvar bland Häradets Handlingar lades, ingif-
ven och däröfver beslutit, som Protocollet under § 66 i Domboken 
utvisar, Betygar 

På Härads Rättens Wägnar 
Joh. Sundelin. * 

För vartdera av åren 1842—1851 betygar H. A. Hassel-
huhn att förestående byaordning blivit uppläst på allmän bya-
stämma. 

— 

E-är känna ditt eget land! 

Arvid Ehrenmalm avslutar skildringen av sin resa till Åsele 
lappmark 1741 med bl. a. följande reflektion, som har sin giltighet 
än i dag: 

" Jag har ibland andra föreställningar under min resa äfven 
fallit på then tankan, huru nyttigt vore för vårt K. Fädernesland, 
om ungdomen så väl som andre mera vinlade sig at känna thet 
samma än härtils är skedt. 

Uti the yngre åren väntas ständigt med längtan på then tiden, 
tå en utrikes resa kan anträdas, sällan uti en sådan afsikt at ge-
nom then samma finna på medel i i 1 thet Allmännas värkeliga nyt-
ta och förkofring, och uti then senare åldren förhindrar en afmat-
tad kropp och mångahanda syslor thet nyttiga upsåt någon enda 
kunde föresätta sig at vilja bese sit Fädernesland. 

Vi lystra med öronen tå Ren, Oder eller Weixelströmmarne 
nämnas, men om någon talar om Ångermanna åen, Niurunda 
eller Indals elfvarne, betänka vi oss 1/4 tima, om vi en minut sko-
le gifva oss tid at tänka ther uppå, lika som man ej kan få se 
naturens undervärk så väl i Sverige som annorstädes. 

Tå på sådant sätt fortfares och med så liten möda eftersträf-
ves at få en utvärtes, jag må ej nämna om en nogare kundskap, 
om vårt Rike, önskas likafullt af hvar och en at then dagen snart 
måtte komma, tå han får se thes upkomst och then invärtes hus-
hållningens förbättring. Men huru skal jag kunna förbättra thet 
jag ej känner?" 

— — 



Varför alens bark är röd. 
e n västerbottnisk version av en gammal saga. 

Hv Hr a m i s . 

AGAN SOM följer härnedan, har berättats från far till son 
under många generationer. Säkert hör den till de sagor, 
som under en eller annan form återfinnas hos många folk-

slag, men den är uråldrig här, och kan därför gå under rubriken 
"Västerbottnisk". 

Den lyder ungefär så: 
Vår Herre hade skapat jorden och allt vad på denna är. 

Och han såg sig om och tyckte allt vara ganska gott. 
Men då kom den Onde. Även han ville skapa och bad Vår 

Herre om tillstånd därtill, som han också fick. 
Den Onde såg sig nu om efter lämpligt material. I skogen 

fann han det. En risig stör blev ryggraden och den stomme var-
på varelsen uppbyggdes, en stubbe huvudet och en sten hjärtat. 
Ögonen gjorde han av två eldkol och tänder och klor av vassa 
spikar. Sedan klädde han alltsamman med mossa. 

Men det svåraste återstod: att få liv i varelsen. Han måste 
gå till Vår Herre för att be om råd. Jo, han skulle säga till 
vidundret: statt upp och bit den Onde i hälen! 

Den Onde återvände en smula modstulen till sitt verk, men 
fick en idé. Han sade: 

— Statt upp och bit Vår Herre i hälen! 
Men vidundret rörde sig icke. Då beslöt han sig för att an-

vända den formel Vår Herre hade givit. Han böjde sig ned och 
viskade: 

— Statt upp och bit den Onde i hälen! 
Vidundret fick liv ögonblickligen, men den Onde gav sig till 

att springa av alla krafter för att ej bliva biten. För att rädda 
sig klev han till sist upp i en albuske. Men det hjälpte ej. Vid-
undret bet honom ändå i hälen och blodet strömmade nedför 
stammen. 

Sedan dess är alens bark röd. Men varelsen som den Onde 
hade skapat var vargen. 



Rögfäbla å bonnmåhle. 
JSalta rawel på de språk som farn å farfarn språke. 

HÖRRJE karar — å qwinfoltje ve, för rextn, äss dem ge 
sej tomme lesa nalta rawel — jag vart se himlade fäjjen, 
förstå ji, då redaktöra för boka jänna kömme ut på Mon 

ehennen å sa att jag skull få skriv nalta bonnmåhl ått dem. 
Men vi vara ju brano blygsam å oss hänna ut ti småbyana, 
s'atte jag snöt mej ti hana å törke å mej på förskinne å sa: 

— Int gäll hä kömma ve na töcke rawel ått stassbon å 
härasshövdinga å fiskala å inspektora. 

Men då dem truge mej tredje gånga, se sa jag 
— Jaja, äss hä jär någen som jär lik göjvutt som jag å 

bry sej om bonnmåhle nu då dem ta på lär sej mäst ba utri-
kiska å hedniska ti skolen, se vörke då dy atte jag jett frest. 
Å hä ska fäll jetta gå, tänkt jag som en lill-Jonk, då han spänt 
grodda för hölasse. Dem ta fäll aller live å mej, dem som ska 
lesa'ne, å ha dem hadd tulamo å lesa görning hele tjocke boka, 
se jett dem fäll könna lesa en littn pelagrut bortti hä jag skriv 
å, för aller jär'n se mätt att int en palt till gå ne, å ha'n tjådd 
hunn, no tjå'n rompa. 

För rextn var'e just ehänn äventyre ve bonnmåhle jag ha 
tänkt skriv om läng, å nu hadd jag sitt att hä jär nån sortes 
skolinspektör häll doktor häll va han skälles för som het Hell-
man som ha skrive anbelanganes bonnmåhle han å. Hä jär 
en klok en kall, för han säg ått skolärara å lärarinnen, att dem 
ska lätta båna tala ti skolen som dem va lärt å farn å mora. 
Å hä jär ackerat va jag ha sagt, att skolen rå för myttje å 
högfähla å tokforen, som hall på fera ti landsbon. 

Hä skin int viller än atte dem skull ta på skämmesomer 
å mer för å tala dä språk som farn å farfarn ha språke. Å då 
landsbon fer ått stan, då ta dem på sej finare klea å frest å 
tala finare språk. 

Jag för min del jär stram över att jag int alldeles ha glömt 
farsarve i den del'n, för då jag språk bonnmåhle, då hör dem, 
bå greker å proselyter, att jag jär bånfödd västerbottning, å hä 
jär ingenting å skämmes för. Tunnblåyllecheviotn jär int na 
viller'e tyg än vammale, å hattspetakla denna ve höjje å blöm-
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men å hönschfjeren å tuppstyla jär int na förmer än silkes-
sjaletten, å de ene språke jär int na feger än dä annre. 

Jämtlänninga, dem tyck i den deln som jag, å där tala 
stassbon jämtmåle lik bra som landsbon, å där ha'ne vorte på 
dä vise, att dem vara stram över å va jämta, s'att prästa ha 
gutte sätt in e nytt budord ätt dem ti katjes'n: "Du skall hava 
någon annan gud än dig själv". Hä jär int riktitt bra å wahl 
för högfählu ått dä hålle häller. För hä jär se sant som hä 
jär sagt för gammalt, att kallgaranohlavärsväre snå kallt varna 
hä än köm, å högfähla hon jär fali, ått va håll hä bär. 

För hä ska jag säj för je, att h ö g f ä h l a , hä jär sjölvade 
rota till allt hä ont jär, å den sanninga stog visst förr ti ka-
tjes'n, men nu ha dem ju töjje bort katjes'n. Men dem bort 
sätt in'e ti hembygdskunskapen å moraln å hygiena å allt 
edenne som dem lär sej nu för tin ti skolen. Jag ska tala om 
för ji då jag vart som värst ar'e på högfähla. Hä var då jag 
va ba pojk, ja, jag hadd ju gwitmyssa, förståss, studentmyssa 
dem kall. Jag hadd int på me'na för å yvs å tyss va, för jag 
ha allti tyckt som kälinga oppi Varmvattne att gwitmyssa jär 
fäll ingenting å högfähles över — pojken hennars hadd vyre 
på von Ahns boa e halvår, å se fick'en gwitmyssa han å. Men 
jag hadd då på me'na i alla fulla de fall. 

Å se stog jag uti pärlanne vårat å brejd ut borti en å 
tunnen, ji vet, som en Lill-Matt bruke kömma å bju ut ått 
storhäljen. Då kömme'ne å gick förbi en sortes herreman, som 
kännt mej fali wähl, å han hadd en stassbo ve sej. Ja, jag 
rite på ryggen jag, förståsse å törke snarn unna nesan å 
schwetten borti öga å hälse på dem. 

Men ha du sitt — de armade fee, han titte bort å schwara 
int! Han skämtes å häls på mej, för att jag stog å höll ti en 
dyngskop! 

Sen ha jag vyre se förblånade arg på dumhögfähla denna, 
som tro, atte bara dem gå ti stärkkragan å ressårskon se ska 
dem va na viller än dem som ha rona å kängen. A r b e t e , hä 
jär de bäste Gud ha skapa, å hörte var höcke han arbejt ve 
en blygorspennstump mella tummen och pekfingre häller han 
han ha en grep ti hana. 

Men hä jär int bara töcke denna sjuttifemöresherra, som 
jär högfählu. Hä jär en sortes högfähl å bönnren å att skäm-
mes för atte dem vara bonna å tala bonnmåhle. Dem skull 
hall nalta mer på sej sjölv å kömma ihåg att som norska säj: 
"en bonne på fotann ä högar än en herre på knean", en bonn 
som stå på egna ben ä en höger karl än en herre som ha 
kömme sej på kne. 
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Å anbelanganes bonnmåhle, se jär hä ett språk, som jär 
fint å pass för lanne å yrke, å dem som int ha lärt sej någe 
anne bort int skämmes för å tala'ne. Men för exempel på sam-
linga, som storbönnren hava, bruk hä va på dä vise, atte stor-
hopen sitt å tjur-tig för att dem int könn lägg ohla se gör-noga 
som en Ludvig å en Ewald å Gabrielsson på Teg å töckedenna 
stortampa. 

Jag ska säj för ji, att hä jär myttje ti Iantbruke, som nästan 
int tål ve stass-språke. Ji jett fäll hör sjölv, att hä läte tokit då 
jänta, som hadd vyre i stan e par måne, kömme hem å fråge 
farn sin: "Vad är detta för ett underligt djur, som står där i 
backen och säger bä?", s'att farn hennars gatt fråg'a: Känn du 
int igen gamm-jejta vor?" 

Å no förstå ji fäll för exempelvis, att han int könn kömma 
å säj: "Nu har jag distribuerat kali och fosfat i lämpligt av-
vägda delar över denna ytenhet." Va könn hä då wahl för 
välsignels ve johla? Men då han säj: "Nu ha jag brejd göninga" 
häller "nu ha jag sprätte dynja på jordlappen jänna, s'att grev-
vento om hä int nu ta på väx" då ska ji få si på sjölve sjölvestn 
om int hä ska frodes på töcken jordmån. 

Häller om jag säj senna, att "denna ko har icke fullt till-
fredställande mjölkningstecken, benbyggnaden tilltalar inte, icke 
häller måttet över buken, och nosen har olämplig form, för att 
Inte tala om åldern" — ingen männisch begrip, att de kokräke 
jär se värst uschlitt. Men då jag säj, att "kogussrise jänna ha 
då inge mjölkårer, å kortbejnutt å tjockmagat å tjvärtröbbnosutt 
å se då se ojessunammens gammal å dell" — då hörs hä på 
sjölve tale, att åt de kofee hjälp då ingen Lazarol, du gör aller 
frest å gå ve'na till Zingmarken, utan förste wörkdag få du ta 
på pilk å ve'a till slaktar Vallin. 

* 

Nä, höcke arbejt han ha å höcke språk han tala, se jär'n 
int na sämmer å int na viller än den ann. Vi va brano lik 
varar, då vi kömme ått gammwähla jerina, å lik uschli vara vi 
allihopen då vi ska åsta fera jarn å stöppes neri johla. 

Å jär'e s'att vår Herre då ta på hall na storhusförhör ve 
oss å sätt på oss förståndsfrågen å säj: "Nå Pell Perssa, vad 
haver du gjort i jämmerdalen?" å en Pell Perssa schwara som 
sanninga jär, atte "jag ha int ha hadd tomme göra nånting sär-
skilt, för hemmane mitt va stenit å vrängt då jag tog mot'e, 
å jag hadd schwettit se läng jag levd för å hall matn ått kälinga 
å båna", — se då tyckes jag si, hörre hä ta på glyster ti öga 
på vår Herre å hörre han ta på blysch ve öglocka, å se ta'n 
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en Pell Perssa ti hana å skeka'na å sej: "Jag ha heder å dej, 
Pell Perssa, tack ska du ha, du wahl vara bra å stig in". 

Men då en Jan Ersa ta på stöta å kröst fram nånting fint 
om att han "var tyvärr endast bonde i detta livet och icke kunnat 
höja sig till något större och bättre" — då tö no vår Herre va 
nådi å släpp in han å, men hä jär som jag trodd att han skull 
fera å skeka nalta på hövvene ått'n Jan Ersa för att han på-
mind^ nan pelagrut om en Judas, ättersom han hadd försmådd 
någe å de bäste som vår Herre i all välmening hadd gett 'n: 
sitt ärlige arbejt å språke, söm farn å farfarn hansches språke. 

Lars Ottos Per Anton på Mon. 



Gn seger. 

Det låg ingen ärones glans kring hans gärning 
och han traktade icke till lov eller pris. 
Hur ödet än kastade lyckans tärning 
han sökte sin lycka på eget vis. 

En vårdag han kom till myren och skogen 
och hela sitt fattiga liv han dem gav. 
"En kämpe är död och en vän som var trogen. 
Sov ljuvt!", susar skogen nu milt kring hans grav. 

Han räknade aldrig och sparte ej möda 
fast skörden de hårdaste åren blev klen. 
Det blev just ej mycket av sömn och föda 
och vintern i riskojans springor ven. 

Och hon som i kampen stod vid hans sida, 
gav läkdom och tröst då ödet slog — 
— kamraten i allt — tills en vårdags blida 
och leende ljus hennes vårsjäl tog. 



Det slaget av alla blev hårdast att bära 
och han kunde ej hjälpa att ögat blev vått. 
Och alltid han höll hennes minne i ära 
och lärde sin son vad hans mor förmått. 

Och myren blev åker och skogen gav timmer 
och tiden gav möda och gråa hår. 
Nu lyser hans stuga i kvällsolens skimmer 
och ödemarkstystnaden runtom rår. 

En vårdag han kom till myren och skogen 
och hela sitt fattiga liv han dem gav. 
"En kämpe är död och en vän som var trogen. 
Sov ljuvt!", susar skogen nu milt kring hans grav. 

* * 

Axel Andersson. 



Hnteckningar om Lövångers församling. 

Å man går att ägna en stund åt hembygden, är det som 
om det låge en viss t jusning'i att få gå tillbaka till denna 
hembygds forntid, för att där möta det som varit en gång. 

Det är också mycket vi ha att lära av denna gamla tid och bland 
detta kanske främst innerligheten i arbetet och dess utförande, 
denna innerlighet som vi i vår tid saknar och icke har tid med, vi 
barn av brådskans och jäktets tidevarv. 

Det är nästan i allt arbete från gången tid som vi finna in-
nerligheten, omtanken och omsorgen, men bäst framträder detta 
kanske i de gamla kyrkobyggnader, som vi ha från gammal tid 
och varav vi'i denna årsbok visa en del i bilder. 

Så t. ex. på bilden av Lövångers kyrka. Här ha vi ett mycket 
gammalt och omsorgsfullt arbete framför oss. I den kyrkans 
historia läsa'vi årtalet 1164. 

När vi nu visa dessa gamla kyrkor, så hör det ju till, att vi på 
samma gång tala något om de församlingar som vuxit upp om-
kring desamma och vad Lövångers församling angår, så få vi då 
säga, att denna är ännu äldre än kyrkan. Lövångers församling 
bildades nämligen redan långt före reformationen och man vet att 
där funnits ett gammalt träkapell redan i 11 :te seklet, förmodligen 
byggt av eller genom missionerande munkars försorg. 

Församlingen har i äldsta tider hetat Leufengjur, ett namn 
som kommer av leuf = löv och engjur = vik eller skär. 1482 
nämnes Lövånger som tillhörande ärkebiskop Jacob Ulfssons för-
läningar och i ett brev av 1490 från ryssarna till Sten Sture d. ä. 
antydes, att församlingen då hörde till Skellefteå. I skrivelsen be-
nämnes orten nämligen "Skellata", som kommer av Skellefteå. 

I samband med dessa korta anteckningar, som endast i förbi-
gående vilja visa på socknens ålder, kan det ju ha sitt intresse att 
även omnämna de präster som från reformationstiden verkat som 
kyrkoherdar i Lövånger och innehåller pastorsserien följande 
namn. 

1. Ragvaldus, omkr. 1374. 
Det är ju visst att denne man var katolik, men han har 

kommit med i bevarade förteckningar som det äldsta kända 
namnet på präster i Lövånger. 
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Kyrkstugorna i Lövånger. 

Den första kyrkoherden efter reformationen var 
2. Ericus Olaus Heising, 1530—58, som sedan följdes av 
3. Petrus Oesthonis, 1560—98. 
4. Christophorus 01. Oestricius, 1598—1639. 

Denne är begravd i Lövånger. 
5. And. Nicolaus Burman, 1640—55. 
6. Petr. Zach. Stecksenius, 1656—90. 

Stecksenius var född 1600 i Stöcksjö by av Umeå landsför-
samling. Därav troligen namnet. 

7. Olaus Elice Salin, 1690—1702. 
Salin nämnes "prost och lagman." 

8. Nils Jacobi Eurenius, 1703—14. 
9. El. John. Ask, 1715—22. 

Ask tjänstgjorde i Umeå en tid. Hans kyrkoherdefullmakt 
utfärdades i Stralsund av Carl XII. 

10. M. Dahlias, 1730—72. 
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Lövångers kyrka. 

Kom till Lövånger på så sätt, att han bytte pastorat med 
kyrkoherden i Nordmaling O. Turdin och på Lövångers för-
samlings begäran. 

11. Johan Olai Mel/in, 1774—88. 
Född i församlingen och son till komministern där O. J. 

Mellin. Allmänt värderad. i 
12. Olof Hamrén, 1791—97. 

Bondson från Sveg i Härjedalen. 
13. Emanuel Öhrling, 1798—1808. 

Född i Jockmock 1751. Översatte tillsammans med tven-
ne andra Gamla Testamentet till lapska. Prost. 

14. Magnus Unceus, 1810—37. 
Efter flera förordnanden kyrkoherde här. En son blev 

kyrkoherde i Burträsk. 
15. Olof Lindforss, 1837—47. 

Född i Nordmaling där fadern var komminister. Blev 
kyrkoherde först i Grundsunda 1822, prost 1836 och kyrko-
herde i Lövånger 1837. 
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16. Jonas Scherdin, 1848—60. 
Bondson från Torp i Medelpad. Var bl. a. rektor i Umeå 

1833—1843. En av de kunnigaste och bästa prästerna på 
sin tid. 

17. Per Rob. Holm, 1862—90. 
Son till den bekante kyrkoherden i Själevad C. J. Holm. 

H. var under flera år lärare vid Umeå högre elementarläro-
verk, varifrån han kom till Lövånger. 

18. Carl Vilhelm Elf gren, 1892—1918. 
19. Carl Johan Edström, 1919—. 

L. K. 

— S & » — 



"Kuckumaffens visa." 
6 t t gammalt allmogertm från JSorsjö. 

ÖR ett 70-tal år sedan var det s. k. "Kuckumaff-rimmet" en 
inhemsk hjältedikt, som erövrade Niorsjö socken. Rimmet skall 
datera sig från omkring år 1850 och vara författat av en 

dräng i Norsjö vid namn Per Anton Pimpsten. Visan är en lev-
nadsbeskrivning över en för länge se'n i Norsjö levande allmoge-
man med anlag för litet av varje. 

En av hembygdsföreningens ledamöter erinrade sig, då han i 
Västerbotten för 1921 läste Burträsk-visan, att han för mer än 25 
år sedan bland sin faders papper kommit över en avskrift av 
Kuckumaff-rimmet. Han lät söka efter det och det fanns kvar, 
ett gulnat och ganska sönderläst papper, som välvilligt överläm-
nades till hembygdsföreningens samlingar. Dess innehåll åter-
gives härnedan som ett icke oävet prov på allmogediktning. 

Beskrifning öfver Kuckumaffens lefverne, gerningar och till-
dragelser. 

Först Kuckumaffen besökes af en anda m. m. 

Det var en höstenatt han låg i febodhusen, 
han ensam var om ej hans sällskap var af lusen, 
han vaken ännu låg och somna icke hunnit, 
då kom en ande in, som mänskogestalt vunnit, 
och anden bugade för maffen, där han låg, 
ty i hans lilla kropp en stor monark han såg, 
och anden sade: vill du mina ord afhöra, 
så skall jag här för dig ett riktigt andrag göra. 
Ja, han beklagade, som mången af oss vet, 
hur vi försänkte var i synd och uselhet, 
och sedan sade han: jag vill den saken yrka, 
att du skall skaffa orgeverk till Norsjö sockenkyrka. 
Ja, sade anden, du, just du det göra bör, 
det ej välsignat blir, om någon ann det gör. 
Ja, utaf all din släkt och dina kusin, märk, 
ej äro lämpliga till sådant viktigt verk. 



Du kan bli orgenist, det skall din heder bli, 
du visst högaktning får för all din hela tid. 
Och anden var med vitt om all sin gestalt täckt 
och såg helt vördig ut uti sin munkedräkt. 
Så snart han detta sagt han derifrån försvann, 
jag mer åtminstone ej derom minnas kan. 
Snart Kuckumaffen då för socknemän upptäckte 
hvad han har sett och hört, som deras undran väckte, 
och sade han: jag vill ni skall mig bistånd göra 
att jag min kallelse kan som sig bör utföra, 
om I med pengar och med medel stån mig bi. 
Men sockenmännerna betänkte hvad de borde. 
De på hans uppdrag snart ett riktigt afslag gjorde. 

* 

Då tog han häst och skrinda och körde vestnorrut 
och tänkte: jag skall finna ett annat verk till slut. 
Och då han kom dit bort bakom en stor en lid, 
där renar gingo och så lappar uppå skid, 
då träffar han ett verk, ej just derpå att spela, 
men mer förträffligt när som mat i magen felar. 
Då tänkte han: godt, godt, den saken blir mig god, 
jag skall beströ min väg med offrets eget blod. 
Det sågo äfven de som i grannskapet bodde 
och äfven vägen der han om med offret snodde. 
Då tänkte han: jag skall hem till de mina köra 
och detta sälla fynd uti min skrinda föra, 
men som det fyndet var betäckt med skinn och hår 
och inuti också med tarmar skitt och går, 
så fordrades ett rum, der ingen skulle gå 
att sådant laga till, ja stada salt och flå. 
För detta ändamål en hustru sändes ned 
uti med lås försedd en mörker källare, 
der skulle hon det verk i ordning så tillstöka, 
att man skall derutaf en kokning få försöka, 
men hustrun skall jag tro var ej så väl till mods 
som så skall stängas ned och flå dess tjuvegods, 
men nöden hade dock för honom ingen lag, 
med sådant gods ej var att bo i ljusan dag, 
ty till att ljuset ha visst icke rådligt var 
då mörksens gerningar han blott bedrifvit har. 

* 

Dock bör imellertid nu ej af mig förglömmas 
att säga var till slut det köttet skulle gömmas. 



I källarn var ej godt att ha det kan ni se, 
om utaf lapparne ransakning skulle ske. 
Det bars då ned till sjön, som man berättat har, 
der det förvarades och gömdes i ett kar, 
och karet bar också om sanning vittnesbörd, 
der fanns båd blod och hår, som mången af oss hört, 
och derifrån han tog den portion han behagar 
och som kund' passa sig för deras tomma magar. 

Sen var han omtänkt om att saken få så vida 
att han skull mästar bli uppå ett sätt att smida. 
Han då till Heden for, der bäst var kolen finna 
och tog sig der ett lass förutan att påminna 
att han densamme var som sådant hämtat af, 
han tänkte slikt bli sänkt i glömskans djupa graf. 
Då gjordes liar strax, som artigt kunde sjunga, 
fast de ej liksom folk ha öron, mun och tunga, 
och yxor gjordes ock, som falla kunde djupt, 
att trädet genast stod på kanten hufvudstupt. 
Men allramest det mig och mina likar gläd 
när jag får höra om hans stora skrufvestäd. 
Det så poleradt var och städadt i hvart hörn 
och med en käft så vid som på en varg och björn, 
det var väl ock så stort, det några pund kund' väga, 
det var ett mästerverk, det kan jag riktigt säga 
dock undantaget det, det sträckte hit och dit, 
när der skull' skruvas fast nån liten jernebit. 
En byssa har han gjort, som tjocker utaf knäflar 
och uti längden hon med Kuckumaffen täflar. 
Med den han kunde skjut' på trädets högsta grenar, 
för henne falla djur, ja, om det vore renar, 
men upnå tjäder jakt med gräsand, skraka, tom, 
så plär åtminstone hvartannat skott slå bom. 
Dock huru mycket skall man sådant högant lofva, 
det är ett eget skick, en hög naturens gåfva. 

Men hur man kalla må det stundom plägar hända 
att någon klofva vill sig till hans sällskap vända. 
Det hände sig en gång, att han som mången ann' 
från sågen bräder fört, det ingen undra kan. 
Det mera under var, att som Pher Olsson sade, 
han sina klofvar der ock uppå stället hade, 



och en kom bort den tid, när Kuckumaffen körde, 
och då begreps rätt snart, att han densamma förde. 
Pehr Olsson sade då: Du har min; klofva tagit, 
det är visst ingen ann', som honom har bortdragit. 
Den förre sade då: Ja, ja, det har jag gjort, 
men dermed tänkte jag bevisa något stort, 
väl såg jag att den der mig icke hörde till, 
men han så trägen var och med mig följa vill. 
Då kunde jag, som vill allting till nöje tjena, 
den stackars klofvan ej sin trägenhet förmena, 
jag måste den då uppå mina bräder taga 
och låta hästen min den stackars klofvan draga. 
Men dock imellertid hvad skall man derom säga? 
Ja, det man säga kan: det kan ej sanning äga, 
ty förr har aldrig händt, att nånting utaf träd 
har med en enda man begärt att följa med, 
men det jag gissa kan och väl med skäl kan säga, 
att manjarn ville sjelf den goda klofvan äga. 
Det har väl äfven händt, att han förutan fråga 
af andras timmerstock sig vågat bräder såga, 
det Aron Mattes må mitt vittne säkert vara 
som sjelfver sådant der af honom fått förfara. 
Det kan hans ärlighet visst ej så mycket kvälja 
att sätta bomärk dit och ägarens borttälja, 
då han så mycket kan, att utan minsta nöd 
om helgedagarne ock köra efter hö. 

* 

Nu kommen allihop, all världen vill jag båda, 
nu skola vi åstad hans stora stötting skåda. 
Då kommer allra först mig som en bild i tanken 
den stora, tjocka och med jern beslagna manken, 
den dubbel är af jern och dubbel utaf träd 
med villmank och allting, som der kan vara med, 
sen får jag äfven ock för mina ögon se 
de stora breda och så tjocka medarne. 
Om all sin egendom båd löst och fast han lade 
på denna stöttingen, så sant som jag det sade 
han skulle rolig stå hvar hälst han ville köra, 
så framt hans stora häst det lasset kunde röra, 
men det är fruktansvärdt, jag säga vill, min vän, 
att hela lasset är i sjelfva stöttingen. 



För några år tillbaks han tänkte sig att göra 
ett mästerverk så stort, att världen skull få höra 
att han en mastar var i konster tusende, 
då de hans remnot full med fiskar skull få se. 
Han gjorde sig en not, som ingen baksäck hade, 
med den han midt på sjön och hvar som hälst han lade 
med den förmån att han uti sin nedra ända 
ett remsnör hade, som man skulle så använda 
och der i linet in så många fiskar snärja 
så vidt som denna not i omkrets kunde spärra. 
Men det en lycka var och lust för fiskarne 
att de fick rymma bort ur detta fängelse. 
Nog nöttes många varp och uppå flera sätt, 
dock var hans fiskekont helt liten och helt lätt. 

Men när han såg sin not ej framgång skänka 
han började uppå ett annat ide tänka, 
att ifrån fiskare skull bli en handlande. 
En byssa var då der uti hans gård inlemnad, 
hon var visst icke alls till någon handel ämnad, 
men Kuckumaffen som ej annat hade sälja 
sin svågers byssa han då dertill sist måst välja. 
Och Lindström, som var far för byssans ägare, 
han vill åtminston' ha för byssan pängarne, 
men kälingkåfsan då begynte illa grina, 
hon talte några ord, som kringom huset vina: 
att vi skall stämma dig till nästa häradsrätt 
för det du suttit här och hela dagen trätt. 

Slut på Kuckumaffens visa. 

— — 



CUl minnet av fädernas gärning och vård 
av fädernas bygd. 

MINNS ni dalklockan i farfarsgården? Bakom alla min-
nena från farfarsgården hörs ännu ekot av hennes tunga 
men taktfasta lick-tack. På lördagskvällarna brukade far-

far dra upp henne; då surrade det i hennes mystiska innandömen, 
medan järnlodet passerade förbi det runda titthålet i mitten med 
röda rosor omkring. Sen gick hon troget och mätte ut mödans och 
vilans timmar. När far kom till världen, hängde farmors blick 
i ångest och vånda vid hennes visare, som' aldrig tyckts henne gå 
saktare än då. Och då farfar låg på sitt yttersta, var det som 
om den gamla dalklockan velat hålla tillbaka timmarnas gång, 
men hon kunde icke. 

Andra händer hanterade sedan hennes urverk mindre om-
sorgsfullt än farfar gjort, och snart vandrade hon ut för att ge 
plats åt ett krusedulligt litet skrälle från urmakarn i stan. 

Vet ni vart dalklockan tog vägen sedan? Ingen fäste sig vid 
att hon försvann — men då jag en gång upptäckte henne, instu-
vad i ett av museets trånga magasinsrum, skar det mig i hjärtat 
att se hur man förgätit henne, den hedervärda gamlingen, som än-
då så trofast följt släktens liv genom generationer. Det var ju 
vackert så, att hon funnit en fristad på gamla dagar. Men inte 
kunde hon trivas där hon nu stod, stackarn! Hon var van att 
överblicka farfarsgårdens rymliga kök, gona sig i brasskenet från 
öppenspisen, kasta en moderligt vakande blick ned på småttin-
garna i skåpsängen och glutta ut ibland genom fönstret för att se 
om det blev uppehållsväder för ladningen eller om flöjeln på la-
gårdstaket stod undan västan, så man kunde få höra tröskslagor-
nas sång utifrån logen. 

Men här i museivrån! Du min skapare, sånt sällskap en 
hederlig moraklocka kan råka ut för! På den väggen, där hon 
var van att se förlåtssängen, hängde hiskliga helgon och gamla 
hemska gallionsbilder, som fått näsan bortskrubbad långt borta i 
hedningaland. Och där mynningsladdarn,kruthornet och kulsle-
ven skulle hänga, där satt en gudlös avbild av Potifars hustru. 
Nere i vrån,där vattsån stod med järnskopan på kanten, där låg 
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en rostig bila från Backen med fläckar av blod efter den siste 
missdådaren, som fick släppa till huvudet. 

Slika okristligheter skall farfarsklockan stå och trängas med 
på gamla dagar. 

Hon har förstås en tröst. I motsatta vrån under taket har 
hon känt igen en gammal bekant — linfästet från farmors 
spinnrock. Skulle hon inte kunna skilja det från hundra andra! 
Det var väl en hel vinter hon inte såg någonting annat i händerna 
på farfar, som då var unga pojken, än just den där tingesten, som 
han snidade med de grannaste snirklar och utsirningar. Det blev 
ju fästmanspresenten åt flickan hans, hon som flyttade in i gården 
nästa mikaeli, som ungmor, skär om kinden och smärt om midjan. 
Ända tills tösen blev gammal farmor med håret lika vitt som linet 
hon spann, var det där linfästet hennes käraste husgeråd, och 
dalklockan hade väl sett hundra gånger så visst som en hur gam-
malmor i ensamheten efter farfars död smekte den där fästmans-
presenten lika varligt och ömt som hon smekte första pojken sin, 
då han låg i tullan som en liten gudsängel. 

Gamla dalklockan kommer så in i sina minnen, att hon rakt ut 
tror det är farfar själv, som stampar av snön ute i farstun, och 
hon tittar åt fönstret för att se om han gått in från vedbacken. Men 
därute ligger stadskajen öde och tom, och bullret utanför dörren 
var av bolagsherrar, som gå på sammanträde på Västerbottens 
import. 

* 

Och minns ni den järnbeslagna blå kistan av Anno 1793, som 
farmor hade fastsurrad bakpå jakobjaksaren, då hon för första 
gången kom som ungmor till farmorsgården? I den kistan hade 
hon sina förnämligaste tillhörigheter, spetsnäsduken från bröl-
lopet, stycke och mössa, marknadskaramellen, den stora, röda med 
långa fransar, som var farfars första friarpresent, sorgkaramel-
len från farmors mors begravning, och i lårikan luktflaskan och 
psalmboken med Tro, Hopp och Kärlek på pärmen. Ur den kistan 
kunde hon alltid plocka fram något rart åt barnen — blåkistan 
var rik och underbar som farmors stora varma hjärta. 

Nå, vet ni vart farmors blåkista och alla dess skatter tagit 
vägen? Jo, då farmor bars ut i den svarta kistan, då skingrades 
hennes skatter ur den blåmålade. Vad som därtill lämpade sig 
blev så småningom trasmattor, och1 kistan själv, ja, den står tom 
och gisten och djupt vemodig i skräpvrån av lagårdsporten under 
en bråte av trasiga skyfflar och dynggrepar, Spindlarna husera 
i lårikan, och hönsen spatsera över det bukiga locket och lägga 
smutsiga klickar över dess förr färgglada blomstermålning. Jo, 
jag tycker mig just se farmor, om hon kunde komma dit och se 

6 
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eländet! Då öppnades nog icke den eljes så gästvänliga skatt-
kammaren för någon extra trakter ing. 

* 

Nej, go vänner! Vi få lov att raska på med att skaffa ett 
hem åt minnena från farfars och farmors dagar! I farfarsgår-
den däruppe i Gamm-lia skall dalklockan få flytta in på sin van-
liga plats i sin vanliga omgivning. Där skall spinnrocken stå med 
sitt granna lin fäste vid farmors stol, och där skall blåkistan åter 
flytta in i farstukammarn och få igen de rara saker av sitt inne-
håll, som ännu kunna finnas kvar. 

Dit upp ska vi vandra från nutidens jäkt och vila våra sinnen 
i minnenas värld. Där skola vi återfinna vår tidigaste barndoms 
hälft förgätna intryck och lära känna släktens ännu äldre minnen 
i en omgivning, där livet tyckes endast för ett ögonblick ha stan-
nat, där gammaldags trevnad och arbetsflit ännu skapar en o-
skattbar stämning av sinnesjämvikt, högtid och frid. Där skola 
vi minnas de skrumpna händer, som för länge sedan lagt sig till 
vila och nu multna under kyrkogårdens björkar, men som en gång 
i världen togo hårda tag kring spade och plog för att röja den 
mark och bryta den bygd, där vi nu njuta ett bekvämligare liv än 
de. 

* 

Jag måste berätta en liten episod från Medelpads fornby på 
Stadsberget vid Sundsvall. | 

Från de stekheta gatorna hade jag en afton sökt mig ut från 
staden förbi Tivolis infernaliska larm av karuseller och luftgungor 
upp till hembygdsmuseet på Stadsberget med dess havsfriska vin-
dar, dess tysta små stugor i grandungarnas lä, dess stilla frid 
och svala gammaldagsro. 

Men hur det var dröjde jag med att helt vända nutiden ryg-
gen och stiga in under låga dörrar till de svunna seklernas hem-
vist. Ty så här på avstånd och i fågelperspektiv kan även en oro-
lig handels- och industristad fängsla och- tjusa, särskilt när den 
förgylles av flödande aftonsol och ligger i famnen av en så leende 
bygd. Genom en bördig dalgång ringlar sig Selångersåns glitt-
rande band förbi staden ut i fjärden, som breder sig vid och blå 
så långt ögat når genom sommardiset. Mellan sågverken och de 
andra industrisamhällena därute kila ångbåtarna kors och tvärs, 
och kvällståget till Ånge rusar just i väg från stationen uppåt 
landet. Men i sluttningarna bortom staden står granskogen än-
nu lika mörk och drömmande som på den, tiden då Gustaf Adolf 
avsöndrade några hemman här nere vid åmynningen och kommen-
derade. dit köpmän och hantverkare att bygga Sundsvall. 
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En liten man på 13—14 år, som för tillfället är husbonde 
och vägvisare häruppe i friluftsmuseet, skramlar otåligt med 
nycklarna och brinner av iver att få öppna de gamla minnenas 
helgedomar och visa deras skatter. Nej, gubbe lilla, du får allt 
vänta än ett tag — . i 

Men han får hjälp att draga mig bort från den fängslande 
tavlan. Där kommer en medelålders lantbrukare, följd av hustru 
och en liten parvel till pojke. Stegar sävligt fram till oss, nyper 
ett tag i hattbrädet och undrar om det inte kunde gå för sig att få 
slå följe genom stugorna Han ser än ivrigare ut än pojken med 
nycklarna. 

— Jo, si, säger han liksom lite urskuldande, jag är nu bara 
från Tynderö, men jag har skamligt nog aldrig varit här förr, fast-
än jag har tänkt så många gånger, för jag har nu just som en 
särskild orsak — ja — men nu då vi hade eni ledigdag, så sa' 
jag åt'a Karolina, att nu ta vi pojken å far å si efter om1 

ja, vi far å si på det hära. 
Det blev naturligtvis en intressant rundvandring genom de 

olika stugorna. Vägvisarepojken med nycklarna och Tynderöbon-
den kappades om att förklara och berätta historier om de olika 
föremålen. Kära hjärtanes, där hänger ju ackurat Per Nils' 
moras 'monikårn" — "namnet kommer av det latinska ordet cor-
da, sträng, och monos, en, det betyder en sträng" uttyder pojken 
beskäftigt, j a visst, nu för tiden betyder det gamla skrället "en 
sträng" och ingenting vidare. Men långt innan vi välsignades 
med autopianon på biograferna och dragspelskonserter och lik-
nande njulningsmedel, betydde "monikånr' något mer än " en 
sträng". Då Per Nils' mora lät den ackompanjera Ruthströms 
sånger och Sions toner för dåtida ungdomar, gav den nästan en 
försmak av "änglasången och harpoklangen". — 

Och si på rävjärnena! Tynderöbonden är laddad med jägar-
historier. Och trampkvarnen, denna ohyggliga inrättning, som 
måste ha gjort arbetet till ett slaveri — han visste precis i vilket 
gathörn nere i stan den här mekaniken hade stått. Framför 
Karin Månsdotters ridsadel hade han däremot ingenting att säga. 
Nog mindes han väl från skolan historien om den vackra Ådals-
jäntan, som blev drottning och en konungs älskade, men si 
kärlek och dess väsen ligger förstås inte ytterst på läpparna 
i vardagslag. Nog att man en gång i livet klarat av de kär-
leksord som behövdes för att få Karolina. — Men inför "skvadern", 
den underbara synliga produkten av en frodig jägarfantasi om 
"korsning mellan hare och tjäder", stannar han hälft road och 
hälft förargad och utbrister med eftertryck, liksom gumman som 
fick se en noshörning: nä, si', de va då en evig lögn! 
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— Å ha du sitt, Karolina, kristidskorta! Å sågspånsbakelsa 
å kaffesurrogate å monopoltobaken, rene mossan, förstår du! 
Å grevvento ha dem int tändsticksaska här me bara ett plån — 
å karbidlampen — å potatisbrö — å renlaven! Det blev en 
glad stund inför alla dessa minnen av en genomlevad, dyster 
tid, en lyckligt övervunnen, hotande fara. 

Men Tynderö-bonden såg ut som om han sökte något sär-
skilt, och ju fler stugor vi stängde efter oss utan att han hittat 
det, dess mulnare och fundersammare blev han. Tills han tvär-
stannade vid en stolpbod, pekade upp på en där placerad väder-
flöjel och ropade: 

— Karolina du! Kalle du! Där är flögen, farfarns värflög! 
Och så kom förklaringen till hans sökande, historien om 

den "särskilda orsaken" till att han skämdes över att aldrig ha 
varit här förr, fastän han nu var bara från Tynderö. 

— Jo, si, den där flögen, den var nu nästan det sista far-
farn gjorde här i livet. Det står riktigt J. O. N—s på den, det 
var namnet hanses, å så åratalet. Å farfarn, han sätte själv opp 
flögen på röste på fähustake. Å fähuse, hä va gammalt å eländit, 
å vi måtte ju bygge ett nytt, men vi könne int rive de gamle, 
där farfarn hadd sätte upp flögen. Utan vi pojka, vi komme 
sams om de', att se läng som farfarns flög sitt på takröste, se 
läng jett ruckle denna få stå. Men till slut en natt, då hä storme 
hårt, blåst flögen ner. Å då komme vi sams, vi pojka, att skänk 
farfarns flög hit, se visst vi allihopen var vi hadd'n. Å därför 
ha jag tänkt se mång gånger fara hit — å nu si du, Karolina, 
å du, Kalle, farfarns flög! 

* 

Bara en väderflöjel! En rostig gammal plåtbit med några 
urklippta bokstäver och ett årtal. Och ändå hade dessa tre 
människor rest en god väg för att se den, och nu stodo de i an-
dakt inför den! 

Det var nog inte bara "flögen" de sågo. Säkert framträdde 
klarare än på länge för deras minne bilden av ett blitt garn-
malt ansikte och en trofast gammal hand, densamma som strax 
innan den domnade för alltid formade och satte upp flögen 
därhemma till ett sista minne, densamma handen som en gång 
ledde den nu vuxne sonens första stapplande steg, stödde 
honom och förde honom fram genom åren, tills han kunde 
reda sig själv och leda sin egen pojke, bytingen här, som nu 
bara anar men i sinom tid skall förstå det märkvärdiga med 
"farfarns flög". 

Omkring oss utbredde sig alltjämt ett av Norrlands vack-
raste naturscenerier. Men nu glömde även jag att njuta av 
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utsikten. Det hade förunnats mig att se något oändligt mycket 
vackrare i dessa tre människors blick upp mot väderflöjeln — 
den kärlek till hemmet och fäderna, som gör hembygden skö-
nare och rikare genom generationer. Den lektion jag här fick 
om hembygdsvårdens och hembygdsmuseernas betydelse var 
kraftigare än någon annan. I skuggan av den gamla stolp-
boden knötos inför mina ögon banden fastare mellan forntid 
och framtid, mellan gångna släktled och kommande — tack 
vare en rostig och gnisslande väderflöjel. 

Den som varit länge hemifrån vet bäst hur kärt varje 
litet minne blir från de lyckliga barnaåren, hur det gläder en 
att återfinna på hemmets tröskel den knotiga kvisten, vars in-
tryck i barfota-Lasses lilla fot man så väl erinrar sig ännu i 
mannaåldern, att åter trampa farstubrons nötta plankor, av vilka 
en vinglar litet än i dag på samma sätt som då de små parv-
larna sutto där under Matts-mäss' takdropp och gladdes åt att 
kråkan kommit igen. Men förr eller senare skattar den gamla 
stugan åt förgängelsen, och dess ålderdomliga, kära inventa-
rier skingras. Sedan återstår en bara att "längta marken, längta 
stenarna där barn man lekte". 

Och den som vandrat omkring på Skansen i Stockholm 
vet hur en fläkt av hembygden slår emot en från de låga 
stugorna och deras husgeråd, man må komma från Skåne 
söder om landsvägen eller från Lapplands renfjäll. Vem har 
gått genom Nordiska museet och livrustkammaren utan att 
finna huru där t. o. m. en äldre historias ganska döda namn 
få liv, hur skuggorna få gestalt. 

Nu växer upp på Gamm-lia ett västerbottniskt Skansen, en 
alla västerbottningars gemensamma gammelgård, där känslan 
av hem och hembygd skall bli så mycket starkare som varenda 
västerbottning där skall möta gengångare från sin egen by, 
kanske kära minnen från sitt eget fädernehem. Finns inte precis 
"farfarns flög" där, så skola dock de unga och yngsta finna 
något, som farfars händer sysslat med, plogen han satte i hem-
gårdens mark, dalklockan som mätte hans timmar och år, släden 
som förde honom till bröllops en gång och vaggan han rörde, 
när far var barn. 

När ungdomarna om 50 år sitta och bläddra genom Gamm-
lia-gårdens stora "postilla" med alla namnen på dess byggare 
och husfäder, skola de känna sig som hemma i farfarsgården, 
då de hitta farfars namn i förteckningen över Gamm-lias "bya-
män" och hjälpare. På Gamm-lia skall minnet av vår egen och 
äldre tider leva kvar långt efter det hemgårdarna ute i byarna 
försvunnit, där skola våra barn och barnbarn mötas och minnas 
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oss och våra fäder, långt sedan vi lämnat tömmarna i andra 
händer och lagt oss till ro. 

* 

Till minnet av fädernas gärning, till vård av fädernas bygd 
har Västerbottens läns hembygdsförening bildats. Det bör vara 
en hederssak för varenda västerbottning att tillhöra den före-
ningen. Att betala sin medlemsavgift till hembygdsföreningen, 
bidraga till dess samlingar och räcka en hjälpande hand vid 
byggandet av farfarsgården och de andra stugorna däruppe på 
Gamm-lia, det blir att lägga en blomma på fars eller mors grav. 

Ernst Gafvelin. 



hembygdsföreningens verksamhet under det 
förflutna året. 

Som föreningens ordförande har under 1921—1922 lands-
hövding A. Schoite fungerat. Vice ordförande har varit redak-
tör G. Rosén, vårdare av föreningens samlingar och dess sekre-
terare intendenten R. Jirlow, skattmästare bankdirektör E. Reis. 
Verkställande utskottet har vid upprepade tillfällen sammanträtt 
i de till avgörande uppkomna frågorna. Medlemmar av verk-
ställande utskottet äro: ordförande landshövding A. Schotte, 
v. ordförande redaktör G. Rosén, jägmästare V. Ålund, överjäg-
mästare A. Sylvén, förvaltare Th. Hellström, byggmästare J. M. 
Bäckström och kaptenen L. Wahlberg med fabrikören Otto Wret-
ling, ryttmästaren E. von Boisman och intendenten R. Jirlow som 
suppleanter. 

Muséets samlingar ha under det gångna året ökats i hög 
grad huvudsakligen genom insända eller under intendentens re-
sor överlämnade gåvor, för vilka redovisats i länets tidningar. De 
inkomna förvärven ha i vederbörlig ordning införts i hembygds-
föreningens huvudliggare och märkts. Föreningens samlingar 
ha redan nått den respektabla summan av 935 nummer. 

Muséet har genomgått en nyuppställning, i det att hem-
bygdsföreningens och fornminnesföreningens samlingar, Vilka 
som känt är förvarats i samma lokal, nu systematiskt ordnats och 
uppställts i de gamla lokalerna i det omfång detta varit möjligt 
ur utrymmessynpunkt. 

De avdelningar, som muséisamlingarna fördelats på, äro: 
jakt, fiske, jordbruk, sädens beredning, boskapsskötsel, mjölkens 
beredning, det textila arbetet, skomakeri och läderberedning, lagg-
kärlstillverkning, näverslöjd, korgslöjd, grövre och finare trä-
slöjd, smiden, transportmedel, seldon och körtyg, mat och dryck, 
glas och porslin, belysningsväsende, rättskipning, samfundsväsen, 
folktro, musikinstrument, mynt, mått, mål och vikt, kriget, kyrk-
lig konst, arkeologi, lapparna. Tyvärr har lokalens begränsade 
möjligheter förbjudit ett mera systematiskt uppställande och ord-
nande av så viktiga avdelningar som de för dräktskick och möb-
ler, varjämte vissa grupper på grund av det otillräckliga utrym-
met fått ett alltför knappt utrymme sig tillmätt. Det är att hop-
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pas, att samlingarna ej alltför länge måtte få vänta på en inflytt-
ning i nya, mera tidsenliga lokaler. 

Den nuvarande uppställningen visar dock, hur kulturhisto-
riskt upplysande och även konstnärligt givande i själva verket de 
redan samlade etnografika äro. Önskvärt är, att västerbott-
ningarna i tid inse, vilka värden som finnas samlade i de till det 
yttre så oansenliga lokalerna. Man måste betänka, att den dag 
rycker oss alltjämt närmare då mycket av det som nu förefaller 
alldagligt och vanligt skall vara helt försvunnet. 

Jag vill i detta samband uttala min tacksamhet för det vän-
liga bemötande och den givmildhet, som mött mig utan undantag, 
vart jag kommit ute i bygderna. Där lever ett rikt och varmt in-
tresse för hembygdsföreningens strävanden — därom vittna de 
mångfaldiga brev, jag mottagit, från allmogemän länet runt med 
upplysningar eller förfrågningar av olika slag. Utan denna 
hjälpsamhet och förståelse, som mött, skulle min verksamhet här 
uppe varit omöjliggjord. Jag blir varm om hjärtat, när jag tän-
ker på de många bevis härpå, som kommit mig till del under mitt 
arbete. 

På Gammlia-om rådet har under det gångna året arbetats 
intensivt. Hela sommaren ha arbeten på inredningen av Sävar 
vackra gamla herrgård pågått under förvaltare Th. Hellströms 
energiska ledning, vilken utsetts till chef för de å Gammlia pågåen-
de byggnadsarbetena. Ett tack må här uttalas även till ingenjör 
Laurell, länsarkitekt E. Lundquist och fabrikör O. Wretling, 
som med oegennyttigt intresse följt arbetenas gång å Gammlia. 
Man kan därför vänta sig en pietetsfull behandling av den gamla 
byggnaden även där byggnadens kommande uppgift som frilufts-
muséets restaurant tvingar till omändringar. 

Under sommaren har pågått servering i det fria på den 
framförr herrgården belägna terassen, som varit flitigt besökt, och 
här ha också smärre fester med musik, sång och annan under-
hållning hållits. 

I vinkel med svalgångsboden från Yitervik har nu uppförts 
den s. k. Jämtebölegården, stammande från Jämteböle by i Vän-
näs socken. Den är uppförd 1618 och vår store landsman Carl 
von Linné uppges ha övernattat i densamma under färden upp 
till de lappska fjällen. Det är en typisk västerbottnisk långstuga 
med kök åt ena änden och sal åt den andra samt med en kam-
mare i mitten. Tyvärr har den nya tiden gått hårt fram över 
den gamla byggnaden, varför den i mångt och mycket måste åter-
föras till ett ursprunglieare tillstånd. Men omsorgsfullt åter-
ställd och inrättad efter i Umedalen fordom brukligt sätt torde 
den komma att te sig synnerligen hemtrevlig och väl försvara 
sin plats å Gammlia. Det är att hoppas att Jämtebölegården 
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utan allt för långvarigt dröjsmål må kunna öppna sin breda 
dörr för allmänheten. En insamling till Jämtebölegårdens upp-
förande är påbörjad och resultatet därav skall tillkännagivas, då 
densamma är fullföljd. 

Emellertid har den nu rådande ekonomiska depressionen 
tvingat styrelsen till yttersta sparsamhet med föreningens medel 
och till uppskjutande av åtskilliga uppgifter. Fortfarande har 
sålunda arbetet på idrottsplatsen måst ligga nere i brist på ka-
pital. Tanken på särskild museibyggnad har måst uppskjutas, 
och samlingarna få fortfarande bo i sina nuvarande trånga och 
mindre lämpliga lokaler i den s. k. magasinsbyggnaden i staden. 

Med den 1 oktober 1922 avgår undertecknad som förenin-
gens intendent för att fullfölja påbörjade studier. Huruvida för-
eningen i fortsättningen kan anställa särskild person för det 
museala arbetet, ser med hänsyn till föreningens svaga ekono-
mi ganska hopplöst ut. 

Här behövdes ett kraftigt ekonomiskt handtag. Var finna 
detta? 

Måtte varmhjärtade män och kvinnor framträda, som in-
se vikten av att något göres för räddandet av resterna av länets 
gamla allmogekultur. Icke skall väl Västerbotten bli ett Klon-
dyke, utan historia, utan rötter i det förflutna. Måtte maningen på 
Nordiska Muséets murar icke falla i glömska: 

' Den dag kan gry 
då allt ditt guld ej räcker 
att forma bilden av den svunna tid". 

Umeå den 28 sept. 1922. 
Ragnar Jirlow. 



förteckning o ver gåvor 
inkomna till Västerbottens läns hembygdsförenings samlingar, 

upprättad efter ömeå-museets buvudliggare 
av Ragnar ,3u'l0'W^ 

Huvudliggarens första nummer B 1—B 245 upptas av en 
samling föremål, som inköptes av fru S. Örtenblad före min an-
komst till länet den 1 maj 1920. Sedermera har samlandet skett i 
huvudsak på frivillighetens väg. Föremålen äro här införda i 
den ordning, som de hava inkommit till museet och där av mig 
numrerats och märkts samt införts i liggaren. Då ett nummer ej 
medtagits, anger detta i regel, att föremålet inköpts. 
B 246. Kvinnomössa, svart, från Nysätra s:n. Buren av giva-

rens mor. Gåva av fru Alma Pettersson, Umeå. 
B 247. "Brännvinskagg" från Umeå s:n. 
B 248. Stånka, laggad, brunmålad, från Vännäs s:n. Gåva 

av F. V. Lundin, Brån. 
B 249. Brödkorg från Vbn. Gåva av fru E. Andelius, Umeå. 
B 250. Bricka för ljussax från Umeå s:n. Gåva av fröken Hilda 

Rönnmark, Djäkneböle. 
B 251. Fårträlj från Umeå s:n. Gåva av O. Granberg, Ers-

mark. 
B 254. Supmugg av koppar från Umeå s n. Gåva av Olof 

Andersson, Norrfors. 
B 255. D:o av tenn, från Umeå s:n. Samma givare. Med en 

bild av Carl XIV Johan i botten. 
B 256. Mässingsklocka, "tjuka", gjuten, från Lövångers s:n. 

Gåva av G. Boström, Uttersjön. Runt kanten: "förfärdi-
gat av P. N. L., Piteå". 

B 258. Nycklar, 11 st., mycket rostiga, från Sävar s:n. Gåva 
av P. A. Bäckman, Täfteå. Funna dolda under ett röse 
vid Degermyrbrånet. Troligen minne från kriget. 

B 259. Brödkorg från Sävar s:n. Gåva av fru Ida Jonsson, 
B ullmark. 

B 260. Plåtlykta från Stensele s:n. Gåva av A. Blomqvist, 
Gunnarn. 
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B 261. Skavjärn från 1799 från Dorotea s:n. Gåva av CL 
Lindblom, Avaträsk. 

B 262. Dosa av mässing från Umeå s:n. Gåva av J. A. A-
ström, Grubbe. Att sanda med vid skrivning. 

B 263—307. Dessa föremål stamma från Umeå s:n, och äro 
skänkta av Umeå s:ns fattigvårdsstyrelse. De ha till-
hört fattighjonen i socknen och ha förvarats i gamla 
sockenboden på Backen. 

B 263—266. Stolar. 
B 267. Pall med 3 ten, 1 s. k. "sät". 
B 268. Stol. 
B 269—270. Kaffepannor av koppar, trebenta. 
B 271. Dryckeskanna av trä, laggad, gulmålad. 
B 272 o. 273. Träskålar, av vri. 
B 274. Hålslev, av trä. 
B 275. Träslev. 
B 276. Skål av vri, med pip. 
B 277. Träskål, stor, av vri. För deg vid bakning. 
B 278. Koppningsverktyg. Innefattar 5 kopphorn, träask för 

förvaring av snäppare och bryne. 
B 279. Träslev. 
B 280. Pingla, "tjuka", av malm, för hästar. I grimman hade 

man flera dylika fästa. 
B 281 o. 282. Skavjärn för urhålkning av tråg. Det ena från 

1756. 
B 283. "Rullstol" för garnrullar. 
B 284 o. 285. Rockblad, det sista från 1867. 
B 286. "Själskinnssäck" från 1883. 
B 287. Skruvtving. 
B 288. "Tunnbrödskavel". 
B 289. "Gröitvara". 
B 290. Träslev, djupt urholkad, s. k. kopp. 
B 291. Ullsax. 
B 292. Hålslev. 
B 293. Smörbytta. 
B 294. Ämbar. 
B 295 o. 296. Yxor. 
B 297. Risthyvel, "risthövel", att göra falsar med. 
B 298. Kardor, 1 par. 
B 299. "Skrubbler', att grovkarda ull med. 
B 300. Kaffekvarn. 
B 301. Snällsticka. 
B 302. Kruttyg med kruthorn, smörjväska, kulfång och krut-

mått. 
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B 303. 13 st. nätnålar och kavlar, för nätbindning. 
B 304. Eldskyffel. 
B 305. Eldtång. 
B 306. "Snälla" med "vingar". 
B 307. Bössa. 
B 308. Linkam, från Umeå s:n. Gåva av fru Anna Lindgren, 

Baggböle. 
B 309. Dörrhandtag, smitt, från Umeå s :n. Gåva av A. Johans-

son, Flurkmark. 
B 310. Såll med botten av kojuver, från Umeå s:n. Gåva av 

A. Lindgren, Baggböle. 
B 311. Psalmodikon, "notlåda", från Umeå s:n. Gåva av Karl 

Andersson, Hössjö. Ensträngad; man spelade med 
stråke. 

B 312. Stocklås med nyckel från Bygdeå s:n. Gåva av apote-
kare Sjöström, Robertsfors. 

B 313. "Skobandsked" med "bandspol", från Umeå s:n. Gåva 
av fru A. Lindgren, Baggböle. 

B 314. Flyvel från 1765, från Umeå s:n. Gåva av A. Lind-
gren, Baggböle. 

B 315. Korg, liten, av rottågor, från Norsjö s:n. Gåva av fru 
Skog, Sävar. 

B 316 o. 317. "Hacktelar" för bearbetning av kvarnstenen, från 
Umeå s:n. Gåva av Olof Andersson, Norr fors. 

B 318. "Tväre" från Vilhelmina s:n. Gåva av I. A. Persson, 
Dajkanvik. Använd till att röra om i gryta, innehållan-
de gammalt stickylle. Detta ylle blandas sedan med ny 
riktig ull. 

B 319. Brännvinsglas från Umeå s:n. Gåva av fru M. Gran-
berg, Skravelsjö. Märkt med lack i bottnen. Vid kalas 
låntes glasen ihop från grannarna, varför glasen märk-
tes i bottnen. 

B 320. Bandsked från 1761, från Lycksele s:n. Gåva av Erik 
Andersson, Ruskträsk. 

B 321. Fiol från Umeå s:n. Gåva av Abel Lindgren, Baggböle. 
B 322. Portklapp med nyckelskylt, från 1763. Från Umeå s:n. 

Gåva av dir. Widelund, Umeå. 
B 323. Hemmasmidd väggklocka, från Bygdeå s:n. Gåva av 

apotekare Sjöström, Robertsfors. 
B 324. Hylla från Bygdeå s:n. Samma givare. 
B 325. Vriskål, större, från Umeå s:n. Gåva av Umeå s:ns fat-

tigvårdsstyrelse. 
B 326. Psalmodikon, "sånglåda", med kvarsittande sträng. 

Från Umeå s:n. Gåva av J. Granberg, Skravelsjö. 
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B 327. Brödnagg, "kakestamp", från Umeå s:n. Samma gi-
vare. 

B 328. Lås, större, av järn. Från Umeå s:n. Gåva av skräd-
dare Danielsson, Umeå. 

B 329. Ostkorg, "ostmått", från Vilhelmina s:n. Gåva av fru 
Hulda Gafvelin, Malgovik. Tillverkad av björktågor av 
en gumma Lars Pers Inga i Malgovik, nu död. Dylika 
tillverkas nu i Djupvik. 

B 330. Tändsticksfodral, lapskt, från Jämtland. Gåva av kyr-
koherde Bjurberg, Fredrika. Förfärdigat av lappen Da-
niel Mårtensson, skriven i Hotagen, Jämtland. Märkt 
I. U. B j - g . 

B 331—338. Dessa föremål stamma från Ljusvattnet, Burträsk 
s:n. 

B 331. Kryddskrin. Gåva av hemmansägare L. Burlin, Ljus-
vattnet. 

B 333. Mössa, svart, för kvinna Samma givare. 
B 335. Dryckeskanna, av trä. Gåva av fröken Dagmar Rönn-

berg, Ljusvattnet. 
B 336. Brödkorg. Gåva av L. Burlin, Ljusvattnet. 
B 337. Träflaska. Samma givare. 
B 338. Ask. Samma givare. 
B 339. Linkam, från Stensele s:n. Gåva av fru V. Danielsson, 

Gunnarn. 
B 340. Halsduk, brokig, från Burträsk s:n. Gåva av L. Bur-

lin, Ljusvattnet. 
B 341. Kofta med ärmar, blå- och svartrutig, från Burträsk s:n. 

Samma givare. 
B 342. Plogbräde, märkt 1859, från Burträsk s:n. Gåva av J. 

Lundqvist, Ljusvattnet. 
B 343—346. Lokor från Skellefteå s:n. Gåva av Daniel Karls-

son, Skråmträsk. B 344 märkt 1823. 
B 347. Selbåge. Samma givare. 
B 348. Bärträ, s. k. "bårkäpp", från Burträsk s:n. Gåva av J. 

Lundqvist, Ljusvattnet. 
B 349—352. Linhuvud, lieorv, 3 st. "tramper", "vindflagg" i 

drakhuvudform, från Burträsk s:n. Samma givare. 
B 353. Större träskål, märkt 1794, från Vilhelmina s:n. Gåva 

av postmästare P. G. Alenius, Tresund. 
B 354. Våg med viktskålar av koppar, från Vilhelmina s:n. 

Gåva av E. Gafvelin, Laxbäcken. 
B 355. Selbåge, från Vilhelmina s:n. Samma givare. 
B 356. "Nappträ" från Umeå s:n. Gåva av Per Ekström, Ers-
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mark. Sattes i kanten på "tullan", vaggan. Genom 
hålet i träet instacks "napphornet". 

B 357. Linkam, från Umeå s:n. Gåva av Per Ekström, Ers-
mark. 

B 358. D:o, från Umeå s:n. Gåva av fru M. H. Forsgren, 
Grubbe. 

B 359. Gräddkanna, från Umeå. Gåva av herr P. Svensson, 
Umeå. 

B 360. Mangelbräde, ' kavelben", från 1800. Från Umeå s:n. 
Gåva av fru Maria Degerman, Brännland. 

B 361. Linhuvud, "rockhuvud", från Umeå s:n. Samma givare. 
B 362. Träflaska, från Sävar s:n. Gåva av A. Degerfeldt, 

Morbyn. 
B 363. Skrin, från Sävar s:n. Samma givare. Använt som sy-

skrin. Inuti en björksvamp, använd som nåldyna. 
B 364. Väggklocka från Sävar s:n. Gåva av fru E. Andelius, 

Umeå. 
B 365. Revsticka, från Umeå s:n. Gåva av fru N. Sandström, 

• Djäkneböle. 
B 366 a. Bandsked från Umeå. Gåva av kyrkoherde Th. Svar-

tengren, Umeå. 
B 366 b. "Bandskeden". Handskrift. Samma givare. Bandske-

den tillverkad av kyrkoherde S., som var en intres-
serad bandvävare och som även författat den lilla skrif-
ten. 

B 367. Näverdosa, större utan lock, från 1884. Från Umeå 
s:n. 

B 368. "Bakträlj", märkt 1765, från Umeå s:n. Gåva av J. 
Granberg, Skravelsjö. Använd att bromsa släden med i 
utförsbackar. 

B 369. Grov käpp av al, från Burträsk s:n. Gåva av Nils An-
dersson, Bodbyn. Använd av givarens far. Dylika 
käppar voro då ganska vanliga. 

B 370. Linhuvud, "rockhuvu", från Umeå s:n. Gåva av frö-
ken H. Rönnmark, Djäkneböle. Med utskärningar, vi-
sande brännvinsglas och flaska. 

B 371. Linkam, från Umeå s:n. Gåva av fru M. Degerman, 
Brännland. Med inskurna hjärtan. 

B 372. Linhuvud, "linhuvu", från Umeå s:n. Gåva av fru J. 
Westman, Västeirhiske. 

B 373. Lykta, med rutor av glas, från Umeå s:n. Gåva av fru 
A. K. Sjögren, Skravelsjö. 

B 374—376. Linhuvud, "spinnrockshuvun", från Umeå s:n. 
Gåva av fru Anna Teglund, Ön. 
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B 377, Lieorv, "liorv", från Umeå s:n. Gåva av Per Ekström, 
Ersmark. Handtagen kallas "knjapa". 

B 378. Lieorv, från Umeå s:n. Samma givare. 
B 379. Lieorv, från Hössjö, Umeå s:n. Gåva av Karl Anders-

son, Hössjö. Med stjärt. Med spår för fastgörande av 
"lieblek". 

B 380. Bärträ, "bårkäpp", från Burträsk s:n. Gåva av Nils 
Andersson, Bodbyn. 

B 381 a—c. Skrin, grönmålat, innehållande sorgremsa och 
spets till kvinnoimössa, från Nysätra s:n. Gåva av fru 
Alma Pettersson, Öbacka, Umeå. Locket märkt "I B C 
O D" (Johanna Barbara Catarina Olofsdotter). "Spet-
sen" knypplad. "Spetsens'' lilla mittudd skall sitta rik-
tad framåt på huvudet efter mittbenan. Sorgremsan bars 
av kvinnor vid begravning och då man hade sorg. 

B 382. Garvklubbor, från Umeå s:n. Gåva av Olof Andersson, 
Norrfors. 

B 383 o. 384. Sälskomönster, från Umeå s:n. Samma givare. 
Det rombiska mönstret ger sidan i skon och göres av 
sälskinn samt kallas "öla". Det ovala mönstret, kallat 
"draget", ger sulan och göres av den tjockare kohuden. 

B 385. Kanna, av kobolt, från Lövångers s:n. Gåva av direk-
tör J. M. Widelund, Umeå. 

B 386. "Sänghjälp" från Vännäs s:n. Gåva av F. O. Nyberg, 
Ny byn. 

B 387. "Bandbråka" från Umeå s:n. Gåva av Karl Andersson, 
Hössjö. 

B 388. Pokal, av glas, från Burträsk s:n. Gåva av Nils An-
dersson, Bodbyn. Gick vid kalas från mun till mun. 
Använd vid "kroppåsöl" i Bodbyn 1824. 

B 389. Brännmärke från Umeå s:n. Gåva av fru Charlotte Jo-
hansson, Röbäck. 

B 390. Smörbytta, "smörbytt", från Umeå s:n. Samma givare. 
B 391. Köttgaffel, från Umeå s:n. Samma givare. 
B 392. Snusask, av näver, från 1874. Från Umeå socken. 

Gåva av fröken Hulda Lundström, Innertavle. 
B 393. Kaffeask av näver, från Umeå s:n. Samma givare. 
B 394. Linhuvud, "rockhuvu", från Umeå s:n. Gåva av fru 

M. Sandström, Skravelsjö. Lär vara inköpt i Vasa, 
Finland. 

B 395. Näverlur, "getalur", lång, rak. Från Umeå s:n. Gåva 
av fru M. Granberg, Skravelsjö. 

B 396. Näverlur, "stut", kort, rak, från Stensfele s:n. Gåva av 
K. Holmner, Gunnarn. 



B 397. Linhuvud, "rockhuvu", från Buriräsk s:n. Gåva av 
Nils Andersson, Bodbyn. 

B 398. Ljusarm med pipa av mässing, från Norsjö s:n. Gåva 
av fru Skog, Sävar. 

B 399. Träskål med look, svarvad. Från Norsjö s:n. Samma 
givare. 

B 400. "Sängtak", från Umeå s:n. Gåva av J. A. Sandström, 
Skravelsjö. 

B 401. Skyttel, "vävspol", från Stensele s:n. Gåva av E. Forss-
man, Barsele. 

B 402. Träflaska, från Nordmalings s;n. Gåva av folkskollä-
i rare Näslund, Rundvik. 

B 403. "Nättingspett", från Umieå s:n. Använt att sticka ige-
nom nättingar med, då de skola rökas. 

B 404. Dryckeskanna av trä, laggad, från Burträsk s:n. Gåva 
i av Nils Andersson, Bodbyn. 

B 405. Svart mössa för gift kvinna samt "stycke", från Burträsk 
s:n. Samma givare. "Stycke" och mössa bars allmänt 
före 1840. De gifta buro svarta mössor, "gamstintor-

i na" gredelina och flickorna fingo med konfirmationen 
blå eller skära mössor. 

B 406. Bläckhorn, av lera, från Burträsk s:n. Samma givare. 
B 407. ¡Linkam från 1840. Från Umeå s:n. Gåva av Anders 

Olsson, Hössjö. 
B 408. Bärmes, "mejs", från Burträsk s:n. Gåva av Nils An-

dersson, Bodbyn. 
B 409. Våffeljärn, från Umeå s:n. Gåva av Oskar Granberg, 

Ersmark. 
B 410. Näverlur, kort, rak, från Umeå s:n. 
B 411. "Gåiveglaka", Skovelkäpp, lapsk, från Stensele s:n. Gå-

va av direktör J. M. Widelund, Umeå. 
B 412 o. 413. Sälbössor. Gåvoi av fabrikör J. O. Öhman och 

guldsmed Nordeli, Umeå. 
B 414. Taburetter, från Umeå s:n. Gåva av August Marklund, 

Västerhiske. 
B 415. Mangelbräde från 1758. Från Umeå s:n. Gåva av 

Karl Andersson, Hössjö. 
B 416 o. 417. Tunnrivar, märkta 1780 och 1802. Gåva av fru 

Skog, Sävar, och Erik Andersson, Ruskträsk. 
B 418. Bössfodral, för sälbössa. Från Nordmalings s:n. Gåva 

av G. Örnell, Örnäsudden. 
B 419. Koskälla, från Umeå s:n. Gåva av J. Granberg, Skra-

velsjö. 
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B 420. Trätallrik, från Lycksele s:n. Gåva av direktör J. M. 
jWidelund, Umeå. 

B 421. Ljuster, från Stensele s:n. Gåva av A. Blomqvist, Gun-
narn. 

B 422. "Bandbråka", Från Umeå s:n. Gåva av J. Granberg, 
Skravelsjö. 

B 423 o. 424. Vinkelhake och borrsväng, från Umeå s:n. Gåva 
av Karl Andersson, Hössjö. 

B 425. Blecktallrik med alfabet, från Burträsk s:n. Gåva av 
fröken D. Rönnberg, Ljusvattnet. 

B 426. Ask för förvaring av "stycke", från Umeå s:n. Gåva av 
fru Charlotte Johansson, Röbäck. 

B 427. Redskap, mejselformigt, av skiffer, från Stensele s:n. 
Gåva av A. F. Johansson, Gunnarn. 

B 428. Metkrok, stor, från Lycksele s:n. Gåva av E. L. Hed-
man, Vindelgransele. 

B 429. Lås, från Stensele s:n. Gåva av E. Persson, Gunnarn. 
B 430. Kista, mindre, från Stensele s:n. Gåva av A. Blom-

qvist, Gunnarn. 
B 431. "Fårträl j" , av vidja, från Umeå s:n. 
B 432. Fångstjärn för järv, från Stensele s:n. Gåva av direk-

tör J. M. Widelund, Umeå. 
B 433. Skärhyvel, för klyvning av stockar till golvplank, från 

Lycksele s:n. Gåva av folkskollärare K. H. Lundmark, 
Malåträsk. Vid användningen satte sig två män grensle 
över stocken och drogo hyveln i de från sidorna utgående 
"hornen" av järn, varpå sutto skaft av trä. 

B 434. Träns, från Lycksele s:n, Gåva av V. Fällman, Lyck-
sele. ' 

B 435. Skrap järn för avlägsnande av fett från sälhuden. Från 
Nordmalings s:n. Gåva av fröken Winnberg, Ava. 

B 436. Gräfta (?) för svedjebruk, från Stensele s:n. Gåva av 
Em. Persson, Gunnarn. 

B 437. Nålar och kavlar för laxnätbindning, från Umeå s:n. 
Gåva av O. Andersson, Norrfors. Numera äro större 
maskor föreskrivna till laxnät. 

B 438. Tygprov, hemtryckt, från Umeå s:n. Gåva av fröken 
Lotten Jonsson, Norrmjöle. 

B 439. Räknetavla, "tavel", för vägning av hö, från Umeå s:n. 
Gåva av O. Andersson, Norrfors. Försedd med 48 hål, 
mellan vilka en pinne flyttas vid uppvägning av hö. Där-
vid tog man 2 pund i taget. En "målskrinda" vägde 
|32 pund. 

6 



B 440. Fälltäcke, från Umeå s:n. Gåva av O. Nilsson, Bär-
tjärn. 

B 441. Hästsko, från Stensele s:n. Gåva av fröken E. Ring-
ström, Umeå. 

B 442. Väskbygel, från Stensele s:n. Samma givare. 
B 443. Glasögon fodral av trä, med inneliggande glasögon, från 

Stensele s:n. Samma givare. 
B 444. Kopphorn, f rån Stensele s:n. Samma givare. 
B 445. Kista, från Umeå s:n. Gåva av O. E. Andersson, Grub-

be. Ursprungligen grön med röda hjärtformiga beslag. 
B 446. Rankbåge, från Norsjö s:n. Gåva av fru Skog, Sävar. 
B 447. Stjärt av takfågel, från Umeå s:n. Gåva av fru Char-

lotte Johansson, Röbäck. 
B 448—450. Käppar, från Norsjö s:n. Gåva av fru Skog, 

Sävar. 
B 451. Drillborr, från Umeå s:n. Gåva av disponent Anders-

son, Brännland. 
B 4-53. Linkam, från Umeå s:n. Gåva av fröken A. M. Anders-

son, Umeå. Märkt 1879. 
B 454. Väska med tillhörande bygel. Gåva av fru E. Andelius, 

Umeå. 
B 445. Fickur, från Umeå, märkt "Olof Vidmark, Umeå". Gåva 

av auditör Ährling, Umeå. 
B 456. Besman , från Umeå s:n. Gåva av fröken Eriksson, 

Brännland. 
B 457. Skolväska, från Umeå s:n. Gåva av O. Granberg, Ers-

mark. Med påsydda runda triangelformiga och hjärt-
formiga lappar i olika färger. 

B 458. Brödkorg. Gåva av fru E. Andelius, Umeå. 
B 459—463. Dukar, från Burträsk s;n. Gåva av L. Burlin, 

Ljusvattnet. 
B 459. Schal av bomull, "fästegåva". "Fästegåvan" överläm-

nades av fästmannen till fästmön och ansågs som ett bin-
dande bevis på att de unga ej skulle svika varandra och 
|som bevis på trolovning. 

B 460. Sorgflor. Knöts omkring huvudet under halsduken och 
användes endast av de mera välsituerade av allmogen 
vid finare begravning. 

B 461. Silkesschal. Användes endast vid begravningar, bröl-
lop, barndop etc. Halsduken lades endast över axlarna. 

B 462. Axelduk. Marknads- eller kyrkohelgsgåva till nygifta, 
s. k. ungfruar, från deras män. 

B 463. Sidenduk. "Fästegåva". Förärades den flicka, som 
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man ville utmärka som den tilltänkta, vid någon kyrk-
helg. 

B 464. Linkam, från Umeå s:n. Gåva av fru H. Eriksson, Rö-
tjärn. 

B 465. Linkam, från Sävar s:n. Gåva av fru Lina Säfsten, 
Sä var. 

B 466 o. 467. Rester av klockan i Umeå gamla kyrka. Gåva av 
smeden V. Hammarlund, Umeå. 

B 468. Näverlur, lång, rak. Gåva av fru E. Andelius, Umeå. 
B 469. Korg, av rottågor, från Umeå s:n. Gåva av fru Char-

lotte Granström, Teg. 
B 470. Träsil, från Värmland. Gåva av fru E. Andelius, Umeå. 
B 471. Ostkar, från Vilhelmina s:n. Gåva av fru Gafvelin, Mal-

govik. 
B 472. Selbåge, smidd, från Örträsk s:n. 
B 473. Flätad näverkorg, från Vilhelmina s:n. Gåva av fru 

Gafvelin, Malgovik. 
B 474. (Ostkar, gåva av fru E. Andelius, Umeå. 
B 4-75—481. Linkammar. Gåvor av A. Nilsson, Grubbe, fru 

Anna Eriksson, Gubböle, J. Lundqvist, Ljusvattnet, fru 
Ester Burman, Flarken, herr N. A. Ek, Lövånger. 

B 487. Mangelbräde, från Umeå s:n. Gåva av fru Holmström, 
Grubbe. 

B 488. "Skobandsked", från Lycksele s:n. Gåva av Anton 
Stenberg, Strycksele. 

B 489. Bärmes, från Stensele s:n. Gåva av A. F. Johansson, 
Gunnarn. 

B 490 o. 491. Bärmesar, "mäijsar", från Norsjö s:n. Gåva av 
H. Lundgren, Rusksele. 

B 492. Linkam, från Åsele s:n. Gåva av fru S. Bergström, 
|Umeå. 

B 493. Linhuvud, från Umeå s:n. Gåva av fröken Eriksson, 
Brännland. 

B 4-95. Linhuvud, "rockhuvu", från Umeå s:n. Gåva av hem.-
äg. Sandström, Skravelsjö. 

B 496. Kikare, från 1846. Från Umeå s:n. Gåva av postil-
jon Ehn, Umeå. 

B 497. "Viller" för tvinning av nätgarn, från Skellefteå s:n. 
B 498—505. Linfästen, från Umeå s:n. Gåva av nämndeman 

¡C. P. Åkerlund, Holmsund. Bland dem 3 linkammar 
märkta 1892, 1866 och 1851. 

B 506. Slända, från Lappland. Gåva av rektor Vifell, Vindeln. 
B 507. Lapsk slev, från Lycksele s:n. Från 1848. Gåva av 

fru Maria Andersson, Tuvträsk. 
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Besman av järn, från Umeå s:n. Gåva av disponent P. 
Andersson, Brännland. 
Räcknagel från 1771. Från Umeå s:n. Samma givare. 
Liten kanon på trälavett. Samma givare. 
Ett hänglås av typ, som förekom redan under vikinga-
tiden. Från Umeå s:n. Gåva av J. A. Sandgren, Gris-
backa. 
Kalk av tenn, från Ammarnäs lappkapell, Sorsele s:n. 
Gåva av landsfiskal Lindberg, Nordmaling. 
Elddon, bestående av sälskinnspung, innehållande flin-
ta, svavel och 3 lösa eldstål samt en annan broderad eld-
donspung med vidhäftat stål. Från Umeå s:n. Gåva 
av fru Tea Jonsson, Sörmjöle. 

Fortsättningen på förteckningen följer i nästa årgång. Hem-
bygdsföreningens samlingar räkna för närvarande 935 nummer. 

Umeå den 29 sept. 1922. 
Ragnar Jirlow. 

Gåvor till hembygdsföreningens samlingar mottagas numera 
av föreningens museinämnd, adjunkten O. Lundquist, bankdirek-
tör D. Holmgren och redaktör E. Gafvelin, alla i Umeå, eller kun-
na inlämnas på någon av Umeå-tidningarnas redaktioner. Redo-
visas i tidningarna och i hembygdsboken "Västerbotten". 

— — 

G 508. 

B 509. 
B 510. 
B 511. 

B 512. 

B 513. 



Stadgar för Västerbottens läns hembygdsförening. 

§ i-
Föreningens ändamål är att tillvarataga och vårda gammal 

västerbottnisk kultur, att väcka kärlek till hembygden samt be-
fordra folkhälsa och friluftsliv. 

För främjande av dessa syften skall föreningen anordna en 
västerbottnisk fornvall, bedriva och uppmuntra hembygdsforsk-
ning samt anlägga idrottsplats och folkpark m. rn. 

Medlemmar av föreningen äro män och kvinnor av alla 
åldrar, som till föreningen erlägga en årlig avgift av tre kronor. 
Understödjande medlemmar erlägga en årsavgift av tio kronor 
och den, som på en gång till föreningen inbetalar ett belopp av 
minst femtio kronor, är ständig medlem. 

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

Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som 
skall hava sitt säte i länets residensstad. 

Tjänsteförrättande landshövdingen är självskriven ordfö-
rande såväl i föreningen som i styrelsen. 

Styrelsen skall förutom den utökning i antalet varom i § 6 
stadgas, bestå av trettiosex personer utom ordföranden, repre-
senterande i möjligaste mån länets olika delar. 

Styrelsens ledamöter väljas å ordinarie föreningssamman-
träde för de fyra närmast följande kalenderåren, och avgå år-
ligen en fjärdedel av antalet. 

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

§ 2. 

§ 3. 

4. 
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Kallelse till styrelsesammanträde skall ske skriftligen minst 8 
dagar förut. 

Styrelsen är beslutmässig då minst sex ledamöter äro när-
varande. 

Styrelsen utser inom sig v. ordförande samt inom eller utom 
sig ett verkställande utskott, sekreterare och skattmästare samt 
utfärdar behövliga instruktioner. 

§ 5-
Omedelbart efter föreningens årsmöte utser styrelsen i före-

gående paragraf nämnt utskott, som skall bestå av sju ledamöter 
jämte tre suppleanter. Föreningens ordförande och v. ordförande 
äro självskrivna ledamöter i verkställande utskottet. Övriga fem 
ledamöter utses för en tid av ett kalenderår. 

Verkställande utskottet har att besluta i de frågor, som be-
röra föreningens angelägenheter, men bör efter omständig-
heterna hänskjuta särskilt viktiga, för föreningens ekonomi in-
gripande frågor till avgörande av styrelsen. Utskottet må, om 
det så finner lämpligt, utse en verkställande direktör, arbets-
utskott m. m. för främjande av föreningens syften. 

§ 6. 
Understödjande korporationer eller andra sammanslutningar 

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

§ 7. 
Ordinarie föreningssammanträde hålles årligen i samband 

med hushållningssällskapets vintersammankomst å dag, som av 
styrelsen bestämmes. 

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

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

§ 8. 
Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår, och skall 

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

Räkenskaper och övriga handlingar skola av styrelsen över-
lämnas till revisorerna före mars månads utgång och skola 
revisorerna till styrelsen avlämna berättelse över verkställd gransk-
ning före maj månads utgång. 

§ 9. 

Vid ordinarie sammanträde skola följande ärenden före-
komma: 

a) val av två justeringsmän; 
b) föredragning av styrelse- och revisionsberättelse för det 

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

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

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

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

§ 10. 

Vid föreningens sammanträden tillkommer varje person-
ligen närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal äger ord-
föranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. 

§ 11. 

Uppstår vinst å föreningens verksamhet, bör denna på sätt, 
styrelsen bestämmer, användas till ytterligare främjande av för-
eningens syften. 

§ 12. 

Ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen må 
icke äga rum, med mindre beslut därom fattats vid två på 
varandra med minst en månads mellanrum följande samman-
träden, därav minst ett ordinarie, och å det sammanträde, som 
sist hållits, biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. 
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§ 13. 
Vid fattande av beslut om föreningens upplösning samt 

ändring av denna paragraf, skola dock minst tre fjärdedelar av 
föreningens medlemmar deltaga i röstningen vid det senare 
sammanträdet. 

Fattas beslut om föreningens upplösning eller användes 
det till föreningen upplåtna området ej vidare för därmed avsett 
ändamål förfares i enlighet med Umeå stadsfullmäktiges beslut 
av den 20 mars 1919. 

—°=gg=°— 



Styrelseledamöter i Västerbottens läns 
bimbygdsförening 1922. 

Landstingsmannen C. J. Lundberg, Norsjö. 
Nämndemannen N. Belander, Bjurholm. 
Disponenten Theodor Hedberg, Sävenäs. 
Redaktören E. Gafvelin, Umeå. 
Direktören Arne Unander-Scharin, Umeå. 
Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö. 
Landstingsmannen Ewert Jonsson, Lycksele. 
Rådmannen K. E. Berg, Umeå. 
Fru Hulda Gafvelin, Lövliden, Vilhelmina. 
Museiföreståndaren Alfr. Levin, Skellefteå. 
Folkskolläraren J. Renhorn, Skellefteå. 
Över jägmästaren G. Borg, Skellefteå. 
Förvaltaren Gustaf Wigren, Ursviken. 
Handlanden E. Edén, Åsele. 
Jägmästaren W. Fellenius, Dorotea. 
Fröken Dagmar Rönnberg, Burträsk. 
Fröken Mina Lundkvist, Byske. 
Fru Blenda Skog, Nysätra. 
Folkskoleinspektören N. J. F. Almkvist, Skellefteå. 
Redaktören A. Wikström, Skellefteå. 
Redaktören G. Rosén, Umeå. 
Rytlmästaren E. von Boisman, Umeå. 
Handelsföreståndaren G. Hägglund, Umeå. 
Kaptenen L. Wahlberg, Umeå. 
Landssekreteraren Gustaf Hultman, Umeå. 
Direktören E. Westerlund, Spöland. 
Kandidaten N. Häggström, Vindeln. 
Folkskoleinspektören Frans Svedberg, Vännäs. 
Fru Tyra Conradson, Nordmaling. 
Överjägmästaren A. Sylvén, Umeå. 
Fabrikören O. Wretling, Umeå. 
Översten H. Ankarcrona, Umeå. 
Jägmästaren V. Ålund, Umeå. 
Fru Villy Sjöström, Bygdeå. 



Nomadinspektören fil. dr. E. Bergström, Djursholm-
Danderyd. 

Förvaltaren Th. Hellström, Umeå. 

Av Umeå stadsfullmäktige tillsatta medlemmar äro: 
Handlanden E. Gillberg, Umeå. 
Musikhandlanden Th. Melander, Umeå. 



förteckning 
över Västerbottens läns hembygdsförenings ledamöter 

september 1922. 

Banvakt P. Q. Abrahamsson, Gubböle, Spöland. 
Färghandl . O. Ahlgren, Umeå. 
Folkskoleinspektör F. A. Ahlman, Ursviken. 
Fru M. von Ahn, Bygdeå. 
Doktor Olof Ahnlund, Västerhiske. 
Handl. Hugo von Ahn, Umeå 
Folkskoleinspektör A. J. F. Almqvist, Skellefteå. 
J . O. Andersson, Meselefors. 
Hemmansägaren J. F. Andersson, Ört räsk. 
Karl Olof Andersson, Båtskärsnäs . 
Lärar innan Hulda Andersson, Hörnefors, Hörneå. 
Rektor Karl Andersson, Seminariet, Öiebyn. 
Adjunkten C. J . Andersson, Sundsvall. 
Inspektör Artur S. Andersson, Skellefteå. 
Fjärdingsman M. Andersson, Jörn. 
Rådman C. G. W. Andersson, Umeå. 
Folkskol. Ejnar Andersson, Umeå. 
A. P . Andersson, Dorotea. 
Karl Andersson, Robertsfors . 
Fil. mag. B. O. Z. Anderzon, Umeå. 
Ernfrid Andersson, Dalkarlså, Bygdeå . 
Karl Andersson, Överklinten. 
Verner Andersson, Rundviksverken. 
E. E. Backman, Malmberget. 
Krigsdomare N. Beite, Umeå. 
Nämndeman N. Belander, Bjurholm. 
Jägmäs t . V. Berggren, Nordmaling. 
Fru Bergenholtz, Djursholms-Ösby. 
Sem.-lär . J. Birger Bergling, Umeå. 
Ragnar Berglund, Holmsund. 
Folkskollär. Regnar Berglund, Jörn. 
Eugen Bergström, Agnäs. 
Elsa Bergström, Hörneå. 
Elof Bergström, Malåt räsk. 
Jägmäs t . Q. Beronius, Umeå. 
A.-B. Bibliotekshandeln, Stockholm. 
Kyrkoherde J . U. Bjurberg, Fredr ika . 
Fröken Anna Bjurström, Umeå. 
Lars Björk, Kusfors. 
Nils Blomgren, Umeå. 
Karl Boberg, Djäkneboda, Sävar . 
Direktör A. Boberg, Umeå. 
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Lotskapten J. E. Bohm, Umeå. 
Anders Johan Boija, Lövånger. 
Över jägmäs ta re G. Borg, Skellefteå. 
Lärar innan Alma Borgström, Ljusvat tnet . 
Q. N. Broman, Mångbyn, Granliden. 
Agronom V. Broman, Umeå. 
Redaktör Janrik Bromée, Råsunda. 
Augusta Brulin, Bygdeå . 
Gustav Brännst röm, Fredrika. 
K. G. Brännström, Arvidsjaur. 
Artur Brännström, Skråmträsk . 
Landstingsman Nils Brännström, Ljusvat tnet . 
Riksdagsman Ludv. Brännst röm, Ljusvat tnet . 
Hemmansäg. Ludv. Burlin, Ljusvat tnet . 
Fabrikör O. Burman, Umeå. 
L. A. Burstedt , Holmsund. 
A.-B. N. J . Bäcklund, Lycksele. 
Sigrid Bäcklund, Stavasjö, Fredr ika . 
Direktör Uno Bäcklund, Umeå. 
Skogschef N. Albert Bäckman, Östersund. 
G. V. Bäckman, Köpmanholmen. 
Kassör B. Bäckman, Umeå. 
L. A. Bäckman, Ursviken. 
G. A. Bäckström, Vindeln. 
Byggmäs t . J. M. Bäckström, Teg, Umeå. 
Ragnar Bäckström, Järnvägen, Mellansel. 
Anna Bäckström, Bastut räsk . 
Selma Bäckström, Skellefteå. 
Johan Bäckström. Bliska, Ratan. 
Maria Bäckström, Dalkarlså, Bygdeå . 
Axel Bäckström, Bliska, Ratan. 
Handl. N. P. Carlgren, Umeå. 
Kassör Iwan Carlsson, Nordmaling. 
Flottningschef Robert Carlsson, Umeå. 
Fanjunkare Ernst W. Carlsson, Umeå. 
O. Carlsson, Ånäset . 
Löjtnant O. Cederström, Umeå. 
Direktör M. Dahl, Umeå. 
Tandläkare Ivar Dahlén, Stureplan 2, Stockholm. 
Direktör O. Dahlgren, Umeå. 
Byggmäs t . C. Dahlgren, Umeå. 
Fröken Betty Dahlström, Nordmaling. 
Doktor B. Dalsjö, Umeå. 
Skräddarmäs t . Ludvig Danielsson, Umeå. 
U. A. Danielsson, Norrfors, Fredr ika . 
J . E. Danielsson, Koskullskulle. 
E. M. Danielsson, Stor-Uman. 
Siri Dillström, Robertsfors . 
Handl. E. Edén, Åsele. 
Handl. J. A. Edgren, Umeå. 
Fröken Elvy Edlund, Robertsfors . 
Lotsförman C. Th. Edstedt , Ratan. 
Hemmansäg. K. J. Edström, Djäkneboda, Sävar . 
Olga Ek, Kasamark, Umeå. 
Fotograf Thor Ekholtz, Umeå. 



E. A. Eklind, Holmsund. 
K. G. Eklund, Bure. 
Posts t . - föres t . A. Englund, Väddö. 
Oskar Eriksson, Furuhagen, Bräcke. 
Konrad Eriksson, Lavsjön. 
J. Helmer Eriksson, Västerå , Tavelsjö. 
Folkskollärare Joh. A. Eriksson, Ursviken. 
Fru Hildur Eriksson, Övre byn, Älvsby st. 
Fröken Gunhild Eriksson, Tvärålund. 
Edvard Eriksson, Älgsjöås. 
Edvard Eriksson, Vindelgransele. 
E. Eriksson, Böle, Umeå. 
Annie Eriksson, Vindeln. 
Alma Eriksson, Håknäs, Nordmaling. 
A. Eriksson, Torvsjö. 
Gunnar Essén, Vallnäs, Stomman. 
Doktor H. G. Eurén, Umeå. 
G. A. Fahlgren, Byske. 
Berta Fahlgren, Matfors . 
Jägmäs t . V. Fellenius, Dorotea. 
Sjuksköterskan Maja Lisa Flink, Ljusdal. 
Fornminnesföreningen, Skellefteå. 
Handlanden J. Ad. Forsberg, Umeå. 
Frans Forsberg , Öndebyn, Bygdeå. 
Bernhard Forsberg, Holmsund. 
Folkskollärare F. V. Forsgren, Åsträsk. 
Tullförvaltare Klas V. Forsgren, Skellefteå. 
J . E. Forsgren, Robertsfors . 
Anna Forsman, Munkflohögen. 
Fröken Ottilia Forsman, Sofiehem, Umeå. 
Handlanden Johan Forsman, Umeå. 
Doktor H. Forssman, Kristianstad. 
C. Forsmark, Överklinten. 
Folkskollärarinnan Marie Louise Forssén, Renholmen. 
Gustaf Forss t röm, Robertsfors . 
Ingenjör R. Fredriksson, Umeå. 
A. Fresk, Robertsfors . 
Banvakten J. Gabrielsson, Krokvik. 
Fru Gabrielsson, Vasagatan 1, Upsala. 
Fröken Jenny Gadd, Nordmaling. 
Hildur Gafvelin, Hörnefors, Hörneå. 
Fru Hulda Gafvelin, Lövliden, Vilhelmina. 
Fröken Ebba Glas, Umeå. 
Disponenten Gottne Glas, Skellefteå. 
Nämndemannen P . Edv. Grahn, Lycksele. 
Alfred A:son Grahnén, Granö, Tvärålund. 
Signe Granberg, Mo, Junsele. 
G. Grenholm, Robertsfors . 
Anders Grenholm, Överklinten. 
J . P . Grenholm, Överklinten. 
Sjuksköterskan Hilda Grundin, Hospitalet, Västervik. 
Karl Gustafsson, Rundviksverken. 
Lärarinnan Hilda Halfvarsson, Dalsjöåsen. 
Fröken Svea Hallgren, Bur t räsk . 
Jägmäs ta re Sven Hallin, Umeå. 



A. Hallner Bas tu t räsk . 
Jägmäs ta re E. Hallström, Umeå. 
Advokat Sven Hallström, Umeå. 
Erik Hammarberg, Sörmjöle, Stöcksjö. 
E. Hammars t rand, Vindeln. 
Doktor Th. Hammarin, Umeå. 
Fröken Jenny Hamrin, Umeå. 
Handlanden H. Harju, Umeå. 
Lärar innan Hildur Hedberg, Umeå. 
Kontorschefen John Hedberg, Umeå. 
Knut Hedin, Holmsund. 
Lärar innan Ruth Hedlund, Klockarberget, Svanfors . 
W. R. Hedlund, Malmberget. 
Verkmästaren J . Hedman, Kungsholmsgatan 26, Stockholm. 
Landskamreraren G. Heintz, Umeå. 
Regementsvet . G. Hellgren, Umeå. 
Fr . Thyra Hellner, Vindeln. 
Jonas A. Hellsten, Gälsgården, Viskan. 
Förval taren Th. Hellström, Umeå. 
A. A. Henriksson, Hörneborg, Ånäset. 
Folkskolläraren Arv. Hernth, Häggenås . 
Lärar innan Nanny Hertzberg, Klabböle, Västerhiske. 
Landsfiskalen P. F. Holm, Teg, Umeå. 
Kamreraren K. Holm, Umeå. 
Inspektören Ejnar Holm, Vindeln. 
Lektorn Otto Holm, Umeå. 
Schaktmästaren J . O. Holmberg, Degerbäcken. 
Byggmästaren Ant. Holmkvist, Ursviken. 
Helm. Holmkvist, Överklinten. 
Handlanden G. W. Holmlund, Nordmaling. 
A. Holmström, Ljusvat tnet . 
E. A. Holmström, Teg, Umeå. 
Handlanden R. Hjortsberg, Umeå. 
Komministern Rob. Hjälmdahl, Ånäset . 
Landssekre teraren G. Hultman, Umeå. 
Henny Häggman, Näsviken. 
Fil. kand. N. Häggström, Vindeln. 
Fröken Fanny Högström, Robertsfors . 
Bernh. Hörnström, Mo, Lögdeå. 
Förval taren V. Hörnström, Robertsfors . 
Robert Isakson, Storuman. 
Karl Jakobsson, Tvärålund. 
A. Jakobsson, Gottne. 
Alma Johansson, Djupsjö, Nordmaling. 
Folkskollärarinnan Anna Johansson, Hörnsjö. 
Artur Johansson, Elgträsk, Jörn. 
Hulda Johansson, Tvärålund. 
Ida Johansson, Meselefors. 
Posts ta t ionsföres t . Johan Johansson, Överklinten. 
Valfrid Johansson, Balfors , Bjurholm. 
Victor Johansson, Böle, Umeå. 
Telegrafkommissar ie A. G. Johansson, Umeå. 
Osvald Johansson, Nyluspen, Tresund. 
Riksdagsmannen Ewert Jonsson, Lycksele. 
Fru Anna Jonsson, Bur t räsk. 



Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling. 
Josef A. Jonason, Järnvägen, Umeå. 
Fröken Henny Jonsson, Kallholmen. 
Johan Jonsson, Järnvägen, Bas tu t räsk . 
Elof Jonsson, Lögdasund, Fredrika. 

Ture Jonsson, Brännland. 
Pos t t jäns temannen N. M. Jonsson, Stugsund. 
J . Jonsson, Flarken, Ånäset . 
Hjalmar Jonsson, Lycksele. 
Ejnar Jansson, Hällnäs. 
Teol. kand. Karl Josefsson, Erik Dahlbergsgatan 35, Göteborg. 
Furiren Bror Jäger , I. 20, Umeå. 
Knut Kollberg, Umeå. 
Magistern E. R. Karlsson, Mångbyn, Granliden. 
Nämndeman Nils Karlsson, Tavelsjö. 
Oskar Karlsson, Ytterrödå, Tavelsjö. 
O. A. Karlsson, Tvärålund. 
Handlanden August Karlson, Umeå. 
Hilmer Karlsson, Lycksele. 
Lantbruksingenjör S. Kempff, Umeå. 
Siri Kjellin, Holmsund. 
Fru Elisabeth Kinberg, Välling. 31, Stockholm. 
Oskar Kriström, Holmsund. 
Grosshandlanden Emil Lagerkvist , Skellefteå. 
Inspektören Erik Landmark, Åsträsk. 
Apotekaren Oskar Larsson, Jörn. 
Ingenjör H. Larsson, Teg, Umeå. 
Anders Larsson, Skråmträsk . 
Amanda Larsson, Gryssjön, Sävar . 
Lantmätaren E. Leander, Umeå. 
K. J . Lenman, Hörneå. 
Museiförest . Alfred Lewin, Skellefteå. 
Alfvar Lidén, Robertsfors . 
Landsfiskalen S. V. Lidberg, Ör t räsk . 
Folkskolläraren Ernst Lidén, Norsjö. 
Folkskolläraren Sven Lilja, Umeå. 
Frans Lindberg, Lomkärr . 
Erhard Lindberg, Öreälv. 
Kronojägaren August Lindberg, Luspholm, Stor-Uman. 
Lärar innan Alma Lindberg, Finnforsfallet . 
C. S. Lindberg, Dorotea. 
Oskar Lindberg, Vallsta. 
B. J . Lindblom, Furuön. 
G. B. Lindeli, Kv. 2—2, Kiruna. 
Faktorn Albin Lindgren, Storsund. 
Rektorn J. V. Lindgren, Umeå. 
Anna Lindquist, Ström, Bjurholm. 
Leontin Lindmark, Robertsfors . 
Posts ta t ionsföres t . Selma Lindström, Bygdeå. 
J . P. Lindström, Vännäs. 
Distr iktslantmätaren Seth Lindström, Hjo. 
E. Lindström, Malmberget . 
Lärar innan Bet ty-Maja Lindström, Ås skola, Edsele. 
P . E. Ljung, Torsåker . 
S. Ljunglöf, Gargnäs. 
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Maja Lundberg, Holmsund. 
N. J . Lundberg, Djäkneboda, Sävar . 
Landstingsmannen C. J. Lundberg, Norsjö. 
August Lundberg, Teg, Umeå. 
A. A. Lundberg, Rundviksverken. 
Hemmansägaren Edvard Lundberg, Agnas. 
Landsfiskalen K. J. Lundberg, Tärnaby. 
Martin Lundgren, Holmsund. 
Lära re Knut A. Lundgren, Hörnefors, Hörneå. 
Alfred Lundgren, Ursviken. 
Valborg Lundmark, Drängsmarksby . 
Hugo Lundmark, Sävenäs, Kallholmen. 
Handelsbiträdet Sven Lundmark, Bygdeå . 
Bernh. Lundquist, Holmsund. 
Adjunkten Oskar Lundquist, Umeå. 
Hilma Lundquist, Ljusvat tnet . 
Mina Lundquist, Byske. 
Kontorsbiträdet Lundquist, S. J., Umeå. 
P . O. Lundquist, Bygdeå . 
Oust. Lundquist, Hällnäs. 
Maskinisten Q. Lundquist, Kusfors. 
Knut Lundström, Kv. 9, tomt 5, Kiruna. 
Lisa Lundström, Ålderdomshemmet, Frostkåge. 
Agronomen K. Lundström, Vilhelmina. 
Knut Löf, Gellivare. 
Edit Löfgren, Holmsund. 
Emil A. Löfgren, Holmsund. 
F. d. lokföraren O. Löfqvist, Spöland. 
Artur Mannberg, Holmsund. 
Kyrkoherden Alb. Markgren, Bygdeå . 
Kyrkoherden Richard Markgren, Bur t räsk. 
Alb. Markgren, Bygdeå . 
A. Marklund, Kungsgatan 117, Umeå. 
Oskar Marklund, Ostvik. 
Lärarinnan Frida Markst röm, Sikeå. 
Artur Mattson, Överklinten. 
Anders Mattson, Box 29, Vilhelmina. 
Musikhandlanden Th. Melander, Umeå. 
Hanna Molin, Olofsfors Nordmaling. 
Frida Moritz, Sjunda, Gnesta. 
K. L. Moritz, Umeå. 
Hemmansägaren Fr . Moritz, Åbyn, Bur t räsk . 
Kyrkoherden Karl Myrin, Sävar . 
Fr . O. Mörtsell, Mör t t jä rn , Malåträsk. 
Valdemar Nilsson, Holmsund. 
Alexius Nilsson, Holmsund. 
N. Leon. Nilsson, Rickleå, Bygdeå. 
Martin Nilsson-Göing, Teg, Umeå. 
Förval taren K. N. Nilsson-Hjort , Umeå. 
Dir. J. M. Nilsson, Ev. Fosterlands-Stif telsen, Barnhusg. , Stockholm. 
Drätseldirektören N. Hj. Nilsson, Umeå. 
Folke Nilsson, Sängsjöberg, Lomsjö. 
Lärarinnan H. Nilsson, Slipstensjön, Yttersjön. 
E. Nilsson, Malgomaj. 
Emil Nilsson, Hörnefors , Hörneå. 



Erhard Nilsson, Gimonäs, Umeå. 
J. G. Nilsson, Finnforsfallet . 
J . V. Nilsson, Morön, Skellefteå. 
Elisabeth Norberg, Holmsund. 
Handelsförest . Karl Norberg, Nyåker . 
August Norberg, Norsjö. 
S. Norberg, Örviken, Kallholmen. 
E. Norbrandt, Legdeå, Sikeå. 
A. Nordbrandt, Sikeå. 
E. E. Nordenstedt, Fredr ika . 
Arvid Nordin, Brån, Spöland. 
Byggmästaren J. Nordin, Bureå. 
Grosshandl. J. Ad. Nordlund, Umeå. 
Edit Nordlund, Holmsund. 
Handlanden Naima Nordström, Nordmaling. 
Kronojägaren H. Nordström, Nysele, Gunnarn. 
Ellen Nordström, Överklinten. 
Lärar innan Alma Nordström, Västerhiske. 
Alex Nordström, Olofsfors, Nordmaling. 
J . A. Nordström, Sunnanå, Vännäs. 
Hilda Nordström, Vindeln. 
J . A. Nordvall, Skogsholm, Hällnäs. 
E. J . Norgren, Hörneå. 
Linus Norlin, Ratan. 
Olga Norlin, Bergebo, Borlänge. 
K. H. Nyberg, Lögdeå. 
N. Nyberg, Trehörningsjö. 
Oskar J . V. Nygren, Nyåker . 
Folkskolläraren J. R. Th. Nygren, Lögdeå. 
Rektorn N. Nyman, Umeå. 
Karl Nyman, Ursviken. 
Byggmästaren J. Nyström, Lidingö villastad. 
C. J. Nyström, Näsliden, Rent iärn. 
Gust. Nyström, Nordmaling. 
Daniel Olausson, Norrbyn, Nordmaling. 
Artur Olofsson, F rämby skola. Falun. 
Helmer Olofsson, Bjusjön, Bygdsil jum. 
Hj . Olofsson, Rundviksverken. 
J . P . Olofsson, Rönnliden, Bygdsi l jum. 
Helge Olsson, Tavelsjö. 
Lärar innan Hilda Olsson, Byske. 
Israel Olsson, Bastut räsk, Bjurholm. 
J . A. Olsson, Lycksele. 
Per Olsson, Lycksele. 
J. Gideon Olsson, Skivsjön, Tvärålund. 
N. Olsson, Jämteböle, Tväråbäck 
Lärar innan Berta Olsson, Ljungaverken. 
Lärar innan Bri t ta Olsson, Laxforsen, Kiruna. 
Oskar Olsson, Robertsfors . 
Hemmansägaren Oskar Olsson, Bygdet räsk . 
Hovrät tsnotarien Sten Palmgren, Skellefteå. 
Hertha Persson, Hällnäs. 
Sem. stud. Manbert Persson, Ädelhem, Härnösand. 
E. Arth. Persson, Sörnoret , Östernoret . 
J. Wald. Pet tersson, Vännäs. 
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Hemmansägaren Fredr . Konrad Pet tersson, Ledusjö, Nordmaling. 
Jenny Pet tersson, Holmsund. 
Adolf Pet tersson, Vilhelmina. 
Nils Pet tersson, Kälarne. 
Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, Umeå. 
Per Rehn, Hissjö, Västerhiske. 
Insp. T. Reineck, Vindeln. 
Lärar innan Hildegard Renman, Vigge, Slättån. 
Erust Renström. Malåträsk. 
Doktor J. Robbe, Robertsfors . 
Fr . Maria Rogberg, Nysät ra . 
Häradshövdingen H. Rogberg, Ånäset. 
Redaktören Q. Rosén, Umeå. 
Adjunkten Hj. Rydqvist , Umeå. 
Faktorn Q. Rönnberg, Lögdeå. 
Fr . Magda Rönnberg, Bur t räsk. 
Fr . Dagmar Rönnberg, Bur t räsk . 
Kamreraren John Fr. Rönnberg. Bur t räsk. 
Fru Anny Rönnmark, Lövånger. 
Bertil Röse, Ratan. 
Johan Samkoff, Bjur, Bjurholm. 
Kronojägaren Arvid Sandberg, Bygdeå . 
O. E. Sandberg, Böle, Umeå. 
Herman Sandgren, Vännäs. 
P . V. Sandström, Umeå. 
Byggmästaren Carl Sandström, Umeå. 
Schaktmästaren E. V. Sandström, Nat tavara . 
G. A. Sandström, Hörnefors , Hörneå. 
Qust. Schäder , Umeå. 
Elin Schäder , Malmberget . 
Folkskolläraren N. Schödin, Spöland. 
Manfred Sedin, Vallen, Norsjö. 
Jonas Selin, Dorotea. 
Olof Selinus, Pi teå . 
Handelsförest . K. Sellin, Nordmaling. 
K. W. Sellin, Lögda, Fredr ika . 
Kyrkoherden Einar Silén, Umeå. 
Jägmäs ta ren H. Sjöberg, Lycksele. 
Ernst Sjöström, Ormsjö, Dorotea. 
Apotekaren Sjöström, Robertsfors . 
Insp. Osk. Sjöström, Gimo, Umeå. 
Lilly Sjöström, Holmsund. 
Slöjdläraren K. Sjöström, Skellefteå. 
Skellefteå stads folkbibliotek, Skellefteå. 
Fru Blenda Skog, Nysät ra . 
Gottfrid Sthen, Åmsele. 
Adjunkten John Stenberg, Umeå. 
Gerda Stenlund, Knäppingen, Brät ten. 
Kronojägaren N. E. Stenlund, Ann. 
Anna Stenman, Furuögrund, Furuön. 
Löjtnanten Ivan St je rns t röm, Umeå. 
A. Strandberg, Alne, Örnsköldsvik. 
Sanny Ström, Fredr ika . 
Grosshandlanden C. A. Strömberg, Umeå. 
D. L. Strömberg, Kiruna. 



N. H. Strömqvist, Vilhelmina. 
G. A. Sundberg, Försöksgården, Sunderby. 
C. A. Sundborg, Umeå. 
Kyrkoherden K. Sundelin, Hörnefors, Hörneå. 
Hilda Sundelin, Blåviksstrand. 
Birger Sundfeldt, Holmsund. 
Fanjunkaren J. H. Sundström, Umeå. 
Folkskoleinspektören Frans Svedberg, Vännäs. 
Sparbankskamreraren R. Svenonius, Skellefteå. 
Skogsfogden Carl Svensson, Bur t räsk . 
Över jägmästaren A. Sylvén, Umeå. 
Sävenäs Nya A.-B., Kallholmen. 
Läns t rädgårdsmäs t . E. Söderling, Skellefteå. 
Förval taren Carl Söderström, Norrbyskär . 
O. A. Tengborg, Fredrika. 
Anna Thoresson, Bureå. 
Doktor V. Tirén, Nordmaling. 
Konsul Gustaf Tjulin, Skellefteå. 
Lärar innan Ninny Ulfhielm, Kalvträsk. 
Direktören Arne Unander-Scharin, Umeå. 
Konsulenten B. Unger, Umeå. 
Landsfiskalen Ludv. Wahlberg, Bygdeå . 
Kaptenen L. Wahlberg, Umeå. 
Skräddaren S. Wallander, Hospitalet, Västervik. 
Banmästaren Karl Wallén, Bastut räsk . 
Landsfiskalen Albin Wallgren, Skellefteå. 
Ludv. Walter , Litstena, Grillby. 
Bankkamrer O. Wennman, Nordmaling. 
E. J. Westerberg, Björkliden, Ört räsk. 
Erik Westerlund, Granås, Lavsjö. 
Lära re Aug. Westerlund, Kittelfjäll, Dikanäs. 
Alfred Westerlund, Ytters tmark, Botsmark. 
E. Westerlund, Granberget . 
O. F. Westin, Nordanås, Sorsele. 
Notarien C. A. Widding, Umeå. 
Kommissionären Joh. Wikberg, Umeå. 
Fr . Hanna Wikberg, Ursviken. 
Handlanden O. Wiklund, Bygdeå. 
Fr . Ester Wiklund, Hörneå. 
Adolf Wiklund, Lögdeå. 
Ivar Wikström, Kyrkogatan 22, Göteborg. 
F. D. kronojäg. N. O. Wikström, Åselet, Myrheden. 
Nils Wikström, Korssjön, Överklinten. 
Lärarinnan Augusta Wikström, Baggård, Nordmaling. 
Hans Wikström, Dorotea. 
Redaktören A. Wikström, Skellefteå. 
Fabrikören O. Wretling, Umeå. 
J. R. Wändelin, Vänjaur t räsk . 
Fru Astrid Väring, Vänersborg. 
Jägmäs ta ren H. Zetterberg, Sorsele. 
Komministern Ivar Zetterquist. Björksele. 
Åsele skolbibliotek, Åsele. 
John G. Åslund, Karbäcken, Brat tbäcken. 
Folkskolläraren Otto Åström, Skellefteå. 
Järnhandlanden Gust. Åström, Vännäs. 
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Fanjunkaren C. Q. Åström, Bygdeå. 
Skräddaren Fritz Öberg, Nordmaling. 
Skräddaren Karl Öberg, Nordmaling. 
Doktor F. Öberg, Spöland. 
Redaktören D. Ödegård, Luleå. 
Ingenjör Selmer Öhlund, Olofsfors, Nordmaling. 
Lärar innan Amalia öhman , Svartbäcken, Holmfors. 
Fröken Ingeborg Öquist, Umeå. 
Henny Österlund, Kroksjö, Malgomaj. 
Olof Östman, Dorotea. 

Adressförändringar torde godhetsfullt anmälas till Hembygdsföreningen, Umeå. 
Anmäl nya medlemmar! 

•«SB»— 



Innehållsförteckning. 

Sid. 
Kantat vid Umeå s tads 300-årsjubileum den 23 juni 1922 av Wilhelm Peterson-

Berger 1 
Abraham Hiilphers om Umeå stad, som han besökte år 1758 7 
Ett minne från kungabesöket i Umeå 1752 17 
En vädjan till västerbottningarna från Hembygdsföreningens förste ordförande 18 
Två dikter till hem och bygd av Sigurd Erdtmann 21 
Västerbottens l i t terära kolonisation av Axel-Magnus Carlsson 27 
Kyrksilvret från Västerbotten till Gustaf Wasas ska t tkammare 31 
Västerbottniska väggmålningar av Ragnar Jirlow 32 
Då Västerbotten skat tade till1 Jakob Ulfsson 35 
Huskurer och folkmedicin i Västerbotten av Aramis med ett tillägg av R. Jirlow 36 
Selbågar i Umeå museum. Ett s tycke konsthistoria på häst ryggen. Av Rag-

nar Jirlow 38 
Den ryska gravstenen på Bygdeå kyrkogård av L. Bygdén 44 
Ett mirakel i Bygdeå för 500 år sedan 46 
"Lokalt ve to" i Degerfors 1840 47 
Ur Bygdeå sockens äldre historia 48 
Två Nysätra-motiv av Otto Nordenfors 54 
Västerbottningen som byt te hemman med Gustaf Wasas f ränka 57 
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