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TJcoiog ut& cSiem&yg&sföccuingcns nrofcsf pn ^aminlio 15 nou. 1923. 

Av Axel Andersson. 

I. 
Hör jag ur f järran brus av strida vatten, 
når mig ur rymden en frusen vinds musik, 
lyser en stjärna klarögd genom natten, 
spelar en vårvind över fjärd och vik, 
hör jag en kvällsstund vid spisen en sägen, 
tjukornas sång en vinterdag på vägen, 
taktfasta slagors dunk på mörka logar, 
vinande yxhuggs klang från vida skogar, 
psalmen, som stiger stark mot templets tak, 
vardagens sång av mor vid brygd och bak — 
Tusende sällsamma stämmor jag hör, 
röster ur hembygdens mäktiga kör. 

II. 
Det är tusen mil till templet och f järdarna och skogen, 
det är tusen mil dit hem till det gamla gråa huset, 
men ännu kan jag höra hur det dunkar dovt från logen 
och ännu kan jag minnas det förunderliga suset, 
som tonade i björkarna i hagen därhemma. 
Det är samma röst som talar, men den har en annan stämma, 
den har mist sin varma klang och blivit främmande och hård 
i all den vilda jakten och striderna och bruset — 
jag dröjt för länge borta från fars och farfars gård. 
Ty den, som en gång lyssnat till hembygdens musik, 
till alla stilla röster i hemmets gamla rum, 
i främlingsskap blir aldrig hans lycka hel och rik, 
hans gång blir alltid bunden och blicken stirrar skum. 
Det är någonting han saknar. — Han vet ej vad, ej vem — 
förrän hans längtan drivit hans steg tillbaka hem. 
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Så är jag åter hemma! — Allt är än som förr. 
Med varsam hand jag öppnar tusen minnens stängda dörr, 
jag går på gamla stigar, halvt förgätna nu och gömda, 
och möter kära vänner undanskjutna längesen och glömda. — 
På vinden hänger ännu farfars gamla muskedunder, 
och där är boken full av fula svartkonstknep och under. 
Se där på kistan under gammal spindelväv och damm 
där lyser ännu svagt det röda rosenmönstret fram. 
I salen bullersamt den gamla Nyby-klockan tiokar — 
och där — se där vid spiseln sitter mor som förr och stickar. 

IV. 

Så drevs jag ut att söka — jag visste icke vad, ej vem. — 
— Så gav oss längtan alla hem, vår hembygds stora hem, 
dit allt det käraste vi äga än vi samman fört, 
dit allt den nya tidens makter ännu ej förstört, 
dit allt vi gömma kvar från gången tid fått flytta in, 
där alla äga hem, där varje sak är din och min. 

Vår hembygds eget hem! — Här lever allting upp på nytt, 
här tala tusen minnen än om fädrens vardagsid, 
om allt de trott, om allt de gjort en gång i tid, som flytt, 
om deras hårda strid och deras stilla helgdagsfrid. 

Här skänker skogen skydd, och inom gråa stugors timmer, 
när kölden biter hårt och dagen lider emot kvällen 
en björkvedsbrasa sprakar muntert på den öppna hällen 
och skänker ljuvlig värma och ger allt ett sällsamt skimmer. 
— Då koimma visorna om riddersmän och jungfrur fram 
och alla sägnerna om vittra, rå och gamle skam, 
allt underbart, som vi i ljusan dagen vägrat tro, 
tills brasan brunnit ner och det är tid att gå till ro. 
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Här vakna också gamla tiders gamla, goda seder, 
och gästfriheten blir ej mer en plikt men väl en heder. 
Vårt hem står öppet! — I dess salar samlas vi till fest 
och varje f järran främling är välkommen hit som gäst. 
Vår allra bäste spelman må ta fram sin gamla fela, 
vår egen hembygds alla vackra låtar skall han spela! 
Och hembygdssången må den stiga rik och stark och klar 
som förr den mäktig ljöd en gång i fars och farfars dar! 
Må allt som fornt och vackert var få plats i festens mitt! 
Må hembygdskörens stämmor ljuda varmt och ljust och vitt! 

SÄVAR-GÅRDEN PÅ OAMM-LIA. 



V a d R e m b y g d s f ö r e n i n g e r i h i t t i l l s u t r ä t t a t . 

(En dterbltcf på öess bil&an&e ocfj öess snart femåriga Derfsamfyet. 
(Föredragen vid årsfesten den 15 nov. 1923.) 

Av Vi/h. Ålund. 

SÅSOM en kortfattad historik över hembygdsföreningens upp-
komst och hittillsvarande utveckling vill undertecknad i egen-
skap av föreningens sekreterare härmed framlägga några 

data och fakta hämtade ur föreningens arkiv. 
Efter en del förberedande kommittéarbeten hölls den 22 fe-

bruari 1919 konstituerande sam-
manträde med "en förening för 
anläggande av en folkpark med 
friluftsmuseum och idrottsplats i 
Umeå". 

Denna förening var avsedd 
endast för Umeå stad, men under 
det konstituerande sammanträdet 
framlades förslag om att för-
eningen borde läggas på en bre-
dare bas och omfatta hela länet, 
vilket förslag även omedelbart 
godkändes. En kommitté på fem 
personer tillsattes med uppgift att 
utarbeta förlag till stadgar, att 
giva föreningen dess officiella 
namn, att utlysa pristävlan för er-
hållande av lämpligt namn på den 
blivande folkparken samt att ingå 
till stadsfullmäktige med anhål-

JÄGMÄSTARE VILH. ÅLUND . lan om erforderliga ändringar i 
det av stadsfullmäktige redan den 

30 december 1918 fattade beslutet om markupplåtelse för såväl 
idrottsplatsen som folkparken. 

Stadsfullmäktige beslöto på nämnda kommittés hemställan 
den 20 mars 1919 sådan ändring i sitt föregående beslut, att mark-
områdena överlämnades till Västerbottens läns befolkning repre-
senterad genom den bildade föreningen med oinskränkt nyttjande-
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rätt, så länge områdena i huvudsak användes till länsmuseum, 
folkpark och idrottsplats — dock att, om föreningen upplöstes, 
marken i dess helhet jämte därå uppförda anläggningar skulle till-
falla staden och samlingarna skulle överlämnas till Skansen i 
Stockholm. 

Sedan kommittén, i övrigt slutfört sitt uppdrag, utarbetat för-
slag till stadgar och namn för föreningen samt inväntat resultatet 
av den utlysta pristävlingen om lämpligt namn på den blivande 
folkparken, sammankallade kommittén föreningen till sammanträde 

DISPONENT KARL SALIN. OROSSHANDL. SETH KEMPE. 

den 21 april samma år, varvid beslöts enligt kommittéförslaget 
att föreningens officiella namn skulle bliva Västerbottens läns 
hembygdsförening. 

Det framlagda stadgeförslaget godkändes, och folkparkan-
läggningen skulle erhålla namnet "Gamm-lia" i nära överensstäm-
melse med ett i pristävlingen framställt förslag "Gamli". 

Vid sammanträdet utsågs styrelse m. m. och därmed hade 
Västerbottens läns hembygdsförening trätt i funktion. Den 29 
samma månad höll styrelsen sitt första sammanträde under lands-
hövding Ringstrands ordförandeskap, varvid funktionärer och en 
del utskott tillsattes i enlighet med stadgarnas föreskrifter. 

För att kunna realisera de i stadgarna uppställda målen er-
fordrades emellertid pengar, och penningeanskaffningen blev så-
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lunda ledningens första uppgift, och den frågan är naturligtvis 
fortfarande brännande och torde väl allt framgent så bliva. 

Visserligen hade stadsfullmäktige redan den 30 december 1918 
på vissa villkor anslagit ett belopp av 10,000 kronor för idrotts-
platsens iordningsställande, men då idrottsplatsen numera blivit 
avskild från hembygdsföreningen, kommer vad med denna äger 
samband icke att beröras i denna framställning. För anskaffan-
de av begynnelsekapital var sålunda ledningen hänvisad till den 
enskilda offervilligheten, och redan under det första verksamhets-
året hopsamlades ett belopp av nära 20,000 kronor. 

Bland de större givarna märkas herr Seth Kempe och Holm-
sunds A.-B. med vardera 5,000 kronor samt Nordmalings och Sä-
venäs A.-B. med vardera 2,000 kronor. Den 22 december 1919 
beviljade stadsfullmäktige ett anslag till folkparken av 5,000 kro-
nor. Dessutom ingingo ett stort antal personer inom odi utom 
länet såsom ständiga medlemmar av föreningen med inbetalningar 
en gång för alla varierande mellan 50 och 100 kronor. Samtidigt 
med kapitalanskaffningen pågingo de för folkparken planläggande 
arbetena. 

Till en början träffades avtal med lantmätare att i skala 
1: 1000 kartlägga folkparksområdet och inlägga nivåkurvor. Se-
dan detta arbete blivit utfört uppdrogs åt sakkunnig arkitekt att 
uppgöra fullständig plan med beskrivning till de blivande anlägg-
ningarna. Redan i början av oktober 1919 var detta arbete full-
bordat. 

Då emellertid vissa ändringar i den uppgjorda planen an-
sågos böra ifrågasättas, remitterades ärendet i sin helhet till 
Föreningens för Svensk kulturhistoria vetenskapliga råd och redan 
i november saimma år avgav denna institution sitt utlåtande. 

På våren samma år hade förslag väckts om anordnande av 
en större utställning i samband med firandet av stadens 300-års-
jubileum år 1922 och tanken var att denna delvis skulle förläggas 
inom folkparkens område. Utställningsfrågan diskuterades på en 
mångfald sammanträden under detta och påföljande år inom olika 
kommittéer och hembygdsföreningens styrelse, (men visade det sig 
icke möjligt att komma till någon enighet. Då dessutom arbets-
prisen stego till en orimlig höjd enades man slutligen om att tills-
vidare låta hela frågan vila i avvaktan på gynnsammare tider. 

För folkparken blev emellertid utställningsförslaget av rätt 
stor betydelse, ty stadsfullmäktige beslöto med tanke på detta för-
slag dels den 20 /6 1919 att till hembygdsföreningen på förut för 
folkparken stadgade villkor upplåta den s. k. Conrad Anderssons 
gärdan, dels ock den 8 /7 1920 i princip att utföra den stora väg-
anläggningen från staden till folkparken ävensom att bekosta vat-
ten och avlopp. 



DISPONENT TH. HEDBERG. DIREKTOR J. M. NILSSON. 

Strax efter hembygdsföreningens bildande hade frågan om 
anställande av en i hembygdsforskning och hembygdsvård sak-
kunnig person dryftats. Visserligen fanns inom länet redan förut 
en fristående institution, Västerbottens läns fornminnesförening, 
som utfört ett rätt aktningsvärt samlingsarbete, men det ansågs 
nödvändigt att hembygdsföreningen nu gjorde en kraftansträng-
ning för att rädda så mycket som möjligt från glömska och förstö-
relse, och efter anvisningar från Nordiska museet i Stockholm an-
togs på styrelsesammanträde den 3 november 1919 särskild inten-

dent för en tid av tre år. Hans huvudsakliga uppgift skulle vara 
samlarens och museimannens, men han skulle även leda och bi-
träda vid folkparkens ordnande. Det arbete han såsom samlare 
för föreningen utfört har varit av den största betydelse. 

En god tillökning i museisamlingarna erhölls genom förvärv 
av fru Örtenblads samlingar i augusti 1919 till ett pris av 3,000 
kronor. 

Från det första arbetsåret är ytterligare att anteckna uppsla-
get till ett arbete, som dock ännu ej kunnat komma till utförande. 
Det gällde nämligen utarbetandet av en hembygdsbok för Väster-
botten om c:a 800 sidor och vari skulle av ett 30-tal författare be-
handlas allt, som vcwe för Västerbotten säreget. Boken skulle 
även finna användning såsom lärobok i länets folkskolor. Kost-
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naderna för ett dylikt arbete visade sig emellertid efter utarbetan-
det av en fullständig plan komma att bliva mycket avsevärda, och 
då förslagsställaren sedermera avflyttade till annan ort, har det i 
och för sig goda uppslaget fått tillsvidare vila. 

På våren 1920 tillträdde den antagna intendenten sin befatt-
ning, och under sommaren företog han jämte två arkitekter en byg-
deundersökningsexpedition i samråd med Nordiska museet i Stock-
holm, som även deltog med halva omkostnaderna. Expeditionen 
lämnade ett mycket värdefullt resultat. Redan året förut hade 
man fått kännedom om att åtgärder vidtagits för rivning av Tärna 
gamla kyrka och prästkammare, och då dessa ansågos äga ett så 
stort kulturhistoriskt intresse, att de borde bevaras till eftervärl-
den, trädde föreningen i underhandling oim att få övertaga de de-
lar, som kunde vara erforderliga för byggnadernas rekonstruktion 
på folkparksområdet, varefter, sedan underhandlingar lett till 
önskvärt resultat, intendenten på hösten 1920 uppsändes för upp-
märkning och fotograferingar m. m. 

Nedforslingen av de mera karaktäristiska delarne bekostades 
av direktör J. M. Nilsson, men någon uppsättning och rekonstruk-
tion av dessa byggnader har ännu ej kunnat verkställas. 

På styrelsesammanträde den 26 augusti samma år kunde v. 
ordföranden meddela, att Sävar gamla herrgård som gåva över-
lämnats till föreningen av disponenten Karl Salin och var detta 
givetvis en av de värdefullaste gåvor föreningen hittills fått mot-
taga. 

Sedan förberedande arbeten med uppmätningar, märkning 
och fotografering ra. m. av sakkunnig person blivit utförda, ut-
sändes intendenten jämte ett par personer till Sävar för att söka 
förmå befolkningen att kostnadsfritt framforsla den nedtagna 
byggnaden till folkparken. Resan lämnade ett synnerligen gott 
resultat, och sedan även hemmansägare i byarna närmast kring 
Umeå tecknat löfte om sitt biträde kunde hitforslingen av större 
delen av Sävargården anses betryggad. Förflyttningen verkställ-
des i samband med rivningsarbetet under vintern 1920—21. 

Planen på åstadkommande av en museibyggnad inom folk-
parksområdet hade sedan länge dryftats och fullständiga ritnin-
gar jämte arbetsbeskrivningar till sådan förelågo färdiga, men 
kostnadssuimman slutade på 80,000 kronor. För att åtminstone 
kunna påbörja anläggningen ingick föreningens styrelse med an-
hållan såväl till stadsfullmäktige som 1920 års landsting om ett 
anslag av 20,000 kronor från vardera av dessa båda institutioner. 
Landstinget biföll ett anslag av 3,000 kronor årligen under åren 
1921—25. Stadsfullmäktige beviljade sedermera samma belopp, 
men med medgivande att anslaget finge användas till Sävargår-
dens uppförande, varigenom ansågs att museifrågan skulle kunna 
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provisoriskt lösas i avvaktan på gynnsammare tider, och detta be-
slut biträddes även följande år av landstinget. Tanken på sär-
skild museibyggnad av sten skulle alltså få vila tills vidare. På 
våren 1921 påbörjades gundläggningen av Sävargården och i slu-
tet av oktober stod den under tak. 

Under våren samma år iordningställdes folkparkens frilufts-
teater under ledning av förvaltare Hellström. Detta arbete ut-
fördes till större delen av stadens idrottsmän, mot villkor att en 
summa av de inkomster, som erhölles på en sedermera under som-
maren planerad hembygdsfest med teaterföreställning överlämna-
des till idrottsmännens föreningskassa. 

Redan under hösten föregående år hade intendenten under 
en resa upptäckt en under Karl den elftes förmyndareregering upp-
förd svalgångsbod i Ytterviks by. Genom disponent Th. Hed-
bergs ekonomiska hjälp blev denna bod — Ytterviksboden — hit-
forslad och uppfördes på folkparkens område under hösten 1921. 

Samma år påbörjades och utfördes en del väganläggningår 
delvis med välvilligt biträde från Västerbottens regemente. Ett 
för arbetena på folkparken utlovat understöd från Norrlands stats-
arbeten i form av nödhjälpsarbete kunde icke i någon nämnvärd 
grad erhållas, enär någon avsevärd brist på arbete ej förefanns 
inom orten. 

För erhållande av nödigt kapital till de arbetsuppgifter, som 
förelågo, hade föreningens ledning redan från början ställt sitt 
hopp till inkomst av lotterier. Några tombolalotterier hade vis-
serligen anordnats, men vinsten hade ej blivit avsevärd. På för-
sommaren 1920 ingavs ansökan till Konungen om tillstånd att an-
ordna ett större varulotteri under åren 1920—24. Då emellertid 
föreningen under hand erhöll meddelande om att ansökningen icke 
hade utsikt att bliva bifallen, och då dessutom depressionstiden 
gav föga hopp om att ett varulotteri skulle utfalla med något lyck-
ligt resultat, återkallades ansökningen, och i stället ingavs an-
sökan om att tillsammans med tre andra norrländska, i samma 
syfte arbetande föreningar, erhålla delaktighet i ett större pen-
ningelotteri. Denna ansökan bifölls, och skulle föreningens andel 
komma att uppgå till 40,000 kronor. 

Den 6 oktober 1921 beslöto stadsfullmäktige att till föreningen 
på förut angivna villkor upplåta ytterligare ett mindre skogsom-
råde öster om Sävargården. 

Från arbetsåret 1921 må ytterligare antecknas en nog så vik-
tig ändring i föreningens organisation. 

Enligt de ursprungliga stadgarna skulle föreningens ange-
lägenheter handhavas av en styrelse om 36 personer, som skulle 
utse ett erforderligt antal arbetsutskott. Över dessa utskott, som 
bestämdes till icke mindre än fem, skulle styrelsen hava direkt till-



GAMMAL VINGBRUTEN VÄDERKVARN PÅ HOLMÖN. 
Skänkt till Gamm-lia av hemmansägare G. R. Wikander ocli där uppförd 

i kompletterat skick. 
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syn och leda deras arbete. Det visade sig emellertid snart att den-
n a organisation blev allt för invecklad och att det för den stora 
styrelsen visade sig svårt att leda och sammanhålla det hela. 

På föreningens ordinarie sammanträde den 25 november 
1921 antogs därför en ändring av stadgarna därhän att styrelsen 
skulle utse ett verkställande utskott, som skulle handhava den när-
maste ledningen samt där så erfordras tillsätta mer eller mindre 
stadigvarande utskott. Härigenom erhöll förvaltningen en er-
forderlig koncentrering, som visade sig särdeles gynnsam för ar-
betenas raska fortgång. 

HEMMANSÄGARE G. R. WIKANDER. FÖRVALTARE TH. HELLSTRÖM. 

Efter förutgångna underhandlingar lyckades föreningen del-
vis genom insamling av bidrag från enskilda personer förvärva 
en år 1618 uppförd bondgård av gammal västerbottnisk typ i Jäm-
teböle by. Nedfraktningen verkställdes under vintern 1922 och 
gården uppfördes under sommaren och hösten samma år på folk-
parkens område i vinkel med den förut omnämnda svalgångsboden 
från Yttervik. 

Enligt den för folkparkens ordnande uppgjorda planen skulle 
en lekplan förläggas i skogen strax norr om Årdersparrskläppen. 
Då kostnaderna för denna plans iordningställande skulle ställa 
sig mycket höga, och då i övrigt platsen ansågs mindre välbelä-
gen, ingavs ansökan till stadsfullmäktige om att gärdan strax 
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öster om Sävargården måtte upplåtas till föreningen för att an-
vändas till lekplan. Ansökningen bifölls av stadsfullmäktige den 
19 juni 1922. 

I övrigt pågingo arbetena med inredningen av Sävargården, 
som snart hade hunnit så långt, att servering i mindre skala under 
sommaren kunde öppnas på terrassen, varjämte smärre fester 
med musik och sång anordnades. 

Bland de samlingar, som under året förvärvades, må näm-
nas en synnerligen vacker älghornssamling, som inköptes till ett 
pris av 1,500 kronor. 

Då föreningens ekonomi allt fortfarande var mycket svag, 
ansåg sig ledningen icke längre kunna bekosta de dryga omkost-
naderna för intendenten, och då han dessutom redan utfört ett 
omfattande och viktigt samlingsarbete samt preliminärt ordnat och 
katalogiserat samlingarna, ansåg man sig åtminstone tills vidare 
kunna arbeta utan hans biträde, varför han den 1 oktober avbröt 
verksamheten i föreningen för att fortsätta sina studier. Huru-
vida framdeles sakkunnig person kommer att anställas, torde få 
bero på huru föreningens ekonomi kan komma att utvecklas. 

För att emellertid främja samlingsarbetet och i någon mån 
fylla den uppgift, den avgångne intendenten hade sig förelagd, 
väcktes strax efter hans avflyttning förslag om att anordna en 
undervisningskurs i hembygdsvård med särskild tanke på att ut-
bilda lämpliga personer från länets skilda delar för samlingsar-
betet. 

För detta ändamål erfordrades emellertid anslag till stipen-
dier och resekostnader för de personer, som skulle utväljas att del-
taga i kursen. En dylik vädjan om anslag till länets landsting 
förklingade ej heller ohörd, och det är meningen att den första 
undervisningskursen skall hållas nästa sommar. Från arbets-
året 1922 kan vidare nämnas, att föreningen påbörjat arbete med 
insamlingar till länsherbarium. Förslaget väcktes av disponent 
S. Grapengiesser, som i samband därmed till föreningen överläm-
nade en värdefull samling sällsynta länsväxter. 

Under innevarande år ha två för föreningens utveckling rätt 
så betydelsefulla frågor nått sin lösning. 

Den ena gällde fornminnesföreningen och den andra idrotts-
platsen. 

Då Västerbottens läns fornminnesförening omfattade hela 
länet och arbetade på två avdelningar, av vilka den ena hade sina 
samlingar förlagda till Skellefteå stad, ställde sig Skellefteåav-
delningen absolut avvisande mot tanken att sammanslå fornmin-
nesföreningen med hembygdsföreningen, varigenom man miss-
tänkte att första steget skulle vara taget till skellefteåsamlingar-
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nas överförande till Umeå, när hembygdsföreningens plan på 
särskild museibyggnad en gång blivit löst. 

För frågans lösning fanns därför endast den utvägen, att 
fornminnesföreningen beslöt uppdela sig i två fristående förenin-
gar, varefter den södra avdelningen beslöt upplösning och över-
lämnade sina samlingar och all sin egendom i Umeå till hem-
bygdsföreningen. Båda besluten fattades på sammanträden den 
5 mars detta år, varefter hembygdsföreningens verkställande ut-
skott tillsatte en museinämnd för förvaltning såväl av de sam-

INTENDENTEN R. jiRLow. tecknade en ansvarssumma av 
25,000 kronor. 

Samtidigt beslöto stadsfullmäktige, att därest hembygdsför-
eningen i en framtid skulle upplösas, de hopbragta samlingarna 
skulle — med ändring av det förut den 20 mars 1919 fattade be-
slutet — förvaras inom länet enligt landstingets och stadsfullmäk-
tiges närmare bestämmelser. 

I början av året erhöll föreningen sin andel, 40,000 kronor, 
av det förut omnämnda år 1921 beviljade penningelotteriet, vari-
genom föreningen för tillfället blev så gott som skuldfri. En år 
1922 ingiven ansökan om andel i nytt lotteri hade blivit avslagen, 
men en nu på hösten ingiven ny ansökan har av Kungl. Maj :t bi-
fallits på så sätt, att föreningen under 1925 erhåller 50,000 kronor 
av lotterimedel. 

Under våren träffades avtal dels med restauratör för överta-
gande av serveringen å Sävargården och dels med en nybildad 

lingar föreningen sålunda fått 
övertaga, som av de av föreningens 
intendent under de tre senaste 
åren hopbragta. 

Att arbetet med anordnandet 
av idrottsplatsen från början lades 
under hembygdsföreningen, var 
givetvis ett missgrepp, och det 
var därför med glädje hembygds-
föreningens vänner sågo ini-
tiativ tagas för rättande av detta 
missgrepp. Den 27 april bil-
dades för idrottsplatsen en sär-
skild ekonomisk förening med be-
gränsad personlig ansvarighet, 
och efter en del underhandlingar 
beslöto stadsfullmäktige den 1 
juni att överlåta idrottsplatsen 
och dess ordnande på den nämn-
da föreningen, varjämte staden 
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folkdansklubb, och den 7 och 8 juli hölls en mycket talrikt besökt 
hembygdsfest. 

Under sommaren har den redan år 1920 av stadsfullmäktige 
i princip beslutade vatten- och avloppsledningen till Sävargården 
nått sin fullbordan, och även den stora väganläggningen mellan 
staden och folkparken är i det närmaste färdig. 

Arbetet med Sävargårdens inredning har fortgått med oför-
minskad kraft och är i stort sett slutfört, ehuru en del detaljer ännu 
återstå, och arbetet med värmeledningen har i dagarna avslutats. 

Vid rumsinredningarna i Sävargården hava en del målnings-
arbeten m. m. utan ersättning utförts av några bland stadens må-
larmästare. 

Sedan den förut nämnda planen på utgivande av en större 
hembygdsbok bordlagts, har emellertid sedan år 1920 en hem-
bygdsbok i annan form årligen av föreningen utgivits och tillhan-
dahållits föreningens medlemmar. Då emellertid föreningens med-
lemsantal hittills icke varit avsevärt stort, har hembygdsboken ej 
erhållit önskad spridning. Under detta år har emellertid med-
lemsanskaffningen ordnats på ett mera rationellt sätt och över-
tagits av särskild person, vilken även åtagit sig distributionen av 
hembygdsboken och matrikelföringen. 

Endast för ett par veckor sedan börjades på Årdersparrkläp-
pen uppsättningen av en av hemmansägaren Robert Vikander till 
föreningen skänkt väderkvarn från Holmön. 

Under tiden från hembygdsföreningens bildande hava — 
inberäknat förvaltningskostnaderna — på museisamlingens för-
ökning och folkparkens bebyggande och iordningsställande ned-
lagts omkring 120,000 kronor — förutom de gåvor in natura, som 
föreningen erhållit. Bland de större närmaste uppgifterna må 
nämnas uppförande av museibyggnad, varvid föreningen lärer få 
lita till blivande andelar i statslotterier, samt uppförandet av Tär-
na gamla kyrka. För detta senare arbete har intresse för med-
verkan visats från de religiösa kretsarna inom staden, ehuru ännu 
ingenting härom är utlovat. 



VRÅ AV HÖGTIDSSALEN I SÄVARGÅRDEN, GAMM-LIA. 

R e m m e t o c b h e m b y g d e n . 
Högt ids ta l av l andshövd ing Rings t rand vid H e m b y g d s -

fö ren ingens års fes t den 15 nov. 1923. 

DET är i afton första gången, som Västerbottens läns hem-
bygdsförening tar detta rum i sitt nya hem i Sävargården 
i anspråk. Det är sålunda så att säga den första aftonen 

i det nya hemmet. Det är den dagen i föreningens tillvaro, som 
var och en, som i sitt liv upplevat den, aldrig glömmer, om ock-
så många och långa år ligga emellan den och den dag som nu 
är. — Den människa — man eller kvinna — som ännu icke kun-
nat reda sig ett eget hem, ser med längtan mot den dagen, då 
detta skall bliva henne förunnat, om hon i övrigt som rättesnöre 
för sitt tanke- och känsloliv lägger sunda mänskliga samhälls-
ideal. 

Hemmet med allt vad det gömmer är målet för vår längtan. 
Det är för dess uppbyggande, som vi arbeta och underkasta oss 
möda och försakelse. Och ju mer uppoffring det kostar oss, desto 
kärare är det oss också. Ty en seger, som vinnes efter den hår-
daste striden, skänker mer tillfredsställelse än den lättköpta. 

2 
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Att det icke är utan kamp och möda, som hembygdsföreningen 
kunnat reda sitt nya hem, har framgått av den redogörelse, som 
vi nyss hört uppläsas. Men välvilliga händer hava räckts för-
eningen till hjälp och det är i stort sett tack vare dem, som förenin-
gens medlemmar nu kunna samlas under eget tak. 

Till alla dem, som härtill bidragit, riktar föreningen sitt er-
kännsamma tack. I första hand går detta till den man, disponent 
Karl Salin, som skänkt föreningen denna byggnad, ett minne från 
den tid, då järnbruksrörelsen ännu hade en hemort i Västerbottens 
län. Under ledning av arkitekterna Lundquist och Laurell har 
byggnaden här återuppstått. Det är föreningen en kär plikt att 
bringa dem sitt tack för deras arbete. 

Men ännu ett tack är det mig en personlig glädje att här få 
framföra. När hembygdsföreningens dåvarande intendent Jir-
low lämnade mig, som då hade avflyttat från orten, meddelande 
om disponenten Salins storartade gåva, gav jag honom det rådet, 
att föreningen skulle vända sig till bönder i Sävar och Umeå om-
nejd med begäran att de skulle åtaga sig byggnadens forslande 
hit. Så skedde. Och det är nu med den uppriktigaste glädje och 
den varmaste tacksamhet, som jag här kan offentligen betyga, att 
jag den gången lika litet som mången gång förr missräknade mig 
på den västerbottniska bonden. Haven tack därför! — Men även 
andra krafter hava varit hembygdsföreningen behjälpliga att upp-
föra dess nya hem. Hantverkare från staden hava också stått 
föreningen bi. Och så har den bärande idén i hembygdsförenin-
gens arbete förverkligats, att föreningen och dess hem böra byg-
gas upp av land och stad under broderligt och endräktigt samar-
bete. Det, som skapas under sådana förhållanden, blir värdefullt 
och allom kärt. 

Men är det så, att hemmet blir oss kärt, då blir också den 
trakt, där vi grundat det, dyrbar för vårt hjärta. Det finnes ett 
gammalt romerskt uttryck, vars innebörd är att fosterlandet fin-
nes där, varest vi ha det bra. Det är en av dessa halva sanningar, 
som det är gott om, och som så lätt vantolkas. 

Vill man i det uttrycket, som herrar kosmopoliter göra, lägga 
in, att enbart tillgång på materiella förmåner skapar det, som vi 
kalla fosterland, då vågar jag påstå att det är osant. I begrep-
pet fosterland ingå så många andliga värden, vilkas närvaro är 
en oundgänglig förutsättning för att ordet överhuvud skall kunna 
med något som helst berättigande användas. Ofta äro människor-
na kanske ej fullt medvetna om dessa andliga värdens tillvaro. 
Det är först, då man vill söka beröva dem någon av dessa för 
dem själva dolda ^katter, som de vakna till insikt ojn sin rikedom. 

Jag har själv haft tillfälle att bevittna huru denna känsla 
slog ut i full låga hos en fjällets son. Han önskade skaffa sig ett 
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eget litet jordbruk, och jag var i tillfälle att ge honom anvisning 
på ett nere i skogslandet — en, i mitt tycke, trevlig lägenhet. Först 
stod han tyst en stund; sedan kom hans avböjande svar i de mest 
uttrycksfulla och gripande ordalag. Skulle han lämna den vrå 
av världen, där hans far och mor levat, skulle han föreslå sin 
hustru att lämna den trakt, där hennes barndomshem stått? 
Aldrig. Hellre då kämpa mot alla fjällvärldens svårigheter än 
att flytta från hemtrakten. Och så tillade han: varför föreslår 
inte landshövdingen att jag skall emigrera till Amerika; där lär 
det också vara bättre än här i fjället. — Att hans uppfattning om 
innebörden av orden fosterland och hembygd ej sammanföll med 
deras, som hålla före att det är materiella värden, som enbart 
skapa fosterlandsbegreppet, fick jag fullt klart för mig. Det kan 
understundom vara gott för mången naturmänniska, som tror sig 
sitta inne med större förutsättningar att kunna döma i andliga 
ting än de, som äro mindre boklärda än han, att få denna sin 
uppfattning tillrättalagd av en hyddans enkle son. 

Och varför har jag nu omnämnt denna lilla episod från en 
av mina fjällvandringar? Jo därför, att den hembygdskänsla, 
som låg slumrande hos min fjällbo, och om vars tillvaro han blev 
klart medveten, när jag ville skilja honom från föremålet för hans 
kärlek, den känslan slumrar kanske hos mången, och det är den, 
som hembygdsföreningen vill väcka till liv. 

Blir medvetandet om alla de värden, som hembygden göm-
mer, fullt klart för oss alla, då är det också så mycket i livet, 
som ter sig annorlunda. Det blir då icke en tung börda att taga 
i tu med och fortsätta det arbete — kroppsligt eller andligt och 
i båda fallen kanske mödosamt nog — som far eller mor påbör-
jat, utan det blir en glädje, som man ej vill frånsäga sig. Man 
känner, att det arv, som man tagit emot, förpliktigar; det skall 
och måste ökat och fullkomnat lämnas över till dem, som komma 
eller kanske redan nu stå vid ditt knä och jollra fars- och mors-
namnet. Det är en helig plikt, som ingen ansvarskännande 
kan eller vill undandraga sig, och som det är en verklig uppgift 
att klargöra för alla. Men vill man målet, så måste man också 
vilja medlet. Och medlet är hembygdskänslans stärkande. 

När jag nu här första aftonen i hembygdsföreningens nya 
hem ser framför mig västerbottningar från skilda delar av länet, så 
må det vara mig tillåtet att uttala en innerlig förhoppning därom, 
att I — var i sin stad — viljen medverka i arbetet för hembygds-
känslans stärkande och hembygdssakens förande framåt. Det är 
ofta som man på en vädjan till enskilda av detta slag får det för-
sagda svaret: Vad kan väl jag göra? Jag kan ej taga emot detta 
svar. Svaret från en västerbottning skall vara: Jag är svensk, 
jag vill och därför kan jag. 



p å B e r g a t o r p . 

Hr en samling strofer ocfy sftsser, far od) mor tillagnaöe. 

Av Curt Berg. 

I. 

Så här gick det till, att vi kommo dit ut. 
Far hade länge funderat på att köpa ett litet lantställe, där 

familjen om somrarna kunde njuta av den västerbottniska natu-
rens härlighet, och där familjens ungar efter vinterns ansträngan-
de arbete i skolorna kunde vinna nya krafter till fortsatta flitiga: 
studier. 

Inte en villa i skärt eller grönt och med glasveranda, nej, be-
vare oss väl! Utan en riktigt äkta västerbottnisk bondgård, där 
man kunde trivas och föra ett sunt och ogenerat sommarliv, ostörd 
av residensstadens elegans och kontinentala vanor. Där man 
alltså kunde vandra omkring i ett par gamla avlagda byxor och 
en skjorta och låta vindarna spela fritt mellan tårna, utan att nå-
gon rynkade på näsan. Och där man kunde fiska, jaga, bada 
och sola sig på stranden i nakot skönhet. 

Var fanns nu detta paradisiska ställe? Ja, det var sanner-
ligen inte lätt att hitta. Alla vackra platser vid älven voro redan 
belamrade med villor i känd stil, och fann man en lämplig bo-
plats, så var det allt bäst att köpa ett par kvadratkilometer, ty 
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annars växte det genast upp en koloni där med alla civilisationens 
förbannelser och extravaganser. Det är ju för gott för människan 
att vara allena. 

Nej, bort någonstans, dit kommunikationerna voro dåliga. 
Alltså på rena, rama bondlandet och helst vid en insjö! 

Nu hände det sig så, att August Lundberg på Teg hade fått 
nys om, att gumman Käck i Yttersjö var hågad att sälja sin lilla 
gård. Vid något tillfälle påpekade han saken för far, som be-
gav sig ut på spaningsfärd och återvände med beslutet att i den 
stugan bygga och bo. 

Så köptes hemmansdelen 7/512 mtl Bösta n:r 1 med åbygg-
nader. 

Gården fick — dock först långt senare — namnet Bergatorp. 
Här får du en orientering. 
Yttersjö är en liten by vid södra ändan av Bjensjön, 1 y2 mil 

från Umeå. Enligt kartan räknas till byn endast gårdarna på 
västra stranden, vilket emellertid inte överenstämmer med befolk-
ningens åsikt. Vägen dit går över Röbäck, Skravelsjö och Djäk-
neböle och fortsätter sedan ned till Nordmaling och havet. 

Det är ingen vanlig väg. Den går förbi trakter med hemska 
och sägenfyllda minnen. 

Vid Bölekläppen kan du ännu se lämningar av de förskans-
ningar, som ryssarna anlade för att där uppta striden med de från 
Hörnefors anryckande svenska trupperna, en tanke, som tydligen 
senare övergavs, ty när svenskarna närmade sig över Röbäcks-
slätten med savolaxarna i spridd och österbottningarna i sluten 
ordning, möttes de icke av någon eld utan kunde ostörda fram-
rycka ända till södra älvstranden. De grova kanonmynnigar, 
som från ställningen pekade ut mot Röbäck voro helt enkelt må-
lade trästockar. 

Längre fram, i Röbäcksskogen, finns en gammal grotta, där 
enligt berättelsen traktens befolkning samma år flydde undan med 
sina ägodelar för de plundrande och härjande kosackerna. Se-
nare skall grottan ha härbärgerat ett rövarband, som gjorde livet 
osäkert för den vägfarande. 

På Skravelsjöberget stå lämningar efter en vikingaborg, en 
stor sällsynthet i denna landsända. Och mellan Tuppliden och 
Djäkneböle, på den gamla landsvägen, som nu, halvt igenvuxen 
slingrar sig utefter Djäknebölsklinten, blev en gång för länge 
sedan en tattare mördad. På de trakterna existerade då en regel-
rätt vendetta mellan tvenne tattarsläkter. Huvudmännen mötte 
varandra en kväll just där den svarta skogen sluter alldeles intill 
vägkanterna, och det mötet slutade med ett mord. Gärningsman-
nen flydde uppåt landet och greps först nära den norska gränsen. 
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Nu bo visserligen en del tattare kvar därborta, men de äro 
fredliga människor, som leva på sitt magra jordbruk och för öv-
rigt eller kanske för det mesta handla med hästar. 

Men ibland, när brännvinet flödat, kunna ättlingarna visa, 
att det gamla blodet inte runnit ur dem. Då går det vilda Odins-
jakter på vägarna med vansinnigt frustande hästar och galna 
karlar, som vråla vilt och slå de löddriga krakarna. 

Men det var gården vi skulle tala om! 
Den ligger på östra sidan av sjöns sydligaste spets och be-

står av en liten mangårdsbyggnad, loge och ladugård samman-
byggda samt en vedbod. Stugan röd med vita knutar och fönster-
lister. En gammal präktig loge! Bred, lugn, markfast, samman-
växt med boningshuset medelst en lysande grön, gräsbevuxen, 
ojämn gårdsplan. Framför logen en brunn med knarrande, grå 
stång. 

Mellan huset och den höga stranden ligger aspdungen, som 
vi haft många duster med, innan den blev så pass snygg, som den 
nu är. Då vi flyttade dit, såg den ut som en australisk urskog, 
fastän utan vilda djur. Skatorna hålla till där och ha bo i ett 
par gamla tallar, som stå stadiga och knotiga mitt ibland de smär-
ta, koketta lövträden. Där snattra de och skratta ut husfadern, 
som ror gäddrag i sjön nedanför tillsammans med en doktor och 
en bankdirektör, vilka för tillfället inte se fullt så civiliserade ut, 
som deras titlar möjligen skulle kunna föranleda en att tro. Eller 
också skratta de åt husmodern, som varit ute på svampplockning 
och nu kommer vandrande över gårdsplanen, insvept i en brun 
slängkappa från senare hälften av 1800-talet. Eller kanske är 
föremålet för deras uppmärksamhet husets unga dotter, som kom-
mer ut i solskenet, iklädd blå, urblekta sjömansbussaronger. Möj-
ligen äro de till och med nog hädiska att begabba sonen i huset, 
som med avbruten ryggrad hjältemodigt rotar i jordgubbslandet 
i färd med att plocka ogräs. 

Nå, nu är aspdungen gallrad, så att man från stugan kan se 
sjön glimta fram och glittra i morgonsolen eller spegla västerhim-
lens färger om kvällarna. 

Nedanför dungen ligger båten, som när vi köpte den, av obe-
kant anledning hette Örnen. Sedan vi seglat med den ett par 
gånger målade vi emellertid över namnet. 

Och sedan runt omkring gården! Ja, det är knappast värt 
att försöka tala om allt, som finns där. 

Åkrar och ängar och lummiga skogsdungar och gamla, 
nästan övervuxna gångstigar, intill vilka Orchis' blekvioletta blom-
mor nicka, gråbruna sirandhällar, blåbärsmarker, hjortronmyrar, 
en hemlighetsfull liten skogstjärn och Gud vet allt! 

•t-



Där finns lugn och ro för den jäktade, vida syner för ögon, 
som tröttats av gatans sten och husens stängsel, balsamiska vindar 
för den, som strävat mot storm och regn. 

Under de soliga dagarna arbetas det ute med rödj ning bland 
buskar och träd eller skötsel av den lilla trädgården. Behövs det 
fisk till dagens matsedel stiger man upp litet tidigare än vanligt 
och tar i de arla morgontimmarna gårdens tribut ur de blå böljor-
na. På eftermiddagen kommer husfadern ut från staden med 
dagens tidningar, som studeras efter maten vid en aftonpipa. Men 
världshändelserna ¡bli så betydelselösa där ute. De äro moln, 
som inte tillhöra vår himmel. I stället diskutera vi vår egen lilla 
värld, fundera ut nya arbeten och ta i tu med dem, göra upptäckts-
färder till vikar, hällar och fiskställen, söka upp nya bärmarker, 
vandra i skogar och på myrar. 

På söndagarna kanske vi få besök av flickorna från staden 
och då må du tro, att det är sol och fest! Ty flickorna från sta-
den heta Afrodite, Artemis och Selene! De komma i ljusa, luftiga 
kläder, deras ögon glittra som det blå vattnet, deras gång är som 
susande vindar, och när de dansa över gräsen, lyfta blommorna 
sina kalkar i förundran. 

Ibland föra de kanske med sig Adonis, som är en ung artist 
och husmoderns ögonsten, ty ingen kan plocka åkerbär som han. 
Än ser man honom kravla i alla diken med ormsmidiga rörelser, 
ideligen finnande nya bärställen, än skrider han över ängarna 
med blommor i håret likt en annan Ofelia, än är han en hängiven 
Romeo, som inte riktigt vet, vilken Julia han skall välja. 

Då kan du tro, att du för en stund blivit förflyttad till det 
gamla Grekland, om du går nedåt den vita badstranden. Där 
lysa gudinnornas bruna, smärta kroppar mot den heta sanden, vid 
deras fötter sorla Okeaniderna uppsluppet och från den västra 
stranden kommer Hektor vandrande, omgiven av sina förtjust skri-
kande barn. 

Adonis höjer handen mot det skimrande havet odh under de 
hänförande ropen: — Thalatta! Thalatta! — skrider skaran ned 
i vattnet. Under det allmänna glammet synes en båt närma sig. 
Roddaren, som sitter med ryggen vänd mot den badande skaran 
är litet flintskallig och har endast ett par simbyxor på sig. Det 
är Glavkos, fiskaren. När han kommit in bland de badande gu-
darna och gudinnorna, reser han sig plötsligt och störtar på hu-
vudet i havet, liksom om han ätit av sagans sällsamma ört. Men 
när han efter ett par sekunder pustande och spottande dyker upp, 
liknar han mera en ungdomlig Poseidon, som vältrar sig bland 
sin uppvaktning. 

Efter badet måste vi nog förflytta oss till nuvarande tid, ty 
nektar och ambrosia skänker inte Bergatorp sina gäster, men en 
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nyfiskad, helstekt gädda och saftiga blåbär eller hjortron kanske 
det vankas. 

När aftonskymningen faller på, ro vi ut på sjön och vittja 
ryssjan eller försöka gäddraget, tills det mörknar och stugfönstren 
där hemma börja lysa röda. Det betyder att furuveden flammar 
i den öppna spiseln. 

Inne i salen vid eldens sken surrar samtalet dämpat. Män-
niskoöden täljas och åt ungdomens äventyr ler man, någon talar 
om en historia, som han hört av byfolket och kanske berättar hus-
fadern en sägen från Lapplands fjäll och vidder. 

Där ute vilar sommarnatten som en blå oändlighet. Följ mig 
då och låt oss stå tysta tillsammans på den skumma gårdsplanen! 

Bland byns gamla gråa och röda hus smyga skuggorna om-
kring. Från myrarna i söder kommer dimman drivande i ulliga 
flockar mot sjön, sveper in i vikar och strandskrevor, trasas sön-
der i långa, smala band, som se ut som älvslöjor. Kanske de äro 
det också. Här kan man se och höra så många underliga ting. 

Från stugorna på andra sidan sjön blinka ljus i fönstren. 
Men ingen människa synes på vägar eller vatten. Snart är helgen 
och vilan slut. I morgon börjar arbetet och mödan. Men ännu 
är allt stilla. 

Över oss välver sig himlen som en sammetsblå mantel med 
silverstjärnor. Det är som om den i kväll sänkte sig ned mot den-
na lilla vrå av världen och famnade den, som om den vrån vore 
det enda sanna, det enda verkliga, som om detta vore hela värl-
den och bortom bergen ingenting annat än drömland funnes. . . 
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Koäll i maj. 

Det skymmer redan. Nu går Gud 
och tänder aftonljusen 
på himlens vägar. — Alla ljud 
ha smugit bort från husen. 

En lykta föll från himlens blå 
och gick i tusen bitar. — 
Säg, kan man något vackert få, 
om man på stjärnan litar? — 

Då önskar jag en stjärna själv 
i bot för vårens smärta. 
Ett mäktigt bloss på mörkrets älv, 
ett ljus ifrån ett hjärta 
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Serenab t juni. 
(Utanför ett gästrum, när festens glam dött bort och 

huset gått till vila). 

Pling, plong! 
Låt mig stanna vid ditt fönster 

nu, när solen gått ned för en stund! 
I natt får jag inte den ringaste blund, 
ty vinden går sömntjuv i asparnas lund, 
och molnen rita underliga mönster. 

Pling, plong! 
Kan du höra, hur min luta 

söker väva en lysande bård 
av enkla och fattiga c-dursackord 
kring sången, som klingar för sträv och för hårdr 

och orden, som strömma mot din ruta? 



Pling, plong! 
Det är märkeligt med våren, 

hur den rustar i minnenas hus! 
Den fejar i vrårna och söker med ljus 
var öm liten tanke, vart Helicons rus, 
och river i de länge läkta såren. 

Pling, plong! 
Det är märkeligt med juni, 

ty med den först kom våren i år. 
Men nu är hon kommen. Thy torkom var tår! 
Hon vilar där uppe med utslaget hår 
på kuddarna med kycklingarnas dun i. 

Sov gott! 
Även du blir trött att vaka, 

fast du härskar i blommornas hov. 
Slut ögonens leende stjärnor och sov! 
Det är ljuvligt att somna vid strängarnas lov, 
men ljuvligast att längta och försaka 



IV. 

(Böfen ropar. 

Göken ropar från Lomtjärnsskog, 
ifrån norr, ifrån norr. .. 
Det är sorgegök. 
Dimman låg likt en dyster rök, 
som över det svarta vattnet drog. 

Göken ropar i mörkan dal 
på en underligt djup 
klarinettmelodi. 
Långt, långt bort över berg och li 
det susar en vind så tung och sval ... 

Göken svarar från Innersjö, 
ifrån väst, ifrån väst. .. 
Det är bäster gök. 
Solens klot bakom åsen dök, 
rött som en rodnande oskuldsmö. 

Västergök han må ropa gällt 
ifrån skogarnas valv 
på sin svällande ton. 
Den är det sista jag hör på bron, 
förr'n kvällstrött dörren i lås jag smällt. 



v. 

Dans i Bösta pd midsommarafton. 

Det var vår första midsommar på Bergatorp. 
På våren hade far köpt den lilla gården, och i juni flyttade 

vi ut dit. Det hade varit snickare ute före oss — n' Rubert i Djäk-
neböle — och murare och körkarlar och flyttlass och femtio per-
söner av båda könen från byn 'och grannbyarna. Man skulle na-
turligtvis se, hur det nya herrskapet skulle ha det och beskåda 
vilka syndiga civilisationens belåten det hade dragit ut på landet. 

Det tog lite tid, innan vi fingo det snyggt och ordnat efter 
allt detta. Men så på midsommarafton var det någorlunda klart, 
och vi firade en lugn, lycklig helg med soliga dagar och ljumma 
kvällar. 

Midsommarafton! Solen dalade bakom Inner S j ö b e r g e n och 
kanske ännu längre bort. Så började västerhimlen flamma i klart 
rött, som sköt allt längre och längre upp. Det var som om All-
fader hade roat sig med att sitta och måla om himlavalvet på 
kvällskvisten. 

Han slängde en klick här och en klick där, och till slut var 
halva himlen ett enda flammande hav med stelt rullande moln 
och röda gäss. 

Och i vattnet uppstod ett fantastiskt färgspel. Den sakta böl-
jande ytan darrade och skälvde av färgernas rikedom. Så här såg 
.det nog ut i sagornas underland! 
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Jag stod ute på gårdsplanen i det daggiga gräset och drömde 
vaken. 

Då ljöd plötsligt en avlägsen musik söderifrån. Den kom 
långt bortifrån, spelades upp på andra sidan de stora myrarna, 
tycktes det. Då och då fördes av den makligt nyckfulla vinden 
lösryckta toner över till mig. Ibland hördes hela takter. Så dog 
det bort för en stund och kom åter. 

Nu hördes en taktfast melodi i trefjärdedelstakt. Men vad 
var det för instrument? Dragspel? Nej? Och inte heller kla-
rinett. Ånej, den trakterar man inte här. Fiol? — Omöjligt. 

Gumman Käck vaggade över gården med händerna för-
numstigt på ryggen. Jag frågade henne. 

— Hå, dem dans borti Bösta! — 
Jo, det kunde man förstå, eftersom det var midsommarafton. 

— Men vad spela de på? — 
— Jo, si du, dem ha en kammarorgel. — 
— Vad? Dansa de till orgel? — 
— Ja, jänna järe ingen, söm könn spela på harmonika å int 

ti Bösta heller. Å sä bruk dem låån en örgel borti Kasamark å 
bär'n te Bösta! — 

Jojo, sådant är intresset för dans och musik ute i våra mar-
ker! 

Säg mig, du gode läsare, den herrskapsbjudning, till vilken 
gästerna komma kånkande med en pianola! 



VI. 

3 l]öbärgntugen. 

Statt upp, du vandringsman, och valka bussen 
och kavla upp din skjortas slitna ärmar! 
Vad gör din gröna vadmalslapp i stussen, 
när du bland slåtterfolket gladlynt svärmar? 
Och bryr sig någon om, alt man ur hatten 
kan se en hårtofs ringla, svart som natten? 

Nej, broder, här söks starka, bruna händer, 
här mäts ej karlatag med skräddar måtten, 
och den, vars lie ilsknast visar tänder, 
han bärgar för sin del den bästa lotten. 
Bland räfserskornas skara vandrar mången, 
som kanske gärna skulle se sig fången! 

Nu vissla liarna bland ängens gröda 
en gånglåt, full av julis sol och vindar, 
som skrattar blott, när blad och blommor blöda, 
och hoppar ystert över hus och grindar. 
Knyt åt schaletten väl, du gammelmora, 
den låten sätter fart på små och stora! 



Men, gammelman, når du röjt väg till stranden, 
och svetten pärlar på den bruna pannan, 
stryk av dig hatten med den krökta handen, 
och tag en styrketår ur kopparkannan! 
Här må du skåda över folk och kritter 
och skog och sjö och himmel, om du gitter. 

Här står du som en kung i solens strålar 
och fröjdas åt den ljuva sommardagen. 
För skrindorna gå stolta dina fålar, 
och korna råma högljutt ifrån hagen. 
Då tänds i dina ögon tvenne dankar, 
som lysa av ditt hjärtas husbondtankar. 

Här må du spänna bröstet vitt och andas 
den doft, som står ur ängens rikedomar, 
och glädjas, att du än en gång sett randas 
den årets tid, då mark och mänska blommar. 
Hej, gamle, låt oss gå på dina marker 
likt Skriftens mäktige och patriarker! 
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B y g d e å t r a k t e i i s k u l t u r v ä x t e r 
med artförtechning. 

Av Grapengiesser. 

3orbbrufet förr oct? nu. Säbesslageit. 

I GAMLA TIDER odlades i Bygdeå socken, liksom i det övriga 
Västerbotten, ej flera olika växter än att de kunde räknas på 
händernas fingrar. Jordbruket kan kort och gott beskrivas så-

lunda: efter 2—3 kornskördar fick åkern självgro till vall, och 
denna fick ligga i minst 8, vanligen inemot 12 år. 

Utom kornet var ingen kulturväxt av synnerligen betydelse, 
om man ock kunde anteckna råg och havre, potatis och kålrötter, 
lin och hampa. Odling av foderväxter var i de flesta trakter 
okänd. 

Tavlan har nu ett annat utseende. Ett yngre släkte tilläm-
par på hemmets tegar det vetande det vid lantbruksskolorna in-
hämtat, hushållningssällskapet låter sina apostlar genomvandra 
bygderna och undervisa om jordens rätta hävdande, mönster-
jordbruk, upprättade på enskild mans bekostnad, samt större jord-
bruksdomäner, såsom den vid Rofcertsfors, sprida genom före-
döme kunskap om rationellt jordbruk och nya gagnväxter. 

Därför får man numera på icke få ställen se jordbruket om-
lagt till ett systematiskt omloppsbruk, och även där så ej skett, 
påträffar man nya kulturväxter, framför allt vallväxter och rovor. 
Bondens omloppsbruk är i stort sett så ordnat att på den upplöjda 
åkern skördas första året grönfoder (plymhavre, ibland med nå-
got vicker och pelusker), andra året korn med insått gräsfrö (ti-
motej, ibland något litet alsikeklöver), som tredje året går i vall, 
vilken får ligga i 5 år. 

Robertsfors Bruk med sin större åkerareal har jorden indelad 
i skiften av 6 och 10 hektars vidd med följande växelbruk för de 
mindre skiftena: 

1 :sta året: Blandsäd till mognad (havre och korn). 
2:dra „ Havre till mognad. 
3:dje „ Rovor. 
4.de „ Korn med insådd timotej (2/3) och alsike-

k'över ( 7 3 ) . 
5 — 8 :de „ Val l . 
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Och för de större skiftena: 
1 :sta året: Grönfoder (havre och pelusker). 
2 :dra „ Havre. 
3:dje „ Grönfoder med insådd timotej och klöver. 
4—8:de „ Vall, som sista året betas. 

Växtförädlingen har ju, synneiligast genom arbetet vid Sva-
löv, under senare tid kommit till resultat, som utan överdrift kun-
na sägas ha omvandlat det svenska jordbruket. Ökningen av det 

Fig. 1. ÖVERKLINTENS GAMLA KULTURBYGD. 
(Foto 1923 av förf.) 

ekonomiska utbytet betyder ju absolut taget mest för Skåne, där 
vinsten av de nya vetestammarne årligen kan räknas i millioner 
kronor, men även Västerbotten har fått draga fördel av de nya 
rönen. I första hand måste man då tänka på k o r n e t , som av 
ålder är det huvudsakliga norrländska utsädet, men Svalöv har 
därjämte uppdragit så härdiga och givande h a v r e - sorter, att 
odlingen av detta i Västerbotten föraktade sädesslag numera kom-
mit i ett helt annat läge. De småväxta finska stammar, som för-
ut funnits, ha givit så svag skörd, att de aldrig haft bondens för-
troende, hälst de under kalla somrar ej alltid gått till mognad. 
Med Svalövs O r i o n - och även B j ö r n h a v r e kan man prak-
tiskt taget vara säker om en mogen skörd av större kärnvikt än 
hittills kunnat uppnås och med en halmavkastning, som föga un-
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derstiger de för halmens skull odlade, icke mognande sorterna. 
Ännu en ny sort betecknad med n:r 99—10 har de sista åren 
försökts och givit resultat, som slå även Orion-havren ur brädet. 

R å g odlas tämligen allmänt, men blott i liten skala, varför 
den för hushållningen har ringa betydelse. Orsaken härtill är 
att söka däri att den västerbottniske bonden med sina små åker-
arealer anser sig icke ha råd att lägga någon del av åkern i träde, 
och då rågsådden bör ske i mitten av augusti, då han ej tagit in 
korn och havre och än mindre hunnit upplöja och tillreda jorden, 
kan han icke samma år beså åkern med höstråg. Härtill kom-
mer att han saknar användning för halmen. De få tegar, som 
anslås till rågen, tagas därför på vallbrott, men skulle detta ske 
i större utsträckning, skulle det därmed förenade arbetet alltför 
mycket inkräkta på tiden, som då väl behöves för höbergningen. 

För v e t e lämpar sig ej jordmånen, och klimatet tillåter ej 
dess odling. Någon gång kan man få se försök gjorda därmed. 
Den knappa skörden ger ett gråaktigt mjöl. 

Några fenologiska uppgifter om sädesslagen torde här vara 
av intresse, hämtade från de vid Robertsfors bruk under tioårs-
perioden 1909—18 systematiskt och under särskilt härför anställd 
agronoms ledning bedrivna försöken. 

Kolumnernas siffror angiva försökens medeltal sålunda: 

1. De år under vilka försöken pågått. 
2. Datum för sådd, 
3. „ „ axgång. 
4. „ „ mognad. 
5. Skörd i kg. kärna pr har. 
6. „ kg. halm. 
7. Vikt i gram av 1000 styck. korn. 
8. Grobarhet i procent. 
9. „ om åren 1915 och 1916 frånräknas. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Väs t e rbo t t ensko rn 1909—18 % »/ , 2,848 4,262 36,8 98,i 
B ja rkökorn 1909—18 »/„ " / , 28/8 2,702 4,929 35,7 97,4 

01009 1911 — 18 % " / , 21/8 3,007 4 642 37,6 99 
01256 1911-18 !1/8 2,797 4,312 36,7 98 

Brändökorn 1914—18 5/(. 27 s 3,024 4,779 41,1 98 
Trysi lkorn 1909-11 *% ,a/7

 21/8 2,191 5,520 34,5 99 
K a n a d a k o r n 1913—16 "/„ 18/7

 278 2,641 5,095 34,2 96 
Mesdag h a v r e 1909—18 % % 2,593 6,302 28,2 81,i 95% 
Finn „ 1909 -18 -/„ 2J/7 % 2,481 3,330 27,3 80,3 94 % 
Orion „ 1911 — 18 % 27- \ 2,751 6,877 31,s 75 95 % 
Björn „ 1911 — 18 % 27- '/,', 2,605 6,320 27,4 75 94 % 
Dala „ 1909—11 27, 277 7 , 2,224 6,672 22,i 91 91 % 
Väs t e rbo t t ens r åg 1909—18 }% 17/(. 20/s 2,799 7,019 23,5 93,4 
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Den sista kolumnen är medtagen för havren för att angiva 
normal grobarhet, emedan åren 1915 och 16 voro för mognaden 
så dåliga, att de ej böra inräknas i en så kort försöksperiod, om 
man vill ha fram sannolikhetssiffror. Även för kornet voro de 
åren dåliga, dock blott några få procent under det normala. 

Beträffande ovanstående siffror är att märka, att de härröra 
från ett försöksfält i vida mindre skala än ett gårdsbruk. Det 
förra kan på några få dagar göra undan sådd och skörd, det se-
nare måste börja tidigare för att medhinna arbetet, men slutar 
likväl senare. En följd härav blir att tiderna för sådd, axgång 
och mognad bliva antecknade på ett tidigare datum får gårdsbru-
ket än för försöksfältet. (Försöksfältets fuktiga läge har i detta fall 
även i någon mån försenat arbetet). En statistik, som omsluter 
sexårsperioden 1918—1923 för gårdsbruket vid Robertsfors, ger 
följande för orten mera giltiga siffror. 

Vårarbetet med jorden börjar normalt. . 6 /5 
Sådd börjar: havre 19/5 

korn (6-rad.) 22/5 
potatis 9 /6 

Ax på höstråg 12/6 
Blommor på höstråg 3 /7 
Ax på korn 11/7 
Vippa på havre 14/7 
Slåtter av hårdvallshö börjar 10/7 
Skörd av höstråg „ 20/8 
Sådd „ „ „ 20/8 
Skörd av korn „ 12/8 

„ „ havre „ 25/8 
„ „ potatis „ 15/9 

^oberväyter. 

Vad som gjorts för höjande av sädesodlingen har haft en 
mycket stor betydelse, men lika stor, ja kanske än större, förbätt-
randet av foderskördarne. Höavkastningen förblir nämligen för 
jordbrukaren i dessa trakter det viktigaste, han har nu som for-
dom att söka sitt förnämsta ekonomiska stöd i ladugårdsskötseln. 

Intresset för foderväxtodling är också i stigande och på de 
sista 40 åren har foderväxtarealen i Västerbotten ökat från 48 °/0 
av åkerarealen till 72 c/<, under det att spannmålsarealen nedgått 
från 41 % till 23 %. 

Man kan med fog säga att länge icke fanns någon kultur-
växt bland foderväxterna, om ej möjligen i vissa undantagsfall 
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t i m o t e j e n . Myrar, sjöstränder och någon invid gården upp-
röjd hage fingo lämna det nödvändiga vinterfodret. Lövtäkt för 
utfyllande av foderbehovet var fordom vanlig, bark- och mosstäkt 
ingalunda sällsynt, och under nödår hände det att granris och 
hästgödsel slutligen på vårsidan måste tillgripas för att föda fram 
kreaturen. Myrarne gåvo huvudsakligen starrarter, såsom Carex 
canescens, globutaris, irrigua och Ooodenowii, några gräsarter av 
Air a, Agrostis och Calamagrostis samt Eriophorum vaginatum 
och angustifolium. Sjöstränderna, som slogos så långt ut gungflyn 
kunde bära en man på trygor, lämnade nästan uteslutande fräken, 
Equisetum ftuviatile, samt något starrgräs, Carex rostrata och 
aquatilis. Fastmarkens slåttesängar företedde ungefär; samma 
flora som de efter kornskörd igenväxta vallarne, blomrika och för 
ögat fägnesammare än för ladan givande, prästkrage, blåklocka, 
smörblomma, daggkåpa, ängssyra, baldersbrå, dån, tuvtåtel och 
rävrumpa. 

Numera är mången myrslog övergiven och får igenväxa med 
viden. Tjänliga sjöstränder skördas dock allmänt, på sina trakter 
t. o. m. i större utsträckning än förut på grund av de omfattande 
sjösänkningar, som företagits och kommit vidsträckta starrbä-
rande områden att uppväxa ur de grunda sjöarne. I allmänhet 
stödes emellertid foderhushållningen på grönfoderskördar av 
h a v r e och p e 1 u s k e r samt höskördar av t i m o t e j och k 1 ö-
v e r. Även andra foderväxter komma till användning såsom 
ä n g s s v i n g e l , ä n g s k a v l e , ä n g s g r ö e och å k e r -
ä r t . Frö av vildväxande k r å k v i c k e r har stundom insam-
lats och använts till utsäde, givetvis lämnande en härdig stam. 

Hotfrufter. 

De kulturväxter, som efter sädesslagen och stråväxterna kom-
ma närmast i betydelse, äro p o t a t i s och r o v o r. P o t a t i -
s e n går väl till, och en mångfald goda sorter finnas därav. I 
Bygdsiljum i Burträsk förekommer av potatis en sort, som i det 
avseendet är egendomlig, att växten endast obetydligt eller ej alls 
utvecklar sig över jord. Likväl lämnar varje planta full skörd av 
jordknölar, vilkas närvaro ger sig till känna genom att en jord-
kulle höjer sig över dem, allt efter som de växa. 

R o v o r n a odlas numera allmänt och giva goda skördar, 
t. o. m. större per hektar än söderut. Det är likväl först ett gott 
stycke in på 1900-talet, som detta förhållande inträtt. Försök ha 
väl tidigare gjorts, men ej upprätthållits och ej heller vunnit sprid-
ning. Så omtalas (BERTIL BOETHIUS, Robertsfors Bruks 
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Historia) att Robertsfors bruksförvaltning anställde i mitten på 
1870-talet en i rotfruktsodling hemmastadd fördräng söderifrån, 
men ehuru detta första försök med foderrovor i början slog väl ut, 
fullföljdes det icke. Först på 1890-talet återupptog bruket rovod-
lingen under ledning av agronom Edvin Westerlund. 

Ctn odj fyampa. 

Av åkerväxterna återstår nu att nämna endast 1 i n och h a m-
p a . Förr förefunnos dessa allmänt, synnerligast linet, men 
ingen gård fick heller sakna en hampteg, ty hampan gav den star-
kaste väven, och brukssmederna i Robertsfors gillade ej annat tyg 
för arbetsskjortan. Nu ser man visserligen ej sällan såväl lin 
som hampa, men alltid på små arealer. Under krigsåren utträng-
des linet av hampan på grund av svårigheten att skaffa linfrö, men 
därefter har linet återtagit sin gynnade ställning, Linodlingen är 
säkerligen orsak till spridandet i dessa trakter av en hel del syd-
svenska växter, då utsädet alltid hämtas söderifrån. Sålunda får 
man endast i linåkrar se Agrostemma Githago samt i sådana och 
i rågfält, sådda med sydsvenskt frö, b l å k l i n t e n , vars frö 
dock ej tyckes gå till mognad, ty hur rikligt den ett år uppträtt, är 
den nästa år försvunnen. Från linåkern oskiljaktiga ogräs äro 
Camelina linicola*foetida och Cuscuta Epilinum. 

3orbmdn od} geologtsf betning. 

För att få en god uppfattning av kulturväxternas betingelser 
i en trakt är det nödvändigt att känna till jordmånen. I Bygdeå 
är den över huvud taget dålig på grund av frånvaron av kalk. 
Närmast havet är jorden sämst, rena sandavlagringar, för unga 
geologiskt sett att hava medhunnit bilda en för kultur tillfredstäl-
lande betäckning, därtill stenbundna och lidande av ännu kvar-
varande sälta. Denna senare är skönjbar även i trakter närmast 
innanför havsbandet, men i övrigt äro dessa vida mer godartade 
med lerliknande finfördelad sand med inblandning av växtläm-
ningar och med ett djupare humustäcke. Men riklig kalkning och 
årlig gödsling äro även här nödvändiga, om odlaren vill räkna 
på att avvinna jorden en lönande skörd. Försummade marker 
råka mycket fort i ett bedrövligt tillstånd. En egendomlig före-
teelse på sådan mark är dess skjutning till stora pucklar eller tu-
vor, som givetvis fort uttorka och ej ens lämna bete för kreaturen. 

Längre inåt landet övergår jorden ofta i ren mulljord eller 
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dyjord, och odlaren uppsöker där med förkärlek de mera godar-
tade myrarne. Hela Bygdeå socken med undantag av de högsta 
topparne i dess nordvästra hörn ligger under den marina grän-
sen, vilken här är markerad av strandlinier omkr. 263 mtr över 
havet. Såväl det av havet omvandlade och därför vanligen nå-
got lagrade morängruset som även de rena havsavlagringarne 
sakna kalk, och så är även förhållandet med myrmarkerna och en 
stor del av flodavlagringarne. Den bästa jorden finner man i 

Fig. 2. TUVBILDNING I SKINNARBYN. 
(Foto 1923 av förf.) 

Rickleåns dalgång och närmast intill andra mindre vattendrag,, 
och på sådana ställen kan understundom uppvisas god kalkhalt L 
jorden, men dessa områden är o vanligen av snäva gränser. Det 
mest betydande undantaget från regeln är otvivelaktigt det stora: 
fält i Rickleåns dalgång, som vid Robertsfors utbreder sig, S 1 y e t 
kallat, och som till största delen är lagt under plogen. Humus-
täcket där är i genomsnitt tre fjärdedels mtr djupt och består av 
humös sand med starr- och skogstorvinblandning. Denna jords 
sammansättning framgår av nedanstående analys. Siffrorna f 
den första kolumnen ange procent i vattenfritt tillstånd, i den se-
nare kg. pr hektar tiil 20 cm:s djup: 
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Organ i ska ämnen 43,83 % 
Järnoxid och ler jord 2,86 „ 24,021 kg. 
Kalk 0,59 „ 4,955 „ 
Kali 0,n „ 924 „ 
Fos fo r sy ra 0,n „ 924 „ 
Svave lsyra 0,06 „ 504 „ 
Olös ta och e j bes t ämda ämnen. . . 52,44 „ 

100,oo % 
Kväve 1,06 % 8,903 kg. 

Denna sammansättning får anses tillfredsställande, och jor-
den ger även rika och jämna skördar. Enligt A. G. HÖGBOM 
("Norrland" sid. 183) böra för god jord de kemiska näringsäm-
nena förefinnas i -minst följande mängder: kalk 4,000 kg., kali 
4—500 kg., fosforsyra 4—500 kg., kväve 8,000 kg. 

Då kalktillgången är så vkitig för dessa trakters kultur, fram-
ställer sig osökt den frågan, huru jorden på Slyet vunnit sin 
kalkhalt i dessa annars så kalkfattiga nejder. Svaret är ej lätt 
givet; sannolikt ha flera omständigheter samverkat. Först måste 
man tänka på vad floden kunnat medföra. Området har förr 
varit myr och årligen översvämmats av Rickleåns vårflod, och om 
dess vatten än är föga kalkhaltigt, får man dock antaga att det 
under årtusendens lopp varje år medfört och avsatt något litet 
kalk med sitt slam. Detta antagande vinner i styrka, då man vet 
att Rickleån genomrinner områden med urbergskalk i Burträsks 
socken, såsom t. ex. vid Nästanträsk, Avaborg m. fl. trakter, men 
betydelsen härav får ej mätas allt för stor, då man likaledes vet 
att moränmaterialet, som ju även hämtats från landets inre delar, 
praktiskt taget saknar kalk. Det ständigt fortsatta multnandet av 
generationers växtlighet, vilket ju ej är annat än en långsam för-
bränning, måste även hava avsatt kalk, lika väl som kalk tillföres 
jorden med askan efter svedjande eller annan hastig förbränning 
av vegetabiliska ämnen. Barrträdsaska t. ex. innehåller i allmän-
het omkring 40 % kalk, 7 % kali och 2 y2 °Jc fosforsyra. Slut-
ligen är att taga i betraktande att den recenta myllan vilar på en 
grund av havslagringar, i vilka ingå sådana även från den tid, 
då saltsjön, Litorinahavet, svallade högt över dessa trakter, i vil-
ket hav åtskilliga kalksamlande djur levde, vilka fällde sina skal 
till dess botten. Man har också åtminstone på ett ställe, ett par 
hundra meter väster om fabriken i Robertsfors, funnit på ett par 
meters djup ganska täta anhopningar av skal från b 1 å m u s s-
1 a n , Mytilus edulis. Vegetationen å en sådan grund har givet-
vis ej försummat att tillgodogöra sig denna kalktillgång, som dels 
på sina ställen kan ha förts upp i högre skikt genom erotion och 
vågsvall, dels upphämtats genom de mer djupgående rötterna av 
en del växter, som sedan vid sin multning återbördat den åt jor-
dens ytligare lager. 
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Det är också dessa Litorinahavets mussel- och snäckdjur, som 
givit upphov till de enda kalkförekomsterna i trakten, skalgrus-
bankarne. Dessa utgöra sammanpackade lämningar av skalen 
efter huvudsakligen b 1 å m u s s 1 a n, men även andra musslor 
såsom Tellina Baltioa och snäckor såsom Litoriria rudis v. tene-
brosa och Hydrobia ulvce. Skalgrusbankarna förekomma vanli-
gen på landsidan av de klippor, som under Litorina-tiden höjde 
sig till havsytan, och påträffas inbäddade i grus på en höjd av 
högst 67 mtr över havet och ingenstädes längre än 1 y2 mil från 
den nuvarande strandlinjen. Då denna jordart vanligen håller 
en kalkhalt av 35>—40 och ända upp till 81 % kolsyrad kalk, har 
jordbrukaren häri till sin hjälp ett värdefullt jordförbättringsme-
del, som med omsorg bör tillvaratagas. Där sådana förekomster 
döljas i jorden, reagerar vegetationen med stor tydlighet. Så äro 
ängarne väster om den jämsides med kustlandsvägen löpande 
bergsträckningen i Legdeå by utmärkta av en synnerlig frodig-
het, och de naturliga lundar, som röna inflytande av skalgruset 
kännetecknas av en yppig växtlighet med ett stort antal arter och 
bland dem kalkälskande sådana, som annars sällsynt eller icke 
alls äro att finna i traktens flora. Såsom sådana kunna nämnas: 
n o r d i s k s t o r m h a t t , Mulgedium, o l v o n , t i b a s t , 
smultron, Paris, Geum rivale, Carex livida, C. flava, C. dioica, 
Melica nu.ta.ns, Adcea spicata, Crepis paludosa, Juncus stygius. 
En och annan mossa är också säker kalkindikator såsom Hyloco-
mium triquetrum och Paludella squarrosa. Förutom längs för-
kastningen mot Legdeåsjöarne äro dylika skalgrusbankar påträf-
fade inom Bygdeå socken i Dalkarlså, Djäkneboda och på ett par 
ställen i närheten av Robertsfors (B. HALDEN, Skalgrusföre-
komster i Västerbotten, Sv. Geol. Undersökning n:r 307 1921). 

De lösa jordlagren av morängrus och avlagringar, som vila 
på en flack grund av granitgneis, täckas av vidsträckta skogar 
av barr- och lövträd. • 

SFogsträb. 

De enda träd i dessa skogar, som äro föremål för systema-
tisk kultur, äro tall och gran. Sådd och plantering för skogens 
bestånd äro emellertid undantagsfall och tillämpas över huvud 
taget endast av skogsbolagen, företrädesvis som kompletterings-
arbeten och för att fylla luckor i bestånden. En närmare beskriv-
ning av den rationella skogskulturen faller icke inom ramen av 
denna uppsats. Men även av allmogen göres mycket för skogens 
bestånd och för utvidgandet av de skogbärande ytorna genom my-
rarnes utdikning, ett arbete av oerhörd betydelse, som kraftigt 
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understödjes från det allmännas sida, och man ser här få myrar, 
som ej varit foremål för någon åtgärd i kulturellt syfte, åtminsto-
ne genom avledande av ytvattnet, Detta står i glädjande motsats 
till förhållandena i landets inre delar; så kan man t. ex. från järn-
vägen genom Västerbotten mångenstädes se vidsträckta myrmar-
ker, som ännu icke bära spår av det minsta försök till kulturåtgärd. 

Tanken på att i våra trakter plantera skog av främmande 
barrträd har väl framkastats, men de trevande försök, som på 
sina håll gjorts av skogsmän att finna ett lämpligt mera snabb-
växande och för röta i veden mindre mottagligt träd än våra in-
hemska, ha icke givit utslag i önskad riktning. 

Köfsträbgdrben, 

Låtom ass nu återvända till den intensivare kulturen. Köks-
trädgården eller "kryddgården", som den i folkets mun heter, får 
bland bönderna märkvärdigt mycket stå tillbaka, endast ett litet 
utrymme vid stugknuten är åt den upplåten, om den alls finnes, 
dess sortering är torftig och dess ans försummad. Undantagen 
härifrån äro fåtaliga. Däremot kan man utanför industriarbe-
tarnes fönster få se vackra och väl vårdade täppor. 

De gagnväxter man vanligast finner vid de gamla gårdarne 
äro r a b a r b e r , p e p p a r o t (ofta lämnad att sköta sig själv 
och vildväxande vid husgaveln), p e r s i l j a , k r u s b ä r (som 
kallas s t i c k e b ä r ) , r ö d a v i n b ä r , h a l l o n (kallade 
b r a n d b ä r ) , g r ä s l ö k , r ö d l ö k , m o r o t , r ö d b e t a , 
j o r d g u b b e eller s m u l t r o n (kallade j o r d b ä r ) , sällan 
något härutöver förutom några prydnadsväxter. 

Här ett par exempel. Vid en bondgård i S e l s f o r s by: 
hägg, kanelros, krusbär, röda vinbär, Spircea salicifolia, Sp. sdrbi-
folia, libsticka, åbrodd, malört, gräslök, schalottenlök, pepparrot, 
rabarber, stormhatt (Aconitum Napetlus), vallmo (Papaver orkti-
tale), och Melandrium rubrum (kallad tjärblomma). Vid en bond-
gård i S m å r ö d j n i n g e n s by: rönn, hägg, kanelros, hallon, 
malört, rabarber, pepparrot, Tanacetum vulgäre (kallad vildhum-
le), T. vulgäre var. crispa (kallad krusmynta),Achillea Ptarmica 
(kallad tusensköna), blågull (kallad Katarina eller jakobsstege), 
Lilium tigrinum (kallad kejsarkrona), borstnejlika (kallad evig-
hetsblomma). 

H u m l e odlas numera icke som gagnväxt, men säkerligen 
har den förr varit allmän, då det i byggnadsstadgan föreskrevs 
att humlegård skulle hållas på varje hemman, vilken förordning 
avsåg att motverka införsel från utlandet, dit säkerligen mycket 
svenska pengar gått i forna tider, då ölförbrukningen var stor. 
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Förutom som krydda i brygden användes den som ersättning för 
tobak. Efter nämnda förordnings upphävande år 1860 ha humle-
gårdarne fått förfalla, och växten har på de flesta ställen gått 
ut. Vid en och annan bondgård kan man dock än få se några 
kvarlevor av den prydliga växten, vanligen vanvårdade och obeak-
tade, stundom likväl genom störar uppmuntrade att skugga en 
vilobänk eller husgavel. Som prydnadsväxt är den ej sällsynt vid 
herrgårdarnes och arbetarebostädernas verandor. Även den om-
ständigheten att öl numera så föga brygges måste hava bidragit 
till humlens försummande, och då verkligen en sådan krydda be-
höves, användes av allmogen även någon gång skvattram, här 
kallad myrpors. 

Vida mångsidigare är sorteringen i köksträdgårdarne hos in-
dustriarbetare och egnahemsbyggnare samt vid herrgårdarne. Här 
finner man först och främst socker- och spritärt, morot, rödbeta, 
spenat, persilja, kålrot, huvudkål, blomkål, rabarber, pepparrot, 
portugisisk lök, gräslök, dill, sallad, krusbär, hallon, vinbär (röda 
och svarta), samt jordgubbe. Även andra växter för köket äro att 
anteckna såsom krypböna, skärböna, bondböna, brysselkål, jord-
ärtskocka, rättika, palsternacka, svartrot m. fl. 

En trädgård i S k i n n a r b y n , anlagd och i många år 
vårdad av postföreståndaren därstädes, fröken Bruhn, hade vid 
ett besök att uppvisa följande ovanligt rika växtsamling: rabarber, 
kålrot, potatis, morot, sallad, dill, sparris, jordgubbe, smultron, 
krusbär, hallon, röda och svarta vinbär, malört, ringblomma, Li-
naria vulgaris, Tanacetum vulgäre v. crispa, akleja, blågull, 
stormhatt, /ris sp., Lilium sp., gullviva, borstnejlika, Dianthus sp., 
Solidago canadensis, Papaver nudicaule, Anthemis tinctaria, (i 
bygden kallad gullkrage), humle, pion, käjrleksört, strandråg, 
randgräs, Spircea salicifolia, Sp. chamcedrifolia, Potentilla fruti-
cosa, jasmin, sibirisk ärtbuske, silverbuske, pimpinellros, provins-
ros m. fl. Rosa-sorter, syrén, hägg, rönn, björk, ek. 

^rufiträb. 

Odling av fruktträd har förr varit så gott som okänd, men 
under de sista åren har visats ett växande intresse härför, och nu 
finner man sådana utplanterade på många ställen i bygderna. De 
ä p p e 1 - sorter, som angivas som de härdigaste och därför meät 
kommit till användning, äro Wealthy, klar astrakan, Charlamow-
sky, grå sommargyllen, Ribston, Åkerö, m. fl. 

Vill man driva fram mogen frukt, måste träden sättas på so-
lig, nordskyddad plats och rikligt vattnas, och odlaren kan då 
även vid denna nordliga breddgrad under varma somrar få stor 
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glädje av sina fruktträd. Visserligen når frukten ej gärna full 
mognad på trädet, men blir dock så matad, att den efter nedta-
gandet mognar utan att skrumpna och har den yppersta arom. 
Sålunda har jag på ett träd Charlamowsky, planterat i Roberts-
fors 1911, under en följd av år skördat ett 80-tal fullgångna äpp-
len vägande 140—145 gr., upp till 165 gr. Under så solfattiga 
somrar som 1922 och 1923 har denna frukt här ej gått till mog-
nad. I Burträsk ha vackra resultat uppnåtts, och så långt norr-
ut som vid Piteå påträffa vi ståtliga och givande anläggningar 

Fig. 4. KÖKSTRÄDGÅRD VID ARBETAREBOSTÄDER I ROBERTSFORS. 
(Foto 1923 av förf.) 

vid Hällan, utvecklade av herrarne Ringius. I en beskrivning av 
denna märkliga nordiska fruktträdgård påpekar doktor THO-
RILD WULFF (Fruktodling i Norrbotten, Sv. pom. fören. års-
skrift 1906) att förutsättningarne för goda odlingsresultat inga-
lunda äro små i det nordligaste Sveriges kustland utan snarare 
bättre än närmast söder därom, emedan sommartemperaturen är 
högre. Efter Bottniska viken håller sig medeltemperaturen för 
juli i 15° upp till Härnösand, därefter i 14° upp till Piteå, men 
stiger där åter till 15°, som bibehålles ända till Haparanda. Här-
emot bör man med skäl kunna invända att det julikallare bältet 
har en längre vegetationstid än kuststräckan norr därom, och re-
sultaten jäva ej heller denna invändnings riktighet. 
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Annan trädfrukt än äpplen går mig veterligt icke till mognad. 
Väl blommar k ö r s b ä r rikt och sätter även frukt, men denna 
bortfaller snart. P ä r o n och p l o m m o n härda icke. 

Av b ä r b u s k a r odlas allmänt röda och svarta vinbär, 
krusbär och hallon och giva alltid god skörd. 

PrY&nabsväyter. 

I samband med beskrivning av trädgårdarne ha ovan en del 
prydnadsväxter blivit nämnda. De som man oftast får se utanför 
gårdarne äro stormhatt, borstnejlika, tigerlilja, vallmo, ringblom-
ma, pensé, kanelros, syrén, Spircea Chamcedrifolia och av träden 
rönn, hägg och björk. Vildväxande blommor inplanteras sällan, 
den vanligaste torde vara Melandrium rubrum, vars tidiga röda 
blommor tilltala allmogen. Någon gång får man se Linaria vul-
garis, Achillea Ptarmica (även den vilda enkla formen), konval-
je, nordisk stormhatt, kärleksört och strandråg. Vanligare är 
trädplantering. Sedan äldsta tider har allmogen ur hagmarker-
na inflyttat till gården några träd och buskar, nämligen rönn, 
hägg och kanelros. Lika vanlig som rönnen torde förr aspen ha 
varit, men genom sina rotuppslag ställer den till sådan förtret i 
trädgårdarne, att den på senare tider allt mer blivit utbytt mot 
björken. Ehuru tibasten förekommer här och där, har jag icke 
sett denna annars omtyckta buske inflyttad vid någon bondgård, 
under det att däremot den sällsyntare olvonbusken hellre tilldrager 
sig uppmärksamheten och blir insatt i trädgården. Ett flertal av 
ortens egna växter äro emellertid väl värda att upptagas till kul-
tur att med sin fägring fröjda ögat. Så vill jag nämna Mulge-
dium, Circium heterophyllum, Carduus nutans, nattviol, Valeriana 
excetsa, Epilobium angustifolium, bland gräsen den ståtliga Mi-
liam och den välluktande Hierochlaa, bland ormbunkarne Stru-
thiopteris och av träden jolstern med sina "gullgula fransar", så-
som det står i visan. Hästhoven kan här ej plockas i var backe, 
varför man har glädje av att inplantera några stånd av denna 
solvackra vårblomma. 

Ej sällan ser man s o l r o s e n som prydnadsväxt på en 
rabatt eller vid en solvägg, och den försvarar alltid sin plats ge-
nom sina storartade blommor och sin väldiga växt, som här upp-
mätts ända till 3,45 mtr. Det kan förtjäna antecknas att under 
krigsåren undersökningar gjordes för att utröna om ej solrosen 
kunde med fördel odlas här i landet som foderväxt liksom i Ryss-
land och Ungern, varifrån de fettrika solrosfrökakorna vanligen 
hit införas. Resultatet av försöken, som utfördes på 16 olika plat-
ser i landet från Borrby i Skåne på 55° 20' polhöjd till Roberts-



53' 

fors på 62° 12' blev förvånande gott, i det att fröna överallt vi-
sade sig gå till mognad med god grobarhetsprocent, varjämte 
även en icke föraktlig fetthalt erhölls. De skördade frönas gro-
barhet var vid Robertsfors 77 %, fetthalten 16 1/3 %. (S. RHO-
DIN. Meddelande n:r 170 från Centralanstalten för försöksvä-
sendet på jordbruksområdet 1917). Men hänsyn till att den varma 
och soliga sommaren 1917, då försöken anställdes, var särskilt äg-
nad att gynna en sådan växt som solrosen, torde man tyvärr ej vara 
berättigad tillmäta dessa försök en avgörande betydelse, om de ock 
giva vissa löften rörande möjlig-
heten att i Sydsverige med fördel 
odla den värdefulla foderväxten. 

Beträffande övriga prydnads-
växter hänvisas till efterföljande 
artförteckning. I denna har jag 
sökt sammanföra alla de växter, 
vilka i denna trakt äro föremål 
för kultur på kalljord, dock 
måste givetvis en hel del mera 
tillfälligt sådda ettåriga växter 
förbigås, vilka ej utgöra karak-
tärsväxter eller i annat avseende 
tilldraga sig särskilt intresse. 
Uppgifter om deras frekvens o. d. 
lämnas, likaså där jag är i tillfäl-
le därtill om deras blomningstid, 
i vissa fall även fruktmognad, löv-
sprickning och lövfällning. Vid 
bestämmandet av dagen härför 
har följts meteorologiska anstal- F i g . 5 . SOLROSOR I ROBERTSFORS PARK. 

tens vanliga normer för fenolo- (Foto 1020 av förf . ) 

giska iakttagelser. Sålunda an-
tecknas blomning, när en växt allmänt börjar blomma, ej blott 
några få eller några av ett soligt läge gynnade exemplar, löv-
sprickning, när en tredjedel av lövverket är utvecklat, 0. s. v. Om 
talet, som angiver dagen, föregås av ett liknande inom parentes, 
betecknar detta blomningens början, fruktmognad o. s. v. under 
det tidigaste år, som iakttagits; om det åter efterföljes av ett tal 
inom parentes, betecknar detta hur samma förhållande varit under 
det år, då utveckligen varit senast. I detta sistnämnda avsende 
är det året 1923, som sätter rekordet, utom beträffande några få 
av de allra första vårblommorna, som tidigt framlockades av den 
blida vintern och förvåren. Vanligen är det så att om utveck-
lingen på våren är abnormt tidig eller sen, detta jämnar ut sig 
fram på sommaren, och ju längre fram man kommer, dess mera 
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n ä r m a s ig s i f f r o r n a det n o r m a l a . N ä m n d a å r v a r emeller t id al l t -
igenom s å sent i u tveckl ingen, a t t intet a n n a t h a r t i l lnä rmelsev i s 
a t t u p p v i s a s å d a n stat is t ik . 

A R T F Ö R T E C K N I N G . 

Struthiopteris germanica, iriplant. i Rober t s fors park. 
Pinus silvestris, t a l l , s tundom som park t räd , (2 /0) n / 6 (3/v)-

Cembra, c e m b r a t a l l , härdig, fertil, mindre allm. 2(i/G. 
f. sibirica, härdig, Rober t s fo rs park. 

montana, b e r g t a l l , härdig, fertil, (2/6) 1(i/s (%)• 
Strobus, anses ömtålig, men har utan skada u thärda t två 

vintrar efter inplanter ing i Rober t s fors park. 
Larix europcea, L. sibirica, l ä r k , härdig , fertil, täml. allm., (4/5) 22/s (27/,-). 
Picea Abies, g r a n , ofta i häck, ( 2 % ) % (*%) . 

alba, v i t g r a n , härdig , mindre vanlig. 
Engelmannii, härdig , mindre vanl . 
sitchensis, å rsskot ten toppf rysa vn r j e vinter, Rober ts fors park . 
pungens, härdig, fertil, den vanl igaste av f r ä m m a n d e bar r t räd , 8 /6 . 

Abies concolor, synes vara härdig, sälls. 
nobilis, vad som hö je r sig över snön f ros t skadas , Rober t s -

fors park. 
balsamea, b a l s a m g r a n , i det nä rmas te fullt härdig , t o p p -

skot ten f rysa någon gång , mindre vanl. 
sibirica, s i b i r i s k g r a n , härdig , mindre vanl. 
Veitchii, å r sskot ten skadas vanl. något av frost . Rober t s fo rs 

park . 
Pseudotsuga Douglasii, d o u g l a s g r a n , härdig, sälls. 
Zea Mays, m a j s , någon g å n g som p rydnadsväx t , går i blom men 

hinner ej sä t ta frukt , täml. sälls. 
Phalaris arundinacea f. picta, r a n d g r ä s , t rädgård i Sk innarbyn , 

Bäckänget vid Rober ts fors . 
Phleum pratense, t i m o t e j , vanlig foderväxt , 12/7 (2/8). 
Alopecurus pratensis, ä n g s k a v l e , vanlig foderväx t , (29/ä) 14/g (*%)• 
Av ena sativa, h a v r e , allm. 
Poa pratensis, ä n g s g r ö e , mindre allm. 
Festuca elatior, ä n g s s v i n g e l , vanl. , -4/B. 
Triticum vulgäre, v e t e , sälls. 
Hordeum vulgäre, k o r n , allm. 
Elymus arenarius, s t r a n d r å g , någon g å n g inplant . , 9 /7 . 
Secale cereale, r å g , allm. 
Allium fistulosum, p i p l ö k , täml. allm. 

Cepa, r ö d l ö k , täml. allm. 
Schoenoprasum, g r ä s l ö k , allm., ( u / 6 ) 2 8 / s ( 1 7 A ) -

ascalonicum, s c h a l o t t e n l ö k , t. allm. 
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Narcissus Pseudonarcissus, p å s k l i l j a , N. poeticas, p i n g s t l i l j a , 
mindre ailm. 

Asparagas officinalis, s p a r r i s , Skinnarbyn. 
Convallaria majalis, k o n v a l j e , h. och d. inplanterad, (3%)> 12/6 ( 3 %)-
Hemerocallis flava, g u l l i l j a , sälls. 
Liliurn tigrinum, t i g e r l i l j a , allm., (1 8 /6) ( u / 7 ) ; andra Lilium-

arter sälls. 
Platanthera bifolia, n a t t v i o l , Robertsfors park, 24/0. 
Iris pumila, d v ä r g l i l j a , f lerstädes, (2S/ä) 1 3 / 6 ( ä 7 / e ) -
Populus tremula, a s p , allm., synnerl. förr, (14/4) s/5 (3 0/5), Iövsprickn. 

( % ) % (22/e), lövfälln. (»>/„) 2 % (25/o)-
balsamifera, b a l s a m p o p p e 1, härdig, täml. allm., (29/4) 19/. 

("/5)-
Salix fragilis, s k ö r p i l , sälls. 

fragilisy^pentandra, flera träd i allén till Bygdeå prästgård. 
alba, v i t p i l , sälls. 
vitellina, sälls. 
buxifolia, Robertsfors park, (i3/6) ^ L (*%). 
daphnoides* acutifolia, täml. allm., (7/4) Vs (18/s)-
viminalis, k o r g p i l , sälls. 
dasyclados, sälls. 
caprea, s ä l g , täml. allm., p / J % («/ 5 ) . 

Corylus avellana, h a s s e l , steril, synes ej bli mer än meterhög, 
Robertsfors park. 

Betala pubescens, g l a s b j ö r k , allm., ( u / 6 ) 21/ä (13/6), Iövsprickn. ( n / 5 ) 
2 5 / s ( 1 8 / c ) . lövfälln. (43/9) 2»/9 (««/„). 

verrucosa, m a s u r b j ö r k , sälls. 
var. dalecarlia, o r n ä s b j ö r k , sälls. 

Quercus robur, ek, steril, Robertsfors , Skinnarbyn, s törsta ex. 2 mtr. 
Ulmus scabra, a lm , fertil, härdig, men fäller gärna barken, sälls. 

5 mtr, (2«/4) 2Vs (27s)> Iövsprickn. (23/5) 2»/5 ( 2 % ) , löv-
fälln. (23/9) (i3/1 0). 

Humulus Lupulas, h u m l e , täml. allm., (3/7) (i/7 (27/7). 
Cannabis sativa, h a m p a , täml. allm. 
Rheum Rhaponticum, r a b a r b e r , allm., 13/6 (n/7). 
Spinacia oleracea, s p e n a t , allm. 
Beta vulgaris* cruenta, r ö d b e t a , allm. 

Cicla, m a n g o l d , t. sälls. 
Melandrium rubrum, kallas av folket t j ä r b l o m m a , inplanteras ej 

sällan, (23/5) 3/0 ( « / , ) . 
Dianthus barbatus, b o r s t n e j l i k a , allm.. l0/7; D. plumarias, D. chi-

nensis och andra arter någon gång. 
Poeonia officinalis, p i o n , sälls. 
Helleborus niger, j u l r o s , synes gå dåligt, sälls. 
Aquilegia vulgaris, a k l e j a , mindre allm., U/(J ('29/b). 
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Delphinium elatum, r i d d a r s p o r r e , t äml . al lm., l ä / 7 (Vs)-
Aconitum septentrionale, n o r d i s k s t o r m h a t t , ka l lad N o a k s d u v o r , 

n å g o n g å n g i n p l a n t e r a d , ( 1 8 / e ) 2 s / 6 ( l 0 / 7 ) . 
Napellus, s t o r m h a t t el ler b l å d u v o r , a l lm . 5 / s ( 2 7 / 8 ) . 

Anemone Hepatica, b l å s i p p a , fert i l och s p r i d e r s ig lät t , m i n d r e 
al lm. , P / J 75 ( % ) • 

nemorosa, v i t s i p p a , fert i l , säl ls . , ( 4 / s ) l i ; /5 (18/s)-
Adonis autumnalis, g o s s e n i d e t g r ö n a , säl ls . 
Berberis vulgaris, h ä r d i g , g a n s k a säl ls . , ( 9 / c ) 2 4 / e ( 9 / 7 ) . 

f. fol. atropurpureis, sälls. 
Papaver nudicaule, n o r d v a l l m o , fert i l och f ö r v i l d a s lät t , a l lm. och 

o m t y c k t , ( % ) 1 0 /6 (2 8 /S)-
somniferum, o p i e v a l l m o , al lm. 
orientale, g a n s k a al lm., l j 1 ( 1 4 / 7 ) . 

Dicentra spectabilis, l y r b l o m m a el ler l ö j t n a n t s h j ä r t a , ömtå l ig , 
sä l ls . 

Eschscholtzia cahfornica, täml. allm. 
Lepidium sativum, k r a s s e , sälls. 
Sinapis alba, v i t s e n a p , o d l a s n å g o n g å n g , b l a s t e n a n v . till f o d e r . 
Brassica Rapa, r o v a , allm. 

v. Napobrassica, k å l r o t , al lm. 
oleracea v. acephala, g r ö n k å l , allm. 

v. gemmifera, b r y s s e l k å l , säl ls . 
v. capitata, h u v u d k å l , a l lm. 
v. botrytis, b l o m k å l , m i n d r e al lm. 

Raphanus sativus v. Radicula, r ä d i s a , allm. 
v. niger, r ä t t i k a , m i n d r e a l lm. 
v. chinensis, o l j e r ä t t i k a , od l a s s t u n d o m , b l a s t e n 

a n v ä n d e s till f o d e r . 
Roripa Armoracia, p e p p a r r o t , al lm., o f t a ä v e n f ö r v i l d a d . 
Arabis albida, h ä r d i g , m i n d r e al lm. , ( l 8 / s ) 3/r, (15/fi)-
Hesperis matronalis, a f t o n v i o l , al lm., (4/, ;) 1 6 /0 ( 4 / 7 ) . 
Iberis amara, b l o m k r a s s e , sälls. 
Cheiranthus annuus, l ö v k o j a , allm. 
Res ed a o do rata, allm. 
Rhodiola rosea, i n p l a n t . R o b e r t s f o r s p a r k , ( 2 ä / 5 ) 2»/5 ( 2 % ) . 
Sedlim sp., ej sälls. 
Sempervivum tectorum, t a k l ö k , sälls. 
Ribes Grossularia, k r u s b ä r , av a l l m o g e n ka l lad s t i c k e b ä r , ( l s / 5 ) 

4/« (27o)-
nigrum, s v a r t a v i n b ä r , t äml . a l lm. , ( 2 2 / 6 ) '/G (2 4 /e)-
rubrum, r ö d a v i n b ä r , a l lm. , ( 1 7 / s ) 3 % ( 2 %)> ' ö v s p r i c k n . 

(2/5) 23/5 (3/6). f™kt (Si/7) e/g (%). 
aureum, g u l l r i b s , säl ls . , 2 9 / 5 . 

Philadelphus coronarius, j a s m i n , sälls. 
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Spircea sa/icifolia, allm. (4/7) 10/7 (25/v)-
chamcedrifolia, allm., (Ve) 15/y ( , ; /7). 
sorbifolia, al lm. (9 /7) 12/7 ( 2 9 / 7 ) . 

Cotoneaster integerrima, steril, Robertsfors park. 
lucida, steril, Robertsfors park. 

Pyras Malas, ä p p e l t r ä d , f lerstädes. 
P. baccata, b ä r ä p p l e , P. pranifolia, p a r a d i s ä p p l e eller 

s i b i r i s k t ä p p l e , hä rd ig , b l o m m a r rikt, f l e r s t ädes , ( - '%) 
n / e (29/e), l övsp r i ckn . ( " / 8 ) (21/o), lövfäl ln. ( « / , ) 
( 8 / i o ) -

Sorbus suecica, o x e l , f l e r s t ädes , e j fullt hä rd ig , ty b l a d k n o p p a r n e 
av f ry sa s t u n d o m , b l o m m a r svag t , f ruk t m o g n a r e j . (14/K) 
2 2 / e ( 1 0 A ) -

Aacuparia, r ö n n , allm. (5 / e) 15/,; ( l / 7 ) , f ruk t 23/8 (ll5/.)), löv-
sp r i ckn . (i«/6) 25/» ( 1 0 / J , lövfäl ln. ( is/9) 22/9 (27/9 ) ; 

f. f r ad. dalci, s ö t r ö n n , säl ls . 
Cratcegus monogyna, h a g t o r n , i allm. hä rd ig , f l e r s t ädes , 2 8 / c ( 1 3 / 7 ) . 

coccinea, a m e r . h a g t o r n , hä rd ig , f l e r s t ädes . 
sanguinea, s i b i r i s k h a g t o r n , hä rd ig , f l e r s t ädes . 

Rubus idceus, h a l l o n , allm., ( - '%) 2/7 ( 1 5 / 7 ) , f ruk t ( % ) 8 /8
 3 1 / s ) . 

v. chlorocarpus, g u l a h a l l o n , m i n d r e allm. 
odoratus, r o s e n h a l l o n , hä rd ig , sälls. 
natcanus, sälls., 24/6. 

Fragaria vesca, t r ä d g å r d s s m u l t r o n , av a l lmogen kallad j o r d b ä r , 
n å g o n g å n g , (2>/5) % (»«/,), f ruk t ( 3 / 7 ) " / 7 (Vs)-

elatior, j o r d g u b b e , h ä r d i g och g i v a n d e , allm., (-'/o) u / u 
( V t ) , i r u k t ( » / 7 ) % C / s ) -

Potentilla fruticosa, t o k , hä rd ig och vacke r , täml. allm., ( l 0 / 6 ) 19/6 (1 2 /7) . 
atrosanguinea, sälls. 

/?OSÖ cinnamomea, k a n e l r o s , mycke t o m t y c k t och a l lmänt inp lan-
te rad , (»%) ™/e ( % ) . 

pimpinellifolia, p i m p i n e l l r o s , k n a p p t hä rd ig , sälls. , 4 /7 . 
rugosa, j a p a n s k t n y p o n , fullt hä rd ig , ha r i s e n a r e t ider in-

kommi t och blivit mycke t a l lmän, i sol igt läge m o g n a de 
u t m ä r k t a n y p o n e n väl, (2 1 /0) , s % (16A)-

gallica, p r o v i n s r o s , hä rd ig , täml. al lm., -°/7 ( 1 2 / 8 ) . 
Prunus Padus, h ä g g , allm., ( 2 0 / 5) 5/s (23/o)> lövspr i ckn . ( « / 5 ) 2 1 /3 

(Ve), lövfäl ln. (i«/9) 2 % (22/„). 
avium, f å g e l b ä r , P. Cerasus, k ö r s b ä r , 7/«> sälls. 

Amelanchier Botryapium, b l å h ä g g , täml. allm., ( 2 4 / ä ) 7/c ( 7 / e ) -
Trifolium repens, v i t k l ö v e r , täml . allm., ( 9 / c ) 21/s ( % ) • 

hybridum, a l s i k e k l ö v e r , allm., (1 2 /6) , 23/'(; (s/T)-
pratense, r ö d k l ö v e r , allm., (9 /6) 21/6 (6/T)-

Vicia Cracca, k r å k v i c k e r , av a l lmogen kallad b i n d a eller b i n d -
g r ä s , od las n å g o n g å n g , ( i s/e> 27/c O3/?)-
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Vida sativa, v i c k e r , allm. 
Faba, b o n d b ö n a , mindre allm. 

Lathyrus pratensis, ä n g s vi al , sälls. , (17/ f i) ' /7 (16/T)-
odoratus, l u k t ä r t , mycket f ro s töm, allm. 

Pisurn arvense, g r å ä r t eller p e l u s k e r , allm. 
sativum, g u l ä r t , m indre allm. 

f. hortensis, s p r i t ä r t , allm. 
f. saccharata, s o c k e r ä r t , allm. 

Phaseolus vulgaris, s t å n g b ö n a , mindre allm. 
nanus, k r y p b ö n a eller b r u n b ö n a , mindre allm. 

Cytisus Labarniim, g u l l r e g n , vill g ä r n a t o p p f r y s a , sälls. 
Caragana arborescens, s i b i r i s k ä r t b u s k e , fullt hä rd ig , allm., ( 3 % ) 

12/c (3/r)-
f. pendula, Robe r t s fo r s . 

Lupinus angustifolius, k a f f e l u p i n , n å g o n gång . 
Tropceolum majus, i n d i a n k r a s s e , f ro s töm, allm. 
Linum usitatissimum, l i n , allm., l ä / 7 . 
Evonymus europcea, s y n e s vara hä rd ig , täml. sälls. (23/G) s / 7 (2 3 /7) . 
Acer platanoides, l ö n n , härd ig , sä t t e r g r o b a r t frö, m i n d r e allm., 

( 5 / 5 ) % (Ve), lövspr ickn . (*%) » ' / , (™/6). 
/.Esculus Hippocastanum, h ä s t k a s t a n j , e j hä rd ig , t o p p g r e n a r n e av-

f ry sa år l igen, Robe r t s fo r s park . 
Tilia vulgaris, l i n d , fullt härd ig , steri l , m indre allm., l övspr i ckn . 

( 1 9 / 5) 3 % (21/n)- lövfälln. ( « / „ ) io/10 (i5/1 0). 
Malope trifida, täml. allm., 10/8 . 
Psedera quinquefolia, v i l d v i n eller j u n g f r u v i n , synes vara hä r -

dig, men v ä x e r e j hög , g a n s k a sälls. 
Viola odorata, l u k t v i o l , öve rv in t ra r , men t r ives e j , sälls. 

cornuta, synes va ra härd ig , sälls. 
hortensis, p e n s é , allm. 

Daphne Mezereum, t i b a s t , kallas här k ä l l h a l l s b ä r , od las säl lan, 
(1 3A) % (2 1/5)-

Elceagnus argentea, s i l v e r b u s k e , ( 9 / c ) , ->4/<> ( 9 A) ' mindre allm. 
Godetia amoena, e j sälls. 
Clarkia elegans, sälls. 
Anthriscus Cerefolium, sälls. 
Apium graveolens, s e l l e r i , täml. sälls. 
Anethum graveolens, d i l l , allm. 
Levisticum officinale, l i b s t i c k a , på v issa t rak te r g a n s k a vanlig, av-

kok hä rpå g ives åt ko rna när de äro dål iga att äta. 
Pastinaca sativa, p a l s t e r n a c k a , n å g o n gång . 
Heracleum Panaces, m indre allm., härd ig , sp r ide r s ig med frö, 17/7 . 
Daucus Carola, m o r o t , allm. 
Petroselinum sativum, p e r s i l j a , allm. 
Cornus alba, v i d e k o r n e l l , täml. allm., (6/o) in/c (8A)-
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Primula veris, g u l l v i v a , täinl. allm., (°/3) 13/5 (4/6)-
Auricula, sails. 

Fraxinus excelsior, a s k , steril, g ren topparne frysa årligen, sälls. 
Sy ringa vulgaris, s y r é n , härdig, allm., ( ' /G) 17/B ( 9 A ) > lövsprickn. 

( 1 4 A ) 3 % ( l 7 e ) , lövfälln. ( » / 1 0 ) 1 2 / i o ( 1 7 A o ) -
persica, p e r s i s k s y r é n , sälls., härdig, ( 1 6 / e ) 2 4 A ( 1 2 A ) -

Josikwa, u n g e r s k s y r é n f lerstädes, härdig ( l f i / 6 ) 2 4 / 6 ( 1 2 A ) -

Ligustrum vulgäre, sälls. 
Vinca minor, sälls. 
Calystegia sepium, mindre allm. 
Polemonium coerulem, j a k o b s s t e g e , K a t a r i n a , allm. (1 0 / c) 22/e (1 0 /7) 
Phlox paniculata, mera sällan. 

Drummondii, mera sällan. 
Phacelia tanacetifolia, sälls. 
Nemophila insignis, täml. allm. 
Omphalodes linifolia, mindre allm. 
Myosolis silvatica, f ö r g ä t m i g e j , sprider sig i gräsmat tor , täml. 

allm., (*>/.) s/6 (2i/e). 
Lavandula Spica, l a v e n d e l , trives ej väl, sälls. 
Satureja hortensis, k y n d e l , sälls. 
Solanum tuberosum, p o t a t i s , allm., 28/7 ( u / s ) -
Nicotiana Tabacum, v i r g i n s k t o b a k , N. rustica, b o n d t o b a k , 

mycket frostörn, sälls., under kriget ej ovanlig. 
Linaria vulgaris, mindre allm., ®/7. 
Sambucus racemosa, p a r k f f ä d e r , härdig, täml. allm., ( 2 8 / s ) 1 0 / e ( " ' A ) -

Viburnum Opulus, o l v o n eller s n ö b o l l s b u s k e , s tundom inplan-
terad, ( % ) % ( % ) . 
Lantana, p a r k o l v o n , täml. sälls., ( 3 1 / Ö ) 1 3A> ( j A ) -

Lonicera Xylosteum, mindre allm., (4/6) 20/6 (s/7)-
tatarica, allm., ( « / „ ) 2 V C ( 1 2 A ) -

coerulea, t r y , täml. allm., (18/s) 5/e (22/s)* 
alpigena, sälls. 

Symphoricarpus racemosus, s n ö b ä r s b u s k e , mindre allm., (!)/7) 22A 
(%)• 

Bryonia alba, h u n d r o v a , sälls. 
Campanula latifolia, en t rädgårdsform förvildad i Robertsfors park . 
Lobelia Erinus, täml. allm. 
Solidago canadensis, sälls. 
Bellis perennis, t u s e n s k ö n a , allm., sprider sig i gräsmat tor , ( ' % ) 

17/Ö ( % ) • 

Aster Novi-Bergii, A. chinensis, m. fl., ganska vanl. 
Rhodanthe Manglesii, e v i g h e t s b l o m m a , täml. sälls. 
Helianthus annuus, H. uniflorus, H. cucumerifolius, s o l r o s , e j 

ovanl. 
Rudbeckia laciniata, r u d b e c k s ö r t , någon gång. 
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Anthemis tindoria, g u l l k r a g e , täml. sails., 7/7 . 
Achillea Ptarmica, n y s ö r t även kallad t u s e n s k ö n a , dels den vilda 

dels den kul t iverade m e d dubbla blommor, mindre allm., 
V t ( 2 5 / r ) -

Chrysanthemum maximum, s t o r p r ä s t k r a g e , mindre allm. 
Parthenium, p y r e t r u m , allm. 

Tanacetum vulgäre, af al lmogen kallad v i l d h u m l e , ej sälls. 
v. crispa, kallad k r u s m y n t a , e j sälls. 

Artemisia Absinthium, m a l ö r t , allm., användes som ext rakt med 
brännvin mot magplågor . 
Abrotanum, å b r o d d , mindre allm. 

Tussilago Farfara, h ä s t h o v , av al lmogen kallad t j ä l b l o m m a , nå-
gon g å n g inplanterad, ( ' % ) */5 ( l 7 / 5 ) . 

Calendula officinalis, r i n g b l o m m a , för sin f ros thärd ighe t omtyckt 
hös tb lomma, allm. 

Centaurea Cyanus, b l å k l i n t , täml. allm., C. montana, e j sälls. 
Scorzonera hispanica, s v a r t r o t , e j sälls. 
Mulgedium alpinum, inplanterad i Rober ts fors park, ( 3 % ) ?/7 C26/:)-
Lactuca sativa, s a l l a d , allm. 



Den gamla bastun. 

LILL-LOVA öppnade stugdörren med fart. En kil av gulrött 
ljus sprängdes in i höstmörkret och var borta, när dörren 
lika fort smällde igen. Flickan hajade till, när det svarta 

gapet slog ihop om henne — äsch, hon var så skvätten, Lill-
Lova. Allihop hade reda på det och gjorde spektakel av henne. 
Satt de därinne och fni-ttrade om hur hon skulle reda sig för 
skrömta nu? Nej, nu gav hon sig iväg! Hon fann vägen och 
satte utför backen. En fjällemmel for skrikande och skällande 
åt sidan. Det sprakade i asplöven, där hon sprang. Flickan 
tänkte, att asplöv var lika otäcka alltid, antingen de satt på gre-
narna och huttrade i en evinnerlig frossa eller de låg och blåste 
över hela världen. Men asparna såg ut som benrangel nu när 
löven fallit av, och det gjorde björkarna med förresten. All löv-
skogen var död, men det var besynnerligt med granarna. De kom 
smygande där man inte mindes att man sett dem förr, och de såg 
så konstigt levande ut. 

Flickan kilade på, tyst som en mus i sina mjuka kängskor, 
och hennes tankar fladdrade långt före. Det måtte väl inte ha 
slocknat i bastun! Då måste hon söka i svalen efter fnöskved 
och näver, och huva, om hon skulle stöta handen mot något kallt, 
knotigt, en dödinghand? Hon ville inte minnas historien från 
Råberg, det var där i från hon hade dödinghanden, men just därför 
kom hon nu ihåg den så tydligt. 

Men varför låg bastun så oherrans långt borta, på grannas 
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skifte? För att Nygårn alltid haft samma bastu som Gammel-
gårn, sen farfarn delade hemmanet! Jaha! Men det var skam 
att hon, Lill-Lova, skulle få slita för det. 

Nu var hon i alla fall halvvägs. Hon dök ner i bäckdalen 
mitt mellan gårdarna och rös till för den kalla pusten, som drog 
därigenom ända oppifrån tjärnen väst i skogen. Det risslade 
svagt under träbron, och när flickan flög över den, gnisslade det 
i en planka. Det hettade till om ryggen på henne, och hon höll 
farten oppför hela backen. 

Nu trädde bastun fram som en mörkare fläck i det andra, som 
blivit grått i stället för svart allteftersom hon vant sig till det. 
Hon saktade farten, när den första svaga lukten av rökt kött nåd-
de henne. Det var trivsamt, och gott luktade det. 

Hon kände sig för med foten och kom in på avtagsvägen till 
bastun. I svalen var det ljumt och gott och värmen lugnade. 
Lill-Lova trevade efter det stora hänglåset, fann det och låste opp. 

Nä hon öppnade dörren till bastun, vällde en tjock vitgrå rök 
emot henne, stickande vass av enrislukten. Hon måste blunda i 
första taget. Sedan såg hon sig omkring med kvicka ögon mellan 
halvslutna ögonlock. Allt var gudskelov som det skulle. Elden 
låg och pyrde, röken var så tjock och lagom varm. Köttstyckena 
hängde fullt i taket och började visst bli färdiga snart. Hon kän-
de på de närmaste, — så präktiga! Nästa gång skulle hon ta en 
kniv med. 

Hon gick ut i svalen efter nya kubbar, lade dem försiktigt 
över bränderna i ugnen och satt så nedhukad bredvid den och 
väntade att elden skulle ta sig. Röken stack i halsen, och det 
började rinna från ögonen. Så där, nu glödde det som det skulle. 
Hon kunde gå hem. 

Hon famlade efter dörren med händer, som var både ivriga 
och dröjande. Det var så styggt att gå ut i mörkret igen. Och 
att låsa bastudörren var det värsta hon visste. Det var så be-
svärligt att få in nyckeln i låset, och så att stå med ryggen bar 
mot Lars Johans tomma svarta lägdor! 

Det var för lett att hon skulle vara så otröjen. Lars Johans 
Kalle skulle skratta åt henne, det visste hon. Han som var så 
svår att göra narr av en. — Fast i våras, då hon mötte honom 
på fäbodvägen tidigt en morgon, vad var det för ögon han haft, 
nästan som i kyrkan 

Märkvärdigt vad det gick bra att låsa i ¡kväll! Nu — 
men vad i j estafriden var det för något stort grått, som lutade mot 
vedkasten? Herre Gud, skrömta! Hon ville ränna ut från sva-
len men greps bakifrån och drogs mot en varelse — tack och lov 
i vadmal och inte i liklakan. Det stod en svag lukt av skog och 
kanske också lite av stall omkring honom. Flickan kände skräc-
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ken sjunka från huvudet oeh halsen och ner i skorna, och så var 
den borta! Hon prövade på ett litet skratt och ett mummel mot 
vadmalsärmen: "Är det skrömta?" 

Och uppe under svalens låga tak svarade någon, som var 
full i skratt men försökte kväva det: "Ja, det är skrömta! Och 
nu slipper du inte lös förrän du sagt vad skrömta heter. Säj det 
nu fort — jänta!" 

Lill-Lova, klämd mot vadmalsrocken, svarade, och odygden 
stack fram mellan vart ord: "Kanske — är det — Sven?" 

Flickan höll på fara framstupa, så fort släppte skrömta hen-
ne, och skrattrösten oppe under taket hade blivit iskall och för-
arglig: "Nä, Sven är det inte. Han ligger och sover, för det har 
han studerat till, men kanske ska jag gå och väcka honom?" 

Nu var det Lill-Lova, som med all makt höll vadmalsrocken 
kvar och skrattade och snyftade på samma gång: "Tok som du är, 
Kalle! Nog visste jag väl, att det var du!" 

Hur länge sutto de sen på huggkubben i svalen, Kalle med 
nacken mot bastuns runda, ljumma, doftande stockvirke, flickan 
med huvudet mot hans bröst? Mörkret låg mjukt och tätt om-
kring dem. Nånstans långt borta i byn skällde en hund, och 
väst i skogen hördes då och då en uvs dova hosta, annars var 
allt så tyst, så tyst. 

R. G. 



JMin vackra vrå bland bergen. 
Kort fyembygössfilöririg från 23jurfjolms socfen. 

Av IV. Bäckström. 

RESER man från residensstaden i Västerbottens län några 
mil västerut, går färden först genom ett jämförelsevis slätt 
lågland, som så småningom blir högre och mera kuperat och 

redan vid Kolksele färjställe över Umeälven börjar ge intryck av 
bergland. Under färdens fortsättning bildar synranden i väster 
inom kort storslagna våglinjer, och efter en sjumilaresa har man 
inför sig Balberget eller Ångermanbalen, som med sin djärva res-
ning 487 m. över havet bildar medelpunkten i Bjurholms socken. 

Den imponerande branten ligger så lockande nära landsvä-
gen, att aningen om vad utsikten däruppe bjuder tvingar till en 
avstickare. Vandringen är föga ansträngande, och lönen är mö-
dan värd — mångdubbelt. Synkretsen är vidsträckt. Med blotta 
ögat kan man se rökpelarne efter ångarne vid Bottenhavets kust; 
Balberget tjänstgjorde också i äldre tider som landkänning för 
sjöfarande. Luften är så underbart lätt och klar, man känner sig 
med ens så frisk och stark. Och vidderna runt om, nära och fjär-
ran! En typiskt norrländsk vildmarksbild: milsvida skogar, väl-
diga myrar, glittrande sjöar och forsande vatten, allt omramat 
av skogklädda höjders mjuka kammar över och bortom varandra, 
skiftande från mörkaste barrgrönt till blekaste violett — en trolsk 
vildmarksbild, enär människoverk skönjas först så småningom och 
då så avlägset och försvinnande små. 

Tystnadens stillhet häruppe, dit intet sorl av vardagslivets 
ävlan når, lockar att drömma framåt och tillbaka. Särskilt för 
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ett bygdens barn förtäljer den hänförande vida tavlan under några 
hastigt flyende minuter så värmande och vackert nejdens och dess 
bebyggares krönika i stora drag. Bygden är så ung, knappast 
två sekel. 

Skogen, som fägnar ditt öga, är ännu ortens rikedom. Skogs-
hanteringen ger arbete och bröd åt många, trots att kortsynt vinst-
begär här liksom i andra delar av Norrland obarmhärtigt sköv-
lat i gångna tider. Många insågo med grämelse fast för sent, 
att de förstört eller frånhänt sig sin värdefullaste egendom, då 
de för att få en ringa penning sleto hårt med att kransåga sitt 
vackraste timmer och med häst nedforsla planklassen till hamnen 
i Nordmaling, eller då de för att i hast bli ägare till några 
hundra kronor, som lika fort voro sin kos, sålde vackra skogar 
värda många tusen kronor. Stora skogsvidder föröddes även ge-
nom skogseldar, vilka uppkommo vid svedjandet, som tidigare an-
litades för att få rikare betesmarker. I ett stämmoprotokoll av 
år 1871 angives, att skogarna voro så illa åtgångna, att de ej 
lämnade sockenborna några "nämnvärda inkomster". Av ett så-
dant uttalande kan man förstå, vad socknen nu skulle ha ägt, då 
oaktat den okloka skogshushållningen de t. ex. år 1919 till försälj-
ning avverkade träden på rot värderades till 1,159,150 kronor. 
Nu ooh för framtiden gäller det, att genom en förståndig skogs-
vård och klokt anpassad avverkning sona, vad tidigare förbrutits. 

På senhösten så snart marken frusit till och vintern är i an-
nalkande blir det liv och rörelse i skogen. Timmerhuggare kom-
ma då till den trakt, där det skall bli avverkning. Först bygga 
de åt sig en låg koja och åt hästarna ett litet stall. I kojan finns 
varken golv eller spis. Eldstaden består av jord och stenar, och 
röken från brasan får söka sig ut genom en öppning i taket. Kring 
väggarna byggas lavar, som utgöra både bord, bänkar och ligg-
platser. Sedan börjar avverkningen. De med klove uppmätta 
och med märkyxa tidigare stämplade träden fällas ej med yxa 
utan sågas av så nära marken som möjligt. Därpå kvistas och 
barkas de samt avsågas till flera stockar. Så snart det blir släd-
före, komma timmerkörarne med sina hästar och kälkar (getdo-
ningar). Bas- och bivägar iordningställas ooh på dessa forslas 
timret med ända till 20 stockar i lasset till vältplatsen eller kuller-
backen, där stockarna igen mätas eller tummas samt få märken, 
som ange ägaren. 

När vårfloden kommer och fyller bäckar, åar och älvar med 
vatten, få stockarna göra sin långa resa ned till sågverken vid 
kusten. Timmerhuggarne ha nu blivit flottare och utbytt sågar 
och yxor mot långa flottningshakar. Med dessa lossa de stockar, 
som fastna på stenörar eller vid stränderna. Hopas timmerbrå-
tar i forsar, kan det gälla flottarens liv att lossa dem. Går bråten 
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utan att något missöde inträffar, följes den av ett dånande hurra! 
som rungar över dal och lid. Flottarens arbete kräver en härdad 
och stark kropp samt mod och sinnesnärvaro. Men trots dess 
mödor och faror är det lockande och efterlängtat. Då stockarna 
nått sågverket försågas de till plankor och bräder, som i sin tid 
lastas på stora fartyg för att föras till det mesta utomlands. 
Skogen är av största betydelse för hela vårt land, ty den ger 1 y2 
å 2 miljoner kronor dagligen året runt som bidrag till svenska 
folkets utkomst. 

"Spara yxan, bruka plogen, akta skogen!" 
När våren kommit och björkarnas skäraste grönska ger sin 

vackra skiftning åt berg och dal, ligger skogen i lugn och frid. 
Blicken fångas av ljusa rökmoln, som här och var bolmande sti-
ga upp ur skogens gömma. Det är tjärbränningens tid. De 
kådrika furustubbar, som stått kvar efter tidigare avverkningar 
ha under härför lämpliga mellantider brutits upp och huggits i 
mindre stycken samt upplagts i högar för torkning ("törve"). 1 
en av skog väl skyddad backsluttning göres en utgrävning, över 
vilken av kluvna stockar lägges en rund botten med sluttning mot 
mitten. Den vilar dels på backen, dels på slanor och stolpar. 
Botlnen klädes med torv och täckes med granbark i stora skivor 
med insidan uppåt. I mitten lämnas ett litet hål, som utmynnar 
i en ränna av bräder under dalbottnen, och som är tillslutet med 
en tapp. Tjärvirket lägges i en kupformig hög på bottnens bark-
matta och täckes sedan noggrant med bark, torv och jord, så att 
luften utestänges i görligaste mån. När tjärdalen är färdiglagd, 
kommer det viktiga ögonblicket, då den skall tändas. Man pas-
sar helst på en afton, då vädret är lugnt och stilla. Det gäller 
att ha till hands dels torv att stänga uppkomna öppningar, dels 
lövruskor att vid blåst resa skydd kring dalen. Brinner denna 
för häftigt, erhålles föga tjära. Efter någon stund öppnas tappen 
under dalbottnen och het t jära väller fram i rännan, under vars 
nedre ände man lagt en tom tjärtunna. När denna fyllts, utbytes 
den mot en ny och så undan för undan. Är det en stor tjärdal 
kan den ge ända till 200 tunnor. Men för att sköta en sådan 
kräves vana tjärbrännare, som varje ögonblick passa sitt arbete. 
Det kan hända, att manskapet måste utan nämnvärd mat och 
sömn stå i strängt arbete flera dygn i sträck. Sedan dalen är 
släckt gäller det att vid lämpligt väglag forsla tjärtunnorna till 
järnvägsstation eller hamn. Arbetet med tjärbränning är tids-
ödande och tungt. Längre tillbaka bedrevs det ändå i stor omfatt-
ning och fortlever än. Men i den nya tiden, som vill beräkna 
förtjänsten i timpenning, bli de intressanta t järdalarna troligen 
snart ett minne blott. 

Vårstillheten i skogen stores föga under sommaren, men lyss-
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nar man riktigt, kanske pinglet från en koskälla eller ekot av en 
getares lockande når upp på berget. Boskapsskötseln är än lik-
som i gångna dagar av stor vikt för bygden. År 1815 funnos in-
om socknen 636 nötkreatur och 650 får, motsvarande siffror äro 
nu 2,738 och 3,416. Den lille med näverkont utrustade vallpoj-
ken, som dagligen hela sommaren för korna till skogsbetena, är 
här en betydande person. — Stackars vallareman, ensam i skogen. 
— Visst inte. Sällskap har han. Där lyfter med buller och dån 
den grannt svartglänsande tjädertuppen från den höga tallen, 
där springer orrhönan bland tuvor och ljung följd av en rad små 

BJURHOLMS KYRKOBY. 

kycklingar. Där lockar hjärpmamma bland smågranarna sina 
ungar, och ett-tu-tre skuttar en uppskrämd jösse skymtande för-
bi. Lilla ekorren, som så behändigt skalar sina kottar, och hack-
spetten, som arbetar så ljudeligt på de torra trädstammarna, äro 
båda från sin upphöjda plats riktigt sällskapliga, då lekatten 
fast ensam genom sina otroligt snabba rörelser bland stenarna 
i röset kan te sig som skrämmande många, Vill det sig riktigt 
till kan getaren få se våra skogars kung, älgoxen med sin ståtliga 
hornkrona. De farliga bestar, som ännu på l860-ta1et anställde 
sådana härjningar bland djuren på skogsbetet i nejden, att soc-
kenmännen måste gemensamt träda hjälpande emellan, nämligen 
björn och lodjur, behöver vallgossen nu inte frukta för. Spän-
ningen (duvhöken), som svävar spejande i högan sky, och mickel-
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räv, som lurar bland buskarna, båda efter fågelstek eller annat 
vilt till middag, kunna få vår lille man att rent av glömma sin 
egen middag i näverkonten. Skogen bjuder också honom god-
saker; vad sägs om saftiga blåbär, smultron, hjortron, hallon 
eller lingon till dessert efter smörgåsarna? Det smakar! Så 
går dagen, och i kvällningen bär det mot hemmet, där de få 
mjölk så till husbehov som till avsalu eller till beredning av smör 
och ost. I gamla tider gick allt till hushållet. Då hette det även 
under goda år : "Dricken mjölka och spåren gudsgåven!" och 
under nödårstider var ladugårdens avkastning den räddande hjäl-
pen. 

På Öreälvens höga strandbrink med nybildningar, som kän-
neteckna de ångermanländska floddalarna, synas mitt emot ber-
get åkrar och vallar som små olikfärgade klutar, och röda stu-
gor som små trevliga dockhus. Det var här vid inbjudande fiske-
vatten, jaktmarker och odlingsland kyrkbyns första betiyggare slo-
go ned sina bopålar, röjde och sådde, fröjdades och ledo. Högre 
upp synas små tegar, som skurit skogskanten i oregelbundna fli-
kar; nybyggarnes barn bröto här bygd och fingo i sin tur pröva, 
vad deras fäder tidigare genomlevat. Ännu längre bort i barr-
skogens mörka grönska lysa små fält, ängar och gårdar fram; 
det är här vid bergets fot och skogsmyrens rand förposterna för 
det moderna småbruket, torparna, slogo sig ned för att avtvinga 
mark, som de gamla ansågo värdelös, vackra skördar. Visser-
ligen fick man även i goda år nöja sig med en skörd av endast 
fem till sju tunnor för en tunnas utsäde, men med dåtida vanor 
ansågs en sådan skörd storartad. ' Va' är 'e' för konst fö' hustru 
ooh sex bå'n, då man fått trösk' sju tunn' korn!" utropade en av 
de gamla. Men då missväxtåren kommo, stundom flera i rad, 
ledo även dessa i umbärandets konst tränade människor stor nöd, 
ty brödet bestod mest av sådor, bark och islands'av eller andra 
nödbrödsämnen. 

Den odlade jorden, som år 1815 utgjorde 141 har, omfatta-
de år 1919 inte mindre än 2,570 har, och jordbruket som redan 
står jämförelsevis högt — till orten då och då hemförda premier 
för framgångsrik odlingsflit och pris för vacker fröodling vittna 
därom — är i stadig utveckling. Ännu är dock det mesta av jor-
den obrutet land, odlingsmark av yppersta beskaffenhet, där ar-
betsdrift och omtanke kunde skapa hem och bärgning åt en långt 
talrikare befolkning än socknens nuvarande. Ett tacksamt och 
fagert arbetsfält för unga friska viljor! 

De djupt nedskurna älvarna och de spridda sjöarna, som likt 
tindrande ögon ge liv åt tavlan kring utsiktsplatsen på berget, gå-
vo ett värdefullt tillskott till den torttiga kosten på nybyggarens 
bord. Församlingens förste pastor berättas på mete i älven strax 
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nedanför prästgården ha fångat 15 till 25 kg. fisk, då han vid 
lämpligt väder gick ut en stund före måltiden för att skaffa något 
i grytan. Fisk åts inte allenast färsk och saltad utan också 
torkad, och den utgjorde då ofta i nödårstider ersättning eller ut-
fyllnad för bröd, som det för övrigt alltid var smått om. — Mar-
kerna kring vattendragen voro rika på vilt. Nästan varje man 
var fiskare och skytt. Försäljningen av fågel och pälsskinn var 
det enda, som inbringade pengar, och många gjorde varje vinter 
en eller flera resor efter häst ända till Stockholm för avyttring av 
fågel. 

Den livligare samfärdseln, de tätare boplatserna, avverk-
ningarna i skogarna, flottningen och strömrensningarna i vatten-
dragen ha gjort att tillgången på vilt och fisk minskats. Men 
jakten och fisket har fortfarande sin betydelse i vissa trakter. 
Vallgossens sommarkamrater från skogen få under hösten mindre 
fredliga besök, ooh älvarnas harr och laxöring liksom sjöarnas 
gädda, abborre, sik och löja locka fångstmän, som rustat sig med 
krok, nät och not. 

Vidderna man överblickar från Balbergets topp äro endast 
en del av Bjurholms socken men omsluta ändå enligt gamla grän-
ser märkligt nog områden av fem socknar och tre landskap. Var 
finnes den socken, som i detta avseende når över! För omkring 
ett sekel sedan drogo inbyggarna i byarna i väster och norr på 
kyrkfärd till lappmarksförsamlingarna Fredrika och Lycksele, i 
nordöst och öster till Degerfors och Ume i Västerbotten och i syd-
öst och söder till Nordmaling i Ångermanland. Det var mång-
mila mödosam färd genom skog och moras, över berg och myr. 
Ej att undra, om man tidigt strävade att få bilda egen församling. 
Inskriptionen på en av församlingens kyrkklockor meddelar: "År 
1806 stiftades Bjurholms kapell genom biskop Nordins försorg". 
Samma år byggdes kyrka och prästgård; en rörande offervillig-
het och ihärdighet, då bönderna voro summa 33 till antalet och 
församlingens hela folkmängd 353 personer. 

Det nya kyrkolaget bestod först av 21 byar utbrutna från 
Nordmalings socken. Senare överflyttades byarna Storarmsjö och 
Bastuträsk från Degerfors, Braxsele från Ume, Ström, Norrström, 
Västerås m. fl. från Lycksele och Stennäs, Bredträsk m. fl. från 
Fredrika socken. Kyrkbyn, som anlagts 1752, fick liksom socknen 
senare namnet Bjurholm (biurholm = bäverholm) efter en i älven 
liggande holme, vid vilken bävrar den tiden hade sina kolonier. 
Socknen har nu en ytvidd av 13% kvadratnymil med omkring 500 
hemman, av vilka ungefär 14 brukas av trävarubolag eller deras 
ar rendator er. 

Bygdens utveckling har under ett århundrade varit ej ringa. 
Folkmängden, som år 1805 utgjorde 353 personer, uppgick 
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1815 till 711, 1850 till 1,829 och 1923 till 4,856 personer, således 
mer än 14-dubblad. Den ekonomiska ställningen har förbättrats 
därefter. Socknens räkenskaper för åren 1805—08 eller tiden 
för kyrko- och prästgårdsbyggandet visa den efter vårt sätt att 
räkna blygsamma slutsumman av tillsammans 526 rdr. banko, 
9 skilling och 4 runstycken. Men då köptes stora bjälkar för 
8 sk. banko och en tunna t jära för 1 rdr. banko, 16 sk. Kyrk-
byggmästarens arvode utgick med en daglön av 28 sk. Man fick 
inte heller slå på stort, de två ljuskronorna till kyrkan betalades 
med tillsammans 12 rdr. banko och för deras inmontering inköp-

UTSIKT ÖVER ÖREÄLVEN FRÅN BJURHOLM. 

tes "ett par tömmar för 16 sk. banko". År 1922 slutade räken-
skaperna för den borgerliga kommunen på en utgiftssumma av 
173,258 kronor. Då i äldre tider en bondes hus och lösegendom 
i ett för allt vid brandskadereglering värderades till 180 rdr. ban-
ko, stannade nog taxeringsvärdet å fastigheterna inom socknen 
vid ett vida blygsammare belopp än nu, när det utgör omkring 
8 miljoner kronor. Den förbättrade ekonomien har också möjlig-
gjort en hel del företag till befolkningens bästa. 

Tidigare var "annolja" (skidspåret) under vintern och fä-
stigen under sommaren förbindelseleden. Nu finns inom sock-
nen landsväg omkring 20 mil och ytterligare stora sträckor äro 
under byggnad. Stambanan går genom sydöstra delen, där Norr-
fors järnvägsstation, som är en framåtsträvande industri- och han-
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delsort, ligger. Dessutom förbindas flertalet byar sinsemellan och 
med yttervärlden medelst telefonlinjer. 

Fattigvården, som i gångna tider här liksom på andra orter 
besörjdes genom gästning eller kringgång och bortauktionering till 
den minstfordrande av de fattiga, är nu ordnad efter nyare tiders 
krav, och till inrättande av ett församlingshem har en vackert och 
centralt belägen fastighet blivit inköpt. 

Sjukvården var ett nästan okänt begrepp i äldre tider. Fem-, 
tio- och femtonmilafärder till läkare företogos högst sällan, och 
ännu mera sällan hämtades läkare till sjukbesök. På 1880-talet 
anordnades läkaremottagningar i kyrkbyn fyra gånger årligen. 

BJURHOLMS KYRKA. 

Under mellantiderna var det rådligast — särskilt för den fattige 
— att hålla sig frisk. Nu finnes läkare och apotek samt en sjuk-
stuga, som är länets största och mest tidsenligt utrustade. 

Folkundervisningen är synnerligen värderad och har alltid 
så varit. Längst tillbaka undervisades de små i hemmen eller av 
någon mindre arbetsför boksynt gubbe eller gumma. Längre 
fram fick klockaren sig ålagt att undervisa 20 veckor om året. Men 
redan år 1823 uttalades i sockenstämman önskan om en skolin-
rättning. Tio år senare anställdes som barnalärare en skräddare 
Flodell, som antagligen skötte kallet som bisyssla. År 1847 bygg-
des det första skolhuset och fyra år därefter tillsattes lärare. Med 
skolgången var det i början rätt så ojämt: av 518 skolpliktiga 
voro endast 79 inskrivna, och det blev stora luckor i deras skol-
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besök. Ända till år 1872, då tre flyttande småskolor inrättades, 
fanns blott en skola. Sedan dess har mycket blivit åtgjort för 
skolväsendets förbättring. Lärarekrafternas antal utgör för när-
varande 27, och församlingen äger 23 skolhus, av vilka många 
äro nybyggda och tidsenliga. 

Den hastiga jämförelsen mellan förr och nu visar en efter för-
hållandena storartad utveckling genom fädrens arbete och omtan-
ke. Den bör också hos de nu levande väcka och nära ett uppford-
rande medvetande att genom trohet mot hembygden och flit på 
dess torva ytterligare formera och förbättra arvet till kommande 
släkten. 

Tavlan från Balbergets krön är så fängslande, att stunderna 
flytt hastigt. Solen står redan i väster och strör sitt guld över höj-
derna. En dallrande ton når fram genom tystnaden, det ringer 
till hälgsmål. Blicken stannar vid den vitglänsande kyrkan, vars 
gvllne kors blänker mot den djupblå skogen och med manande 
ord tyder händelser från flydda dagar. Omkring henne synes 
kyrkogården beskuggad och omkransad av lummiga björkar, rön-
nar och granar. I denna fridlysta lund ha släkten, som odlat den 
vida bygd vår blick famnar, funnit vila och ro efter skiftesrika lev-
nadsdagars möda och strid. Vårdar och gravkullar, stugor och 
tegar, berg och skogar vittna mäktigt om fädrens kamp mot vild-
marker och vilddjur, mot naturens jättemakter och egen okunnig-
het, om fädrens bragd att under umbäranden och nöd bringa ur-
skogens och sumpmarkens vidder att bära vajande korn och att 
åt nya släkten bryta allt bredare väg för odling, ljus och vett. Är 
bygdens unga släkte lyhört nog för hjältesagans röst, moget nog 
för hennes tydning, ansvarskännande nog för hennes fullbordan-
de! Uppgiften är lockande skön och hänförande stor. — I upp-
brottsstunden då blicken i ett nu söker omsluta allt vackert från 
Balklintens hjässa, känner man de många intrycken liksom samlas 
i en med tjusande stämma framviskad löftesrik maning: 

"Lyssna till den granens susning, 
vid vars rot ditt bo är fäst! 
Hemmets torva grönskar skärast, 
hemmets land är för vårt hjärta bäst." 



De bottniska själarnas levnadsvanor. 
(Med benäget tillstånd återgiven efter "Fauna och Flora" 

med tillägg och anmärkningar av författaren.) 

Av Otto Holm. 

I BOTTNISKA VIKEN finnas tvänne själarter, gråsjälen och 
vikaren. Om deras levnadssätt och vanor innehåller vår litte-
ratur endast tämligen ofullständiga uppgifter, vilket i synner-

het gäller den senare arten. Särskilt rörandte deras liv vinter-
tiden i Bottniska vikens övre delar äro uppgifterna hos såväl äldre 
som nyare författare ganska knapphändiga. Sven Ekmans utom-
ordentligt sakrika och särdeles vederhäftiga arbete "Norrlands 
jakt otfh fiske" innehåller en utmärkt beskrivning av själjakten 
men endast en mycket kortfattad redogörelse för djurens levnads-
sätt, något som ju ock ligger vid sidan av hans huvuduppgift i 
detta arbete. Det har under sådana förhållanden synts mig vara 
av intresse att i någon mån söka fylla den lucka, som i detta av-
seende förefinnes i vår zoologiska litteratur. Därvid har jag, lik-
som de flesta övriga författare på området, varit helt och hållet 
hänvisad till de meddelanden, som kunnat erhållas av fångstmän-
nen, de enda verkligt sakkunniga. Under en tids vistelse på HoLm-
ön sommaren 1921 har jag därför vinnlagt mig om att samla upp-
gifter rörande detta ämne. Holmön, huvudön i den grupp av öar 
och skär, som åtskiljer Östra och Västra Kvarken, är utan tvivel 
den lämpligaste plats, man i detta syfte kan välja. Till följd av 
sitt läge har Holmön uppammat en talrik stam av "själfiskare", 
säkerligen de duktigaste och mest erfarna på den svenska sidan 
av Bottniska viken. För ett sådant syfte som det ifrågavarande 
är det också av vikt, att man har tillfälle att tillgodogöra sig 
mångas erfarenhet. Den enes rön komplettera den andres; ej säl-
lan äro uppgifterna stridiga, vilket mången gång kan bero därpå, 
att de egna iakttagelserna alltför mycket generaliseras, och för att 
kunna sammanjämka uppgifterna och i varje fall finna det rätta 
eller sannolikaste är det av vikt att ha ett rikt material till sitt för-
fogande. 

Tidpunkten för insamlande av sådant material har varit syn-
nerligen gynnsam, då på Holmön ännu finnes en stam av äldre 
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jägare med lång och rik erfarenhet och kristidens höga priser på 
hudar och späck lockat ett yngre släkte att återuppliva sina fäders 
långfärder, de utan jämförelse djärvaste och mest storslagna jakt-
expeditioner, som förekomma inom vårt lands gränser. 

Alla hava ock med största beredvillighet ställt sin erfarenhet 
till mitt förfogande. Särskilt vill jag nämna fyrmästarne O. Sjö-
stedt och J. Pettersson, fyrbiträdet V. Sjöstedt, organisten K. Hell-
sien, lotsen J. A. Pettersson, hrr J. och A. Bäckström, J. G. och 
A. Holmgren, A. Olofsson och G Pettersson, och får jag här till 
dem uttala mitt bästa tack; så ock till tullvaktmästaren E. A. 
Fluur, som på flera sätt underlättat mitt arbete. 

Bottniska vikens båda själarter finnas utom i Östersjön med 
tillhörande vikar även i Nordatlanten och Ishavet. Gråsjälen 
förekommer vid Sveriges och Norges västra kuster, varest däremot 
vikaren saknas. Denna skall av alla själarter vara den, som går 
längst mot nordpolen, och är anträffad långt norr om Spetsbergen, 
där gråsjälen ej finnes. Båda äro de särdeles talrika i Vita havet, 
och det antages, att de vid istidens slut inkommit i det baltiska om-
rådet genom de sund, som över F in^nd förenade det senglaciala 
innanhav, som blivit kallat Yoldia-havet, med Vita havet. Emeller-
tid kan även en annan invandringsväg tänkas, nämligen genom 
det sund, som vid samma tid sträckte sig över mellersta Sverige, 
vilken väg särskilt för gråsjälen icke är osannolik. Vikaren finnes 
även i sjöarne Saimen, Ladoga och Onega och är där liksom i 
östersjö-området en ishavsrelikt. Dessutom förekommer den i me-
ra avvikande raser i Kaspiska havet, Aralsjön och Bajkal, vilka 
sjöar likaledes stått i förbindelse med Ishavet. Den tredje svenska 
arten, knubbsjälen, finnes hos oss i södra Östersjön och vid väst-
kusten. I Bottniska viken förekommer den veterligen icke men tor-
de kanske tidigare ha levat där; åtminstone synes ett skulderblad 
av denna art, påträffat i Ratans hamn vid grävning i och för an-
läggningen av vattenståndsmätaren därstädes och tillvarataget 
av förf., tala för en sådan uppfattning.1) 

Vad som framför allt sätter sin prägel på de bottniska själar-
nes liv, är deras beroende av havsisen. På isen skola de om möj-
ligt föda sina ungar, och för detta ändamål är det, som de un-
der hösten eller vintern företaga vandringar från Östersjön och 

*) I sitt vetenskapliga storverk "Djurvär ldens utbredningshistoria på Skan-
dinaviska halvön" (1922), ett arbete av allra största intresse för va r j e vän av vår 
fauna, har lektor S. Ekman tagit detta fynd till stöd för en teori, att knubbsjälen 
under Litorina-tiden (stenåldern), då Östers jöns salthalt var större än i nutiden, 
levat i Bottniska viken. Jag är så mycket mera benägen att instämma häri. som 
samma tanke föresvävat även mig, ehuru fyndets rubbade läge omöjliggjorde en 
exakt t idsbestämning. 
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Bottniska vikens södra delar mot norr för att efter ynglandet, 
kutningen, återvända mot söder, där rikligare föda står till buds. 
Endast ett mindre antal kvarstannar året om i övre delen av Bott-
niska viken, och i Kvarken är själen sommartiden, särskilt i 
augusti, ganska sällsynt, vilket i synnerhet gäller om gråsjälen. 
Vid skäret Bonden utanför Nordmaling skall däremot "grå-
själsten", varmed just menas sådan gråsjäl, som stannar kvar 
sommaren över, gärna hålla sig, och stenarne i skärets närhet äro 

GRÅSJÄL. Efter Brehm, Djurens liv. 

omtyckta viloplatser i stiltje. Vid Järnäsklubb i Nordmaling skö-
tos sommaren 1921 tre gråsjälskutar. I "Norrbotten", varmed 
själjägarne alltid mena Bottniska viken norr om Kvarken, är åt-
minstone vikaren vanligare än i Kvarken; i "Lillbotten", området 
mellan Malören på svenska sidan och Karlön på den finska, skall 
en liten mörkgrå vikarform vara bofast, vilken under sommarn 
med förkärlek uppehåller sig vid sandbankarne där uppe, särskilt 
talrikt vid Pojantene (K. H—n). 

Gråsjälens vandringar äro vida mindre regelbundna än vika-
rens och utebliva de år, då tillräcklig is finnes söderut. Eljest 
"stiga" de mindre gråsjälarne uppåt vid jultiden eller tidigare, of-
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ta i november, under det att de större komma i början av februari 
eller tidigast i slutet av januari. Innan han kutat, visar sig grå-
själen föga på isen, och han "tar fast" i den först omedelbart före 
kuiningen. En gammal regel säger, att gråsjälen skall hava "halv-
kutat'' Mattiasdagen (24 februari), något som likväl ej alldeles 
håller streck. Den kutar huvudsakligen i slutet av februari och 
början av mars och torde kunna sägas hava "halvkutat" vid må-
nadsskiftet, men den normala yngeltiden sträcker sig över flere 
veckor. Även i början av april hava nyfödda ungar anträffats; 
i ett fall t. o. m. så sent sojm. 22 april (A. B—m). 

Vikaren stiger uppåt något tidigare; en del komma redan i 
oktober—november eller t. o. m. i slutet av september, beroende 
på huru tidigt vintern är att vänta. Denna vikare, som i allmänhet 
säges vara stor och ljusgrå till färgen, går upp i Norrbotten. Den 
stora vikarströmmen kommer först senare, vid jultiden. Vikaren 
går gärna upp på isen, under nätterna t. o. m. på den första is, 
som lägger sig på hösten,1) men den tar fast i isen och reder sin 
"vista", sin bostad för vintern, först vid kyndelsmässtiden (2 feb-
ruari). Den kutar något senare än gråsjälen, mest kring Marie-
beb.-dag, då den torde kunna sägas hava ' halvkutat", men i en-
staka fall redan i början av mars eller t. o. m. sista dagarne av 
februari. Kutandet fortgår länge; i slutet av april och början av 
maj hava i sällsynta fall nyfödda ungar anträffats, i ett fall t. o. 
m. i slutet av maj (på en sten i närheten av Stora Fjäder ägg enligt 
J. P - n ) . 

Gråsjälen går, som nämnt, upp på isen omedelbart före kut-
ningen, där han för tillfället befinner sig, i nödfall t. o. m. på 
land, men helst ute i drivisen på lösa isstycken, s. k. kärlingar, 2 
å 3—10 å 15 m. och därutöver i genomskärning, som ligga och 
svaja i vattnet och genom att stöta mot varandra få uppstående 
kanter, "karmar", av några dm.s höjd, vilka erbjuda ett visst 
skydd. Mer ogärna går gråsjälen upp på den fasta isen, van-
ligen ej på yttersta kanten utan ett stycke inom densamma i någon 
vak eller "klämning". Klamningar äro sprickor i isen av olika 
bredd, i Västra Kvarken vanligen ett par decimeter, i Östra Kvar-
ken ung. 1 å 2 meter breda, som kunna sträcka sig över Kvarken 
i hela dess längd eller bredd. Även torde gråsjä'en stundom för 
sitt behov utvidga vikarhål eller i nödfall upptaga nya sådana. 

*) Då isen ännu ej bär honom, brukar vikaren, enligt uppgift av hemmans-
ägaren E. A. Johansson i Långron, Nordmaling, lägga sig med näsborrarna i va t -
tenbrynet och blåsa vatten upp på isen, som förs tärkes , då detta f r y se r ; samma 
syf te kan ock vinnas, genom att djuret helt enkelt lägger sig med f ramföt terna på 
kanten av hålet och t rycker ned isen. "Vikaren är det klokaste djur, som finns, 
men gråsjälen, det är ett f ä " är ett ut t ryck, som åskådliggör skillnaden i de båda 
djurens psyke. 
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Vikaren "tar fast i isen", som nämnt, vid kyndelsmässtiden 
och reder sin vista i någon snödriva, helst vid en "rand", bildad 
av sammanstötta och hopfrusna isflaks uppbrutna kanter, där 
snön gärna hopar sig i större drivor. Under mycket snöfattiga 
vintrar kan ingen vista anläggas, utan vikaren kutar liksom grå-
själen på öppna isen.1) Vistan är rätt varierande till sin beskaf-
fenhet, mest beroende på snömängden. Honans ("morsans") 
vista är större än hanens, i enklaste fall bestående av en kammare, 
mer eller mindre rymlig efter drivans storlek, rund eller avlång 
med ett hål genom isen för trafiken upp odi ned, beläget antingen 
i mitten eller närmare ena kanten. Vid hålet brukar kunna ur-
skiljas 2 eller 3 "tomter", liggplatser, som till följd av isens smält-
ning genom själens kroppsvärme 'blivit mer eller mindre fördjupa-
de. Är drivan djup och taket tjockt, brukar i detsamma finnas 
ett lufthål, vars yttre mynning är högst av en 5-örings vidd. I öv-
rigt finnes åtminstone från början ingen öppning utåt. Är drivan 
mer vidsträckt, kunna inom densamma finnas 2, 3, t. o. m. 4 
hål i isen, som vanligen stå i förbindelse med varandra genom 
rymliga gångar, grävda av morsan eller kuten, varförutom kunna 
finnas slingrande gångar härs och tvärs, där kuten på lek grävt 
sig in i drivan. Vid varje hål finnes tillräckligt utrymme för sjä-
len att vila, men mer än en egentlig kammare finnes vanligen ej, 
och i denna ligger själen för det mesta. Då kammaren är vid och 
rymlig, kan inom densamma finnas 2 hål, men i så fall ej flera 
än dessa (V. Sj—dt). Stundom har vikaren flera vistor i skilda 
men närliggande drivor. Hanens vista brukar, som sagt, vara 
mindre än honans, alltid blott med ett hål. 

Jämte dessa öppningar för passagen upp och ned genom isen, 
vilka helt enkelt kallas hål, har "vistaren" utom vistan men i när-
heten av densamma ett flertal blisor-), andhål, nedåt vidare för 
att kunna rymma själens huvud, men i övre mynningen ej stort vi-
dare, än att tummen kan nedföras. Ofta är blisan dold av snö 
eller isbråte, men stundom synes den som en liten krater i toppen 
på en låg iskulle, som uppstått genom frysning av vatten, som 
spolats upp, då själen stuckit sin nos i blisan. Genom andhämt-
ningen hållas blisorna ständigt öppna. Liknande blisor brukar 
ock gråsjälen ha, men alltid fåtaligare och stundom inga; de äro 
större än vikarens men f. ö. lika dessa och hållas öppna på sam-
ma sätt. 

Hålen, genom vilka vikaren går upp och ned, äro jämt så sto-
ra, som härför är behövligt, fullkomligt cirkelrunda, "liksom for-

Om möjligt söker den sig då in i skrymslen mellan uppbrutna isflak. 
2) De kallas också stannblisor (E. A. J—n). 
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made med passare". Beträffande det sätt, varpå hålen upptagas, 
äro meningarna något delade, utom i det avseendet att intet hål 
kan öppnas uppifrån. Om hålet blivit belagt med is, "som ej är 
tjockare än en brödkaka", är själen stängd, därest han befinner 
sig uppe, och kan ej bryta sig igenom. Underifrån påstås han 
däremot genom en stöt kunna krossa ganska tjock is, inemot 
2-tums, gråsjälen t. o. m. ännu grövre. Det lär göra ett ganska 
egendomligt intryck, då längs en blank isyta det ena själihuvudet 
efter det andra skjuter genom isen högt upp, så att en stor del av 
halsen blir synlig. Stöten är så kraftig, att isbitarna slungas 

VIKARE. Efter Högbom. 

långt ut åt alla sidor, och hålet, som ej är vidare än huvudet, blir 
fullkomligt skarpt begränsat utan sprickor i kanten, "liknande 
hålet efter en hösskula" (O. Sj—dt). Troligen är det nosen, som 
tar emot stöten, enär skallen f. ö. är svag och ömtålig. Ett slag 
med en stav, en mässingsdosa eller t. o. m. knytnäven kan vara 
tillräckligt att döda den största själ, om det träffar på rätta stäl-
let, nämligen strax ovan ögonen. Misslyckas det första slaget, är 
det däremot så gott som omöjligt att slå ihjäl själen, enär han då 
drar in halsen mellan skuldrorna och skjuter späcket över huvudet. 
Att hamra på nosen är under alla förhållanden lönlöst, emedan 
han rynkar ihop huden och späcket till ett gott skydd för den-
samma. 

Det är blott för att 'hämta andan, "ta kväve", som själen på 
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detta sätt tillfälligtvis bryter upp isen. De egentliga vistarhålen 
upptagas på helt annat sätt. I många fall kan det vara små va-
kar, uppkomna då den uppbrutna isrand bildades, invid vilken 
vistan anlägges, som alltjämt hållas öppna. I andra fall genom-
borras isen underifrån, och huru själen därvid går till väga, är 
ett kapitel för sig och ett ganska mystiskt sådant. Som nämnt bru-
ka hålen vara fullkomligt cirkelrunda, och stundom kunna krets-

formiga rispor efter klorna urskiljas; allt tyder på att 
de äro på något sätt utsvarvade i isen, och «om svarv 
använder själen sig själv. Själen har nämligen en högst 
märklig förmåga att med tillhjälp av bakfötterna, 
"skräflerna", försätta sig i en ytterst hastig roterandb 
rörelse kring sin egen längdaxel. En meddelare (A. 
O—n) har berättat, att han vid ett tillfälle stött väcka-
ren, det hullingförsedda spjutet, hårt fast i en gråsjäls-
nos, som stack upp i ett hål. Själen började att ''tvilla" 
med farten av ett spinnrcckshjul och vred på detta sätt 
våldsamt väckaren ur jägarens händer. En annan man 
hade vid vittjandet av laxnät påträffat en sårad grå-
själ, som han infångade med laxkröken (ett slags 
famnslång båtshake, som användes till att vid vittjan-
det svepa nätet kring laxen). Därvid kom själen att 
lägga sig med framfötterna över båtkanten; i detsam-
ma måtte han ha kvicknat till, ty han började "tvilla" 
med god fart, där han låg på relingen, och kom så 
att vrida fast den våta kröken i motståndarens tröja, 
hotande att draga honom ned i det våta elementet. 
Denne fick emellertid upp sin slidkniv och befriade sig 
genom att skära bort en flik av tröjan och blev omsider 
segrare i den äventyrliga tvekampen.1) 

Av denna förmåga att med våldsam fart sno sig 
öv .e deien av runt begagnar sig utan tvivel själen, då han tar upp 
Ho]mönPiEfter hål i isen. Därvid tryckas framfötterna, "händerna", 
sven Ekman, på n å g 0 t sätt mot isen, och med klorna utsvarvas hålet. 

Huru det går till, har av naturliga skäl ingen sett, 
men man har iakttagit, huru de sist lösrivna isbifarne med fart 
slungats utefter isen. • Ljudet av klornas skrapande kan i lugnt 
väder höras rätt långt, 30 å 40 m. Naturligtvis bli klorna under 
detta arbete starkt avnötta, ofta ända till röda köttet. Betydligt 

' ) Ett vida mer tragiskt förlopp fick en annan liknande händelse, som timade 
för länge sedan. En äldre man från Norrbyn i Nordmaling hade stuckit en vikare 
i hans hål, och för att s tadigare kunna hålla spjutet t ryckte han detta mot axeln 
med den påföljd, att det snoddes fast i hans enligt tidens sed långa hår, varpå 
han drogs ned i vattnet och omkom. 
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tjock is påstås kunna ¡på detta sätt genomborras, kompakt kärn-
is på 4—5 kvarters tjocklek och därutöver (de äldre måtten an-
vändas med förkärlek), och högeligen anmärkningsvärd är den 
absoluta bestämdhet, varmed mycket erfarna fångstmän bekräfta 
sina påståenden i detta avseende. Andra hålla emellertid före, att 
endast pipig våris av sådan tjocklek kan av själen genomborras, 
och detta förefaller onekligen rimligare. Vikaren föredrar sådan 
is, som är flere gånger sönderbruten och åter sammanbakad och 
hopfrusen. Den består sålunda av olika tjocka partier, och dess 
undre yta är säkerligen mycket ojämn; svårt torde därför vara att 
avgöra, hurudan isen varit på den punkt, där ett hål upptagits. 
Men att vikaren har en förvånande stor förmåga att genomborra 
isen, står i varje fall fast, och som ganska belysande kan följande 
berättelse av en god iakttagare (V. Sj—dt) anföras. En liten vi-
kare med ett troligen ett par veckor gammalt svårt sår i ryggen 
hade gått upp på 1 V2 fot tjock is genom ett nyupptaget hål (eller 
möjligen en utsvarvad blisa) och utmattad lagt sig vid detta och 
blev där skjuten. Ett gammalt hål var det icke, ty i den kvarters-
djupa sncn fanns ingen "tomt" eller annat tecken till att en själ 
förut legat där; ingen iskant, som kunde tyda på att endast en se-
nare bildad tunnare is blivit genombruten, fanns i hålet. Även 
om man i motsats till meddelaren antar som det sannolika, att en-
dast en blisa utsvarvats, så måste ju även detta anses som en 
märklig prestation av ett ytterligt blodfattigt och dödssjukt djur, 
och det ger en föreställning om vad själen med fulla krafter förmår. 
I varje fall är ju dock klart, att klornas avnötning måste sätta en 
gräns för vad han kan uträtta, framför allt i kärnisen. Somliga me-
na ju, att klornas arbete underlättas genom djurets heta andedräkt, 
som tinar upp isen och gör den porös, men svårligen torde detta 
kunna spela någon avsevärd roll. En sak, som ock synes svår 
att förklara, är, huru själen kan få luft under den tid, som måste 
åtgå för öppnande av ett nytt hål i tjock is. Somliga anse, att 
hålen upptagas på ställen, där sprickor genomsätta isen, genom 
vilka själen kan andas; detta synes dock vara möjligt, endast om 
isen genom tryck från sidorna är upplyftad så mycket, att vatten 
ej står i sprickan1). Andra antaga, att själen, som rör sig med 
enorm hastighet i vattnet, under arbetet hämtar luft i mer eller 
mindre närbelägna vakar eller blisor eller i luftrum under upp-
lyftad eller uppbruten is; den påstås kunna hålla andan i 10 mi-
nuter och i nödfall ändå längre (V. Sj—dt). Hela denna sak är i 
varje fall ytterst hemlighetsfull och svårförklarlig, och vad som 
därom berättas, är endast förmodanden. 

' ) Det torde knappast förekomma. 
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Beträffande gråsjälens förmåga att öppna hål i isen äro me-
ningarne mycket delade Somliga påstå, att han helt och hållet 
saknar denna förmåga, vilken uppfattning dock ej torde vara den 
riktiga1). Samma skicklighet som vikaren äger han i alla hän-
delser icke, han kan icke genomborra så tjock is som denne och 
synes överhuvud ogärna och endast i nödfall använda sig av sin 
förmåga i det avseendet; stundom få utvidgade vistarhål göra 
tjänst, men i de allra flesta fall är det naturliga vakar och hål, 
som hållas öppna. Kutar gråsjälen på kärlingar, behövas hålen 
naturligen först, då dessa vid inträdande kyla frysa tillsammans. 
Endast då isen är svag, har varje gråsjäl sitt hål, vanligare är ett 
eller två par om samma hål (V. Sj—dt). Vid starkare kyla kunna 
10 å 15 st. vara samlade vid samma hål, och i ett fall anträffades 
på detta sätt 9 fullvuxna och 15 kutar (A. O—n). Hålen hållas 
öppna därigenom, att djuren esomoftast gå upp och ned igenom 
dem; under det att en del äro på rörlig fot, kunna de övriga över-
lämna sig åt vila och sömn. Däremot händer det aldrig, att gråsjä-
len liksom vikaren ligger och doppar huvudet i hålet för att hålla 
det öppet. Stundom vid plötsligt inträffande stark kyla händer det, 
att hål och vakar isbeläggas och de lösa isflaken hopfrysa eller 
eljest havet så hastigt isbelägges, att gråsjälarne förlora förbindel-
sen med vattnet och bli "infrusna". I allmänhet är det de mindre 
gråsjälarne, som bli utsatta härför, enär de vanligen påstås kuta 
något längre in i den fastare isen än de större. Inträffar sådant 
före kutningen, vandra gråsjälarne på isen, till dess de påträffa 
öppet vatten. Ett år hade gråsjälen tidigt gått upp i Norrbotten, 
men sträng kyla inträffade, så att havet isbelades, och 14 dar före 
kutningen kommo gråsjälarna vandrande på isen ända till öppet 
vatten söder om Gadden (J. P—n). 

Ytterst sällan om ens någonsin torde det däremot inträffa, att 
vikaren låter frysa in sig. I vistan fryser ej hålet, och ligger det-
ta i brist på snö öppet på isen, brukar vikaren, då han under kalla 
dagar ligger uooe, esomoftast doppa huvudet, skakar det därvid 
i hålet och blåser emellanåt i vattnet. Då och då, ungefär var 
3:dje eller 5:te minut (O. Sj—dt) reser han sig upp och spejar 
omkring sig, och däremellan är det, som skytten kan smyga sig 
fram på det ytterst försiktiga och intelligenta djiuret. Sover gör 
vikaren under sådana omständigheter endast korta ögonblick; 
dessutom torde han kunna sova i vattnet, stående i någon blisa. 
Längre fram på våren i varmt väder: kan däremot vikaren stun-
dom sova lugnt och godt på isen; därvid drar han in huvudet i 
späcket, så att blott nosen synes. Gråsjälen sover däremot mera 
utsträckt. 

Gråsjälen har stundom avnötta klor. 



8 3 

Vikaren kutar på den bästa och fastaste isen och därför alltid 
längre in mot land än gråsjälen. Endast under "lösår", blida 
vintrar med klen is, går den kutande vikaren över Malören, och 
gråsjälen kutar endast sådana år norr om Rönnskär (K. H—n). 

I de allra flesta fall föder "morsan" endast en unge, men nå-
gon gång har i en vista anträffats tvänne sådana1); även grå-
själen lär i sällsynta fall få tvillingar, vilket dock är svårare 
att konstatera. En gammal finlänning har berättat, att han en 
enda gång i en stor hop gråsjälar sett två honor med tvillingar, 
varav i båda fallen den ena död (V. Sj—dt). Den nyfödda grå-
själskuten har en längd av ungefär 1 meter, något växlande, be-
roende på moderns storlek; vikarkuten är knappt hälften så stor. 

I vistan har vikaren ett gott skydd för sig och kuten, både mot 
kölden och mot fiender. På öppna isen händer det nog, att kuten 
fryser ihjäl, och där bruka vid födelseakten varjehanda objudna 
gäster hålla sig framme, dels bevingade, dels fyrfotade. Gråsjäls-
truten (gråtruten) har fått sitt namn därav, att den följer grå-
själen och passar på vid kutningen för att fråssa på "lid", efter-
börden, och samma vana ha strömmingstruten (sillmåsen), skräck-
måsen (fiskmåsen) och "slokustruten", vilket påstås vara ett an-
nat namn på gråsjälstruten eller av andra på strömmingstruten, 
men måhända egentligen avser havstruten, vilket namn ej använ-
des på Holmön2). Korpar och kråkor höra ock till det glupska 
sällskapet, som ej heller försmår dödfödda eller omkomna kutar, 
varvid som vanligt ögonen först uthackas och sedan skinnet snart 
sönderslites. Även fjällräven har i samma syfte brukat söka sig 
ut på "själisen", ända mitt ut på Bottnen och längre. Då grå-
själen ynglar på kärlingar, är lia icke åtkomlig för honom men 
däremot på fasta isen, I vikarens vista anträffas aldrig lia, 
som troligen efter börden genast sparkas ned i hålet. Att fjäll-
räven går in i vistan, är ej känt, däremot river han stundom kuten, 
då den är född på öppna isen, eller sedan vistan töat ner; på den 
stora och stridbara gråsjälskuten vågar sig däremot fjällräven 
icke. Fjällräven har f. ö. de senaste åren icke varit synlig på havs-

4) t. o. m. tre. 
Det har icke lyckats mig att erhålla något exemplar av "s lokus t ru ten" 

för konsta terande av arten, men yt ter l igare förfrågningar ha givit vid handen, att 
min gissning på havstruten i alla händelser är felaktig. Jag är numera övertygad 
om att det är vittruten, som avses med det egendomliga namnet. Vittruten eller 
borgmästaren, som spetsbergsfararna kalla honom, har sina boplatser i höga nor-
den men drar sig under vintern söderut och an t rä f fas därvid såväl vid våra kuster 
som i det inre landet. I Umeå läroverks samlingar finnas 2 ex., en ung och en 
gammal hane, båda skjutna på Råghällan utanför Sörböle 2 9/i l ö 0 3 . 

Egendomligt är, att havstruten ej har något namn på Holmön; troligen för-
växlas den med sillmåsen. 
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isen, beroende på den ivriga jakt, som han under krisårens höga 
pris på pälsverk i fjälltrakterna varit utsatt för, och som nästan 
utrotat honom inom Västerbotten. En väl så djärv och farlig 
fiende har vikarkuten emellertid i vänliga räven, som ej drar sig 
för att bryta in i vistan. En meddelare har sett en rödräv ligga 
på lur vid ett hål, som han öppnat i taket på en vista, för att i 
samma ögonblick kuten kom upp ur vattnet, med ett språng störta 

SJÄLSKYTTE BAKOM SKÄRM PÅ SJÄLSKIDA 
Efter Sven Ekman, Norrlands jakt och fiske. 

på honom. Vid ett annat tillfälle hade en rödräv setts släpa på 
en vikarkut. 

Kutarne av båda arterna ha under de 3 första veckorna av 
sitt liv en dräkt, som är gulvit till färgen. Hårombytet pågår 
ungefär lika länge, och vid 6 veckors ålder är kuten "svart", har 
fått den nya, mörka, sammetsmjuka pälsen. Först då går gråsjäls-
kuten självmant i vattnet; kastas han tidigare i detta, återvänder 
han snarast möjligt på det torra. Endast om han är född på klen 
och sönderbruten is och genom olyckshändelse lätt kunnat komma 
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i vattnet och sålunda ofrivilligt fått vänja sig vid att bada, uppsö-
ker han tidigare det våta elementet. Vikarkuten däremot går i 
vattnet andra dagen eller t. o. m. samma dag, han är född. Di-
givningen torde pågå 3 y2—4 veckor, för vikaren kanske något 
mindre; i detta avseende skilja sig uppgifterna mycket och variera 
emellan mindre än tre veckor å ena sidan och sex till sju å den 
andra; det sista är utan tvivel överdrivet. Mjölken är mycket fet 
och gräddliknande, och kuten växer under digivningen fort och 
blir hastigt fet. Stundom händer det att späda ungar av såväl 
den ena som den andra arten bli skilda från modern, t. ex. i mör-
ka nätter, då stormar bryta sönder isen; då vikarkuten är född på 
öppna isen, kan det hända, att han, medan modern är nere i vatt-
net, ger sig av på promenad och kommer bort. Även genom att 
modern blir dödad, kunna dylika stackars "valbillingar"1) upp-
komma, som utsvultna och eländiga äro stadda på vandring för att 
söka sin förlorade moder, och som mycket ofta torde omkomma. 
Är vikarkuten född i vista, brukar han däremot efter moderns död 
kvarstanna i denna. Valbillingarne påstås något längre än van-
ligt behålla den vita ungdräkten, c:a 4 veckor (J. G. H—n). 

I mångt och mycket äro rörande själarnes liv och vanor olika 
meningar gängse, men i ett avseende råder fullkomlig enstämmig-
het, nämligen därom, att parningen sker omedelbart efter kutnin-
gen. "Själen tar i samma blod" är ett ofta upprepat uttryck, och 
beträffande gråsjälen saknas ingalunda iakttagelse. En skild-
ring, som, jag fått av ett åsyna vittne (V. Sj—dt) skall återges så-
som säkerligen mycket typisk. Berättaren kom tillstädes, såsom 
han trodde, ungefär en timme efter kutningen, vilken ägt rum på 
en mindre kärling, där honan låg kvar med kuten. Hanen, som 
var i vattnet, höjde sig upprepade gånger upp ur detta, ibland ta-
gande stöd med framfötterna mot karmen, allt under våldsamt ry-
tande; kastade sig upp över kanten mot honan, nådde henne icke 
först men lyckades till sist slå ramen i hennes rygg och slet hen-
ne ned i vattnet. Där stodo de bröst mot bröst, famnande varandra 
med "händerna" och höjande sig med skuldrorna över vattnet. Så 
sjönko de småningom, fortfarande omfamnande varandra men 
under öronslitande vrål och ursinnigt gapande och visande tän-
derna mot varandra; till sist försvunno de under vattnet. Strax där-
efter kom honan upp och blev skjuten och befanns ha ett gapande 
sår i ryggen efter makens tass. Denne sågs ej vidare till. Vid ett an-
nat tillfälle åsågs gråsjälens parning av tvänne personer på myc-
ket nära håll. Den ene av dem, som var beväpnad med bössa, sköt 

') Ordet uttalas enligt benäget meddelande av komminister G. A.l Grubbström även val-
villingar och sammanhänger troligen med "vill" (— vilse). 
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den ena själen, varpå den andra jägaren rusade fram för att med 
väckaren infånga det skjutna djuret men tog miste och stötte i stäl-
let vapnet i den levande själen, som slet sig lös och försvann, under 
det den skjutna gick till botten. Någon gång, då gråsjälen strax 
före kutningen blivit infrusen, vilket mycket sällan torde inträffa, 
lär parningen ske på isen. 

Vikarens parning har veterligen ingen åsett, men utan minsta 
tvekan uttalas den åsikten, att den sker på samma sätt som gråsjä-
lens, omedelbart efter kutningen och i vattnet vid vistan. Då inga 
direkta iakttagelser föreligga, kan ju emellertid ej detta betraktas 
som absolut säkert, ehuru stanken och andra tecken hos hanen ty-
da på att parningstiden sammanfaller med kuttiden. Därest så 
är förhållandet, synes i varje fall fostret till en början växa mycket 
långsamt. Ett av fyrmästare O. Sjöstedt i oktober uttaget vikare-
foster var endast 15 cm. långt men mycket fullständigt utbildat 
med tänder och klor; visserligen utan hår men med hudens färg-
teckning fullt tydlig. 

Huru länge parningstiden varar, är okänt, men hanen behål-
ler ganska länge den vidriga stank, som han erhåller vid kuttidens 
och sålunda parningstidens inträde. Sommartiden är stanken för-
svunnen, åtminstone i det allra närmaste, och ännu i januari lär 
den icke göra sig gällande. I synnerhet hos vikarhanen kan den 
vara fruktansvärd; en droppe blod på handen eller endast ett nyp 
i skinnet medför följder, som trotsa även en mycket ihärdig tvätt-
ning. På grund av denna stank är det, som hanen av såväl den 
ena som den andra arten kallas "stimmare" (av stimma = stinka), 
och han säges "'bli stim", då stanken börjar göra sig gällande. Ett 
annat och troligen ursprungligare namn på hanen är "alje" (ut-
talas även ålja eller alu). Det finska namnet på hanen är alg och 
på honan laggo1). 

Att vikaren lever i engifte, därom äro alla ense, och det är ej 
heller svårt att avgöra. Hanen har sin vista i närheten av ho-
nans, och de särskilda paren äro alltid långt åtskilda och kring-
spridda. Med gråsjälen förihåller det sig på ett annat sätt; den 
är mer sällskaplig och samlar sig vid parningstiden gärna i stora 
skaror. Ingen av mina meddelare har heller tilltrott sig att av-
göra huruvida gråsjälen lever i engifte eller månggifte, utom en en-
da, som anser, att det förra är fallet, något som emellertid står i 
strid med i litteraturen förekommande uppgifter. 

Under våren magra själarne starkt, mest kanske i april och 
maj; späcket är tjockast den tid, då dagarne äro som kortast och 

*) Namnet vikare uttalas vickare, och dess härledning f rån det svenska ordet 
vik synes tvivelaktig. 
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tvärt om, och vid jultiden har själen minst 4 gånger så mycket 
späck som vid midsommar. Avmagringen står i samband med 
minskad aptit under kutnings- och parningstiden. Öppnade mag-
säckar ha vid denna tid befunnits innehålla endast slem, och ex-
krementerna skola likna en tunn, gulgrå lervälling med inblandad 
grov sand. Eljest utgöres födan veterligen endast av fisk, mest 
strömming; om bottenskorven eller krävliken (Idothea entomon) 
som beståndsdel i dieten är ingenting känt, men mer omfattande 
undersökningar häröver torde behövas. 

Vid 6 veckors ålder beger sig gråsjälskuten på vandring söder-
ut, simmande, om havet är öppet, men "maserande" (marscheran-
de), därest han blivit infrusen. "Maserarne" bibehålla den en 
gång inslagna, vanligen sydvästliga kursen med en envishet, som 
påminner om fjällämmelns, och komma därvid ej sällan upp på 
land. Holmön tåga de stundom över; vid högsta punkten, invid 
kyrkan, blev en gång en maserare funnen och ihjälslagen, .och lik-
nande har inträffat även flerstädes på fastlandet. Öppna vakar 
simma de över och fortsätta vandringen på andra sidan med bibe-
hållande av riktningen och synas över huvud vara lika starkt be-
härskade av sin vandringsdrift som lämmeln. En meddelare 
(V. Sj—dt) observerade en dylik maserare, som på sin väg mötte 
en tämligen hög iskant. I stället för att göra en omväg på några 
få meter omkring hindret gjorde kuten envisa men länge fruktlösa 
försök att komma över detsamma, och då detta slutligen lyckades, 
var den så utmattad, att den lade sig på andra sidan kanten och 
somnade. 

Ungefär samtidigt med kutarne sätta sig även de äldre grå-
själarne i rörelse och vanligen i samma riktning (någon gång åt 
rakt motsatt håll, mot nordost), efter omständigheterna simmande 
eller maserande på isen, och i senare fallet kunna även de någon 
gång komma upp på landbacken. I varje fall bruka de lämna K var-
ken men komma efter någon tid åter upp för att lägra sig på driv-
isen. De samla sig då, i slutet av april eller första hälften av maj, 
än här, än där, varest lämplig is finnes, i skaror på hundrade- och 
tusental och gå upp på större och mindre isstycken, flera eller fär-
re, ända till 70 å 80 tillsammans, ofta så tätt hoppackade, att 
isen sjunker under deras tyngd, allt under livligt slagsmål och 
våldsamt brottande om platserna, varvid då och då någon av 
kämparne stjälpes av och plumsar i vattnet, och under ett bölande 
och oljud, som i god vind kan höras 1—1 y2 mil- Lägren bildas 
blott i vackert väder och vara endast några dagar, och under ti-
den ligger gråsjälen oavbrutet på isen. Även efter uppbrottet från 
lägren följer han med drivisen, helst om den går mot norr; går 
den mot söder, följer han även med, tills den smälter, men finnes 
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då is kvar i Norrbotten, stiger han sedan norrut. Under denna 
tid (mest i senare hälften av april och maj) är det som den gam-
la "hårgälen" fälles och ersättes av den ljusare "nyheringen", 
. arunder själen då och då går upp på isen för att skava av sig 
det gamla håret, som plågar och besvärar honom. Då isen är 
slut, vanligen i början av juni, styres kosan definitivt mot söder 
med undantag för det ringa antal "gråsjälsten" (alltid mindre in-
divid), som stannar kvar. "Gråsjälsstegen", skaror på ofta flere 
hundra stycken, gå mitt i farvattnet, under det vikaren vid sina 
vandringar mest följer lä land. 

Vikaren älskar till skillnad från gråsjälen lugn och stillhet. 
Sällan låter den höra sin stämma, och mången själjägare har 
aldrig hört den. Endast före oväder skall den låta höra ett kort 
"åmande", vilket betraktas som en ofelbar stormvarningssignal; 
då vikaren slår volt i vattnet, spår han likaledes oväder (A. B—m). 
Kutarne av båda arterna jama likt kattor. Vikarkuten ligger med 
modern ¡mest inne i vistan, men hanen brukar stundom under 
vackra dagar gå upp på öppna isen genom någon utvidgad blisa 
för att ligga och sola sig. Under snösmältningen, medan tak-
dropp pågår, flyttar sig vikaren ut ur vistan för att få ligga torrt, 
och då taket töat ned, lägrar sig hanen längre ut på den lösare 
isen. Honan med kuten brukar däremot ofta stanna kvar i när-
heten av vistan, såvida hon får vara ostörd av människor; i mot-
satt fall kan hon tidigt läimna vistan. Då isen sätter sig i rö-
relse, följer vikaren med mot norr; bär det mot söder, så följa ku-
ten och modern fortfarande med, under det andra, som icke kutat, 
söka sig mot norr, såvida is finnes däruppe. Såväl gråsjäl som 
vikare skall nämligen om möjligt "upp på den sista biten is, som 
ligger kvar i Lillbotten" (K. H—n). Honan och kuten hålla i 
hop, åtminstone till dess färden definitivt bär mot söder. Vid 
hårfällningen beter sig vikaren på samma sätt som gråsjälen; den 
äger rum något senare än hos denne, och tiden för densamma sy-
nes stå i samtand med kuttiden. Ännu i slutet av juni och bör-
jan av juli finnas hos somliga individ fortfarande rester av den 
gamla hårgälen. I juni och början av juli försiggår vandringen 
mot söder, sedan isen fullständigt är slut. Vid denna tid är det, 
som själen vittjar laxnäten och stundom gör betydande skada på 
fångsten. Vandringen sker raskt med vila blott ett par timmar 
under den mörkaste delen av dygnet; endast om hårömsningen ej 
är fullt färdig, kan vikaren dröja ett helt dygn på en sten. 

Såsom förut framhållits, skilja sig de mindre gråsjälarne till 
sina vanor något från de större. De förra äro naturligen i de 
flesta fall yngre individ, men bland dem lära ock sådana före-
komma, vilkas skrynkliga och gamla utseende vittnar om en högre 
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ålder, varför ock åtskilliga själjägare antaga två olika raser, en 
större och en mindre. De största hanarne bli 3 m. långa1); den 
veterligen största mängden späck som en sådan lämnat, är 12 lis-
pund ( = 102 kg.). 

Bland vikarne urskiljas flera olika former. Den, som ovan 
skildrats, är den vanliga vikaren, långvikaren eller vistaren; den 
har i allmänhet en mörkt gråbrun grundfärg och är tämligen stor 
med intill 50 å 60 kg. späck. Även har omnämnts den lilla mörk-
grå vikare, som skall vara bofast i Lillbotten. 

En annan form är rödbröstaren, vilken är försedd liksom med 
ett rödbrunt bröststycke, som sticker av mot den övriga brungrå 
dräkten, och som blir synligt, då djuret reser sig upp; i övrigt lik-
nar den vanliga vikaren. Den är sällsynt, och det gäller i ännu 
högre grad de fullkomligt korpsvarta individen, helt och hållet 

SJÄLJAKTSKÄLKE FRÅN HOLMÖN. 
Efter Sven Ekman. 

utan teckningar och endast med något ljusare undersida. Dylika 
melanismer /örekomma även av gråsjälen. 

Långblåvikaren och småblåsjälen ha båda en blåsvart grund-
färg, mot vilken de ljusa teokningarne skarpt avsticka. Den förra 
säges bli större än vanliga vikaren, ibland nästan så stor som en 
gråsjäl med ända till 70 å 80 kg. späck (O. Sj—dt). Den visar 
sig blott på våren och uppehåller sig då gärna i grupper på svag 
och dålig is, är mycket försiktig och svår ,att skjuta och var med 
de gamla mynningsladdarne oåtkomlig; den är ganska sällsynt. 
Småblåsjälen är i allmänhet mindre än vanliga vikaren, tros av 
somliga, liksom den föregående icke ha några vistor, kutar var 

Både f rån Holmön och a n d r a håll omta las g r å s j ä l a r , så långa som en 
" l ångs l äde" . En sådan är 5 alnar ( = 2,ge9 m.). Min vä rd på Holmön, den gamle 
hede r smannen , f. k y r k o v ä r d e n Edv. Holmgren , b e r ä t t a d e om en s t immare , som var 
så mycke t l ängre än långs läden på vilken den f r a k t a d e s hem, at t sk räv le rna slä-
pade på snön. D e t s a m m a skall ha vari t fallet med 2 st., som skötos vid Skagen 
(E. A. J—n) . Historien om en best på 15,5 fot ( = 4,6 m.), l ikaledes f rån Skagen, 
får na tur l ig tv is t agas med behör ig reserva t ion . 
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som helst, mest på sämre is, håller sig mycket på rörlig fot i driv-
isen och i vakar (kallas därför också vaksjäl) och tar kuten med 
sig, vart den färdas; stundom gör den sällskap med vanliga vi-
karen. Den skall vara föga skygg och lätt att skjuta och säges 
därför vara "trogen en själ". 

En särdeles egendomlig form är småsjälen. Den är blott 1 
meter lång, fult gråbrun till färgen och utmärker sig särskilt ge-
nom sina fina och korta "kamphår" (morrhår). Enligt fyrmästa-
re J. Pettersson skall 2 slags småsjäl förekomma, av vilka den ena 
ej är stöirre än en vanlig vikarkut i maj månad. Visserligen mena 
somliga, att småsjälen ingenting annat är än fjolårsungar, men 
detta förnekas på det bestämdaste av de mest kunniga och erfarna 
fångsimän, och däremot strider dess utseende. Den är ofta vec-
kig och rynkig i ansiktet, hårlös och skorvig kring nosen, på 
halsen, skuldroirna och bröstet, löser f. ö. ständigt hår ; är ofta 
lusig och ruskig. I dylika fall skulle man kunna tänka på någon 
sjukdom, men däremot talar den omständigheten, att den nästan 
alltid är fet. Den stiger upp genom Kvarken i april. "Då kaku-
ran (lommen) kommer, då kommer småsjälen", säga finlänningar-
ne. Den färdas mest 'i öppna vakar eller issörja, går. emellanåt 
upp på isen för att vila, uppsöker därvid gärna 1—1 y2 m. höga 
' knulor" av hopbruten is och spejar högrest omkring sig men är 
likväl ej särdeles uppmärksam utan lätt att skjuta och anses dum-
mare än vanliga vikaren. Några vistor äro ej kända, och den har 
aldrig avnötta klor. Den tros aldrig kuta, och något foster är 
aldrig funnet. På senare tid har den blivit sällsynt. Synnerligen 
erfarna och vederhäftiga personer försäkra med största bestämd-
het, att småsjälen icke är vikare (O. Sj—dt), och en meddelare 
(J. A. P—n), som noggrannare undersökt tandbyggnaden och 
haft tillfälle till jämförelse med illustrerade beskrivningar, vill gö-
ra gällande, att tänderna fullkomligt likna knubbsjälens. 

Stegsjälen däremot räknas som en verklig vikare1). Även den 
är liten, i allmänhet ej större än småsjälen, men kan ibland bli 
tämligen stor. Den stiger upp i Kvarken samtidigt med småsjälen 
men håller sig därvid mindre än denne i öppet vatten och mer i 
eller under vårisen, i klamningar och i tunnlar, bildade av uppbru-
ten is, går emellanåt upp på isen för att vila, ofta i vistarhål, an-
träffas stundom i sällskap med vistaren och färdas över huvud 
gärna i vistarisen (K. H—n.) Den upptar även vid behov egna 
hål och får då avnötta klor. Någon synnerlig brådska gör den 
sig lika litet som småsjälen under färden genom Kvarken och kan 
vila ett par dagar i sträck vid ett hål. Den vänder, liksom småsjä-

*) Den torde vara vanlig vikare, som ej fortplantar sig för året . 
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len, åter mot söder samtidigt med vanliga vikaren. Om dess lev-
nadssätt i övrigt är intet känt, och den tros liksom småsjälen aldrig 
kuta! 

I vilken mån ovannämnda själformer äga systematiskt värde, 
vore utan tvivel förtjänt av en närmare utredning. 

På senare tid har själen betydligt avtagit i antal. Enligt en 
gammal finsk själjägare skulle den vid början av hans jakter för 
45 år sedan ha varit dubbelt så talrik som nu. Största minsknin-
gen torde falla 'på de sista 20 å 25 åren, och anledningen därtill 
är nog den gamla själbössans ersättande med mausergeväret. 
Dettas skottividd är ojämförligt större, och dum-dumkulan med 
omantlad spets åstadkommer ohyggliga sår. På grund av att 
själen är seglivad undkomma många svårt sårade för att gå en 
långsam och kvalfull död till mötes, och själjakten är utan tvivel 
förbunden med svårt djurplågeri. Även många dödsskjutna gå 
förlorade, då de sjunka på större djup. En fet vikare flyter, men 
en mager sjunker liksom alltid den fullväxta gråsjälen; kutarne 
flyta nästan alltid, och undantag gör endast någon enstaka grå-
själskut. 

Att beskriva jakten, som på ett utmärkt sätt skildrats av Sven 
Ekman, är ej min uppgift, men jag vill dock här omnämna 
en jaktmetod, som av honom kanske ej fullt riktigt uppfattats. Den-
na metod, som mest användes av finnar men även av svenskar, 
skildras på så sätt, att fångstmannen vaktar ut gråsjälen vid hans 
hål och sårar honom med kniven eller väckaren i nosen, då han 
dyker upp; detta upprepas några gånger, till dess själen utmattad 
av blodförlusten går upp på isen och dödas. I själva verket går 
det till så, att jägaren skär ett snitt i nosen på djuret strax bak-
om näsborrarna, varigenom själen förlorar förmågan att hålla an-
dan och omedelbart måste gå upp. Den jämförelsevis obetydliga 
blodförlust, som uppkommer av några skåror i nosen, utmattar 
ingen själ. 

Vikaren påstås ha avtagit i antal mycket mer än gråsjälen, 
vilken är nästan lika talrik som förr. Detta kan synas egendom-
ligt, enär gråsjälen är vida dummare och mindre försiktig och där-
igenom, som Ekman säger, isynes "mindre väl utrustad mot livets 
motigheter än den pigga och intelligenta vikaren". Men detta be-
ror dels därpå, att gråsjälen vandrar upp endast de år, då tillräck-
lig is ej finnes söderut, och dels på att han ej går upp på isen förr 
än strax före kutningen och mest kutar ute i "issträngen", på lös 
ooh sönderbruten is, där det är omöjligt för jägaren att taga sig 
fram vare sig i båt eller till fots. Endast då gråsjälen efter kut-
ningen under sträng köld 'blir infrusen, är han lätt åtkomlig, och 
det är då, de stora gråsjälsslagen anställas. Allmänt påstås, att 
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själen på senare tid blivit skyggare och svåråtkomligare än förr. 
Vad sinnena beträffar, äro båda arterna väl utrustade, Vikaren 
har utmärkt syn; gråsjälen ser kanske något sämre och är isynner-
het mindre uppmärksam och vaken. I fin vind kunna de vädra 
en människa på en halv mils avstånd, och även hörseln är skarp; 
stöten av en båtstäv mot ett isflak kan driva en flock gråsjälar i 
andra ändan av detsamma på kanske 5- å 600 meters avstånd i 
sjön mitt under deras eget bullrande och plaskande. 

Krisårens höga pris på hudar och späck ha, som förut 
nämnts, åstadkommit, att långfärderna till Norrbotten återupp-
tagits. F. n. finnas på Holmön 3 medelstora långfärdsbåtar på 
12—15 alnars längd. Av dessa var under våren 1921 endast en 
ute med ett jaktbyte av 70 st. s jälar . Vad som hemföres, är endast 
"själblecket", d. v. s. skinnet med vidsittande späck. Finnarne bru-
ka tillvarata själkroppen i sin helhet för att använda köttet till fö-
da, därvid icke heller försmående hanens. På svenska sidan an-
vändes endast kutens och honans kött, som dock alltid har en viss 
transmak; kutköttet skall rätt mycket påminna om svärta och skra-
ke. Vad som däremot skattas mycket högt, är blodet, som använ-
des till blodpalt och blodpannkaka av överlägsen beskaffenhet. 
Själblod, utspätt med lika mängd vatten, anses likvärdigt med nöt-
kreatursblod. 

Skottpengarne på själ äro f. n. 4 kronor. För bekommande 
av dessa behövde förr endast "däreln", svansen, uppvisas. På 
sina håll hade -man förvärvat betydande färdighet att av skrävler-
na förfärdiga svansar. Men den ganska blomstrande och in-
bringande industri, som på denna grund uppstått, led svårt av-
bräck genom ett senare utfärdat påbud, som kräver, att jämte 
svansen även underkäken av djuret skall uppvisas. Helt och hål-
let ödelades den dock icke. Till vederbörande landsfiskal kom en 
gång en man från Umeå-trakten, medförande 21 svansar och 1 
underkäk; han bedyrade, att han skjutit 21 själar, men på de 20 
hade huvudena till den grad sönder skjutits, att behöriga under-
käkar icke kunde presteras. Landsfiskalen nedsände alltsammans 
jämte rapport till lantbruksstyrelsen, vilken hänsköt frågan till 
Kungl. Maj :t, som resolverade, att skottpengar skulle utbetalas 
för 21 själar. Som man finner, torde statistiken över dödade själar 
böra mottagas med en viss försiktighet. 

Detsamma gäller nog rovdjursstatistiken över huvud, som 
följande lärorika historia torde visa. En kronolänsman — det var 
på länsmanstitelns tid — rådgjorde med en sin ämbetsbroder, hu-
ruvida det icke vore lämpligt att i årsrapporten angående inom 
distriktet dödade rovdjur upptaga 20 örnar och 5 hökar. Den 
yngre men på jaktstigen mer bevandrade kollegan genmälde: 
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"Tycker ej farbror, att det vore lämpligare att sätta 5 örnar och 
20 hökar?" vilket förslag accepterades. Man skall ej tro, att det-
ta var ett mer enastående fall av vårdslöshet och likgiltighet; läns-
mannen i fråga var tvärtom en ovanligt duglig och plikttrogen 
man. Men han stod inför en omöjlig uppgift. 

SJÄLJÄGARE I UTRUSTNING. 
Teckning efter foto från Holmön av Sven Ekman. 



Skellefteå hälsobrunn. 
(Ett Ma6 ur sielleftebygöens frönifa. 

A v Gustaf Renhorn. 

TT forna tiders Skellefte-bor varit ett friskt och kraftigt släkte 
är nogsamt känt. Som bidragande orsak till folkhälsan 
torde nog få räknas den flitiga brunnsdrickning, som pågick 

tidvis under 1800-talet. Åtminstone ansåg den 70-åriga vördnads-
värda dam, med vilken nedskrivaren samtalat i denna sak, att 
hennes utmärkta hälsa grundlagts vid "Skellefteå Brunns- och 
Badhusinrättning." 

För de flesta av ett yngre släkte är Skellefteå hälsobrunn ett 
okänt begrepp. Visserligen finnes ännu namnet Brunnsgården 
kvar på den gammaldags tvåvåningsbyggnad, som står alldeles 
intill den s. k. Bondstaden. Men frågar man efter namnets här-
ledning stå senare tiders barn okunniga. Och dock flödar källan 
med det hälsobringande vattnet än i denna dag — bortglömd och 
till ingens nytta. 

I Hildur Dixelius-Brettners bok "Prästdottern", som behand-
lar personer och händelser f rån 1800-talets Västerbotten, omta-
las brunnsdrickning i Skellefteå under början av århundradet. 
Huru pass tidigt hälsokällan börjat benyttjas, är emellertid ej gott 
att säga. 

Urkunderna giva vid handen, att "Skellefteå Brunns- och 
Badhusinrättning" anlades år 1825. Tre år förut, år 1822, hade 
apoteket i Skellefteå inrättats å Brännan. Dess förste innehava-
re var apotekaren G. F. Westring, och denne nämnes såsom del-
ägare i brunnsinrättningen. Den som tagit initiativet var emel-
lertid provincial medicus med. dokt., chir. magister Carl Jonas 
Genberg (f. 1795, d. 1839). Den andre läkaren i Skelleftebygden 
Jöns Ekenstedt (f. 1789) nämnes icke bland stiftarna och har ve-
terligen icke tagit någon befattning med hälsobrunnen. Ett bo-
lag bildades, och såsom delägare ingå församlingens mest fram-
stående män den tiden. Det var tydligen en hederssak att stödja 
detta företag, som skulle bringa orten anseende och måhända 
även ekonomiskt vederlag. Främst bland dessa står kyrkoherden, 
teol. dokt. Nils Ström. Att denne var med, var ej att undra på, 
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då källan rann upp ur pastors boställsmark, den s. k. Brunns-
gården. Vidare församlingens andre com., fil. mag. P. E. Hög-
ström (död såsom prost i Arnäs 1870, senior bland rikets präster-
skap), befallningsmannen, sedermera hovkamrer Nils Clausén 
(f. 1801, d. 1857) och dennes svåger, inspektor och handl. J. P. 
Vestling i Lund (f. 1809). Skellefteortens kanske driftigaste man 
den tiden, landscamrer E. Lindemark (f. 1777, d. 1844) var na-
turligtvis med, ävensom dåvarande mönsterskrivaren Lars Nils-
son Hällgren, postförvaltaren å Sunnanå ]. M. Svedberg, verks-
ägarna O. R. Steinvall, O. 
Eriksson i Frostkåge (f. 1793, 
d. 1859), patron N.Lundström 
i Åbyn, handl. Wilh. Löfmark, 
L. S. Degerman och dennes 
måg C. E. Brännström i Kåge, 
Lars Fahlgren, fanjunkaren C. 
J. Moritz och häradshövding 
A. V. Kjellerstedt. Delägarna 
voro femton med vardera tven-
ne aktier. 

Kontrakt upprättades med 
doktor Ström den 12 maj 
1825. Detta gällde för 50 år, 
från 1826 t. o. m. år 1875. I 
detta kontrakt upplät doktor 
Ström den s. k. Brunnsgärdan 
åt bolaget och i gengäld skulle 
jordägaren "nu och i framtiden 
kostnadsfritt åtnjuta 1 / 3 0 av in-
rättningen och de förmåner, 
som av en sådan anpart möj-
ligen nu och framdeles kunna 
påräknas". 

Så började tomten bebyggas. Över källan restes ett litet 
brunnshus, i närheten uppfördes en paviljong för brunnsgäster 
och en ordentlig körbro byggdes över Klockarbäcken. 

Men med brunnsinrättningen skulle även förenas bad. Ett 
gammalt protokoll upplyser om badhusanläggningen: ' :Badhuset 
skall bliva 26 alnar å längden och 10 alnar å bredden inom knu-
tarna, avdelt uti nio särskilda rum efter särskild ritning, som Herr 
Doktor Ström löfte uppgöra och kommer badhuset att sättas ne-
der om Körrbron på stadig grund för murar", etc. (Detta badhus 
var ju länge det enda, som fanns i Skellefteå. År 1884 började 
man i staden med aktieteckning till ett varmbadhus, som den 19 
febr. 1885 öppnades för allmänheten). 

NILS STRÖM, 
teol. dokt., kyrkoherde. Efter ett i Skellefteå 
landskyrka befintligt porträtt, målat av doktor 
Nils Nordlander. Det berättas, att sonen, kloc-
karen Michael Ström, som varit förvillande lik 

sin fader, suttit modell. 
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På 1830-talet inträffade en del förändringar inom brunns-
bolaget. Doktor Ström avled 1830. Doktor Genberg avflyttade 
till Umeå 1832, där han utnämnts till stads- och lasarettsläkare, 
och 1834 får orten en ny apotekare i Mattias Dy hr (f. 1803, d. 
1867). 

Vilka förändringar, scm inträffat, är nedskrivaren obekant. 
1831 uppföres mangårdsbyggnaden, eller den s. k. Brunns-
gården, och som dess förste ägare nämnes en herr Janze (an-
tagligen Per Leonard Janze, f. 1807. Gården övergår år 1842 
genom köp till handlanden Didrik Oebhardt (f. 1809), som 
uppbygger den vänstra flygeln 1846 och året därpå övriga uthus. 
Aktiemajoriteten övergår också i Gebhardts ägo. 26 aktier äges 
av Gebhardt och följande gårdsägare. Åren 1857—59 äges 
Brunnsgården av konsul Seth Michael Franzén (f. 1816), en son 

till biskopen. Därefter blir en 
tysk trävaruman, som i dessa trä-
varurörelsens gyllene tider slagit 
sig ned i Sverige, Heinrich 
Prestin, gårdens ägare. På 1860-
talet övergår den i en annan tysk 
firmas ägo: B. C. Frentz' Söh-
ne i Wismar, tills den genom 
rådman D. R. Markstedt år 
1865 åter blir svensk egendom. 

I Skellefteå Nya Tidning för 
den 4 juli 1866 står att läsa föl-
jande annons: "Härmed får un-
derrätta att Brunns- och Badin-

rättningen härstädes nu är reparerad, och att brunnsdrickning 
redan börjat. Så fort tillräckligt antal brunnsgäster anmält sig, 
serveras direkt ur apparaten Marienbadervatten. — I badhuset 
erhålles kalla och varma bad, ävensom gyttjebad och dusch. 

Skellefteå den 2 juli 1866. 
D. R. Markstedt." 

Skellefteå hälsobrunn återupplever härmed en förnyelse och 
en dag under säsongen förflyter sålunda: Kl. 6 på morgonen 
ringer vällingklockan å brunnspaviljongen första gången. Vid 
den tiden skickar apotekare Dyhr upp sin provisor och apparaten, 
som framställde Marienbader. Doktor Seth Daniel Lindström 
utdelade sina ordinationer till olika brunnsgäster och till kl. 9 på-
gick drickningen, som bestod av 5 glas. Brunnsvattnet var 
starkt järnhaltigt, starkare än Porlavattnet, och till en början fick 
man njuta endast ett halvt glas. Mellan varje glas måste brunns-
gästerna promenera, antagligen i alléen eller i paviljongen fram 

GAMLA BRUNNSSALONOEN. 
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och åter. Den som blev trött att gå fick skaffa sig motion på de 
gröna gungbrädena inne i paviljongen eller slå käglor på kägel-
banan i närheten. Var man i stillhet, fick man slag, lydde domen. 

Kl. 10 frukost, som bestod av kaffe och skorpor. Middagen 
var också mager, och kvällsvar den utgjordes av gröt och kallskål 
eller sirapsväte. Under hela brunnskuren fick man ej förtära nå-
gon mjölk. 

Denna stränga diet i förening med det starkt järnhaltiga 
brunnsvattnet tog bort all överflödig fetma, men efter en 14 da-
gars brunnskur voro ock många stärkta, så att de lämnade kvar 
sina kryckor i brunnssalongen, där de påstås ha förvarats till se-
naste tid. 

Hälsobrunnen besöktes av många främlingar från olika trak-
ter. T. o. m. från Finland uppges omkring ett 50-tal brunnsgäster 
årligen ha infunnit sig. Att ortsbefolkningen också drog nytta av 
hälsovattnet är givet, inte minst landsborna, som under brunns-
kuren bodde i sina närbelägna kyrkostugor. 

Under brunnens glansdagar utvecklades även ett visst nöjes-
liv inom brunnssocieteten. Det var baler i högsommartid med 
musik av stadens Skarpskyttecorps. Skarpskyttarna omhuldades 
med förkärlek av stadens damer. År 1866 skänkte dessa till 
corpsen 144 Rdr. jämte löfte om 140 Rdr. under fyra års tid. 
Corpsens överbefälhavare var den vackre kapten L. M. Uggla, 
själv en ypperlig attraktion. 

Resande teatersällskap gåvo teateraftnar å brunnssalongen 
med "Andersson, Pettersson och Lundström", "Gustaf III och 
spåkvinnan" etc. på repertoaren. Att fordringarna ej fingo vara 
så stora förstås granneligen, när skådespelaren vid sin sortie från 
scenen fick promenera ut i det fria och den förtjusta publiken 
återse stenbron över Körrbäcken som bakgrund. 

Sjusovardagen 27 juli gav anledning till skämt med den 
brunnsgäst, naturligtvis manlig, som infann sig efter 7-slaget. 
Han hyllades med blommor och improvisation. 

Att brunnssocieteten tog nöjesavdelningen på fullt allvar där-
om vittnar "Direktionen för nytta och nöje". I denna direktion 
voro invalda år 1885 fruarna Nanna Ny blad och Petra Ounter-
berg, fröken Elin Hörneli, med fröknarna Hildur Sellberg och 
Evelina Eckhéll till suppleanter. 

Endast ett år 1865—66 innehade rådman Markstedt Brunns-
gården. Den övergick sedan till handl. J. E. Löfgren, som fick 
uppleva hälsobrunnens avtynande. Inte så, att hälsovattnet si-
nade, nej brunnsgästerna uteblevo. På 1870-talet blev det mo-
dernt att resa söderut till andra orter och Skellefteå hälsobrunn 
blev övergiven. Och företaget, som omfattats med så varm sym-
pati, förlorade sina gynnare, den ena efter den andra. Brunns-

5 
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byggnaderna stängdes, och en senare tids släkte måste fråga sig 
till vilket ändamål de en gång tjänat. Badhuset nedanom Körr-
bron såldes och omändrades till bageri, och det var antagligen 
den tiden stadsborna sågo sig nödsakade att taga sin badhusfrå-
ga i egen hand genom bildande av "Skellefteå Varmbadhus A.-B." 

Själva Brunnsgården förblev oförändrad. Efter herr Löf-
grens död 1907 såldes gården 1913 till den nuvarande ägaren 
och sedan ha avlägsnats alla byggnader, som fordom tillhört 
Skellefteå hälsobrunn. 

Men alltjämt porlar källan fram ur naturens sköte — bort-
glömd och till ingens nytta. 

Plock ur västerbottnisk övertro. 

ÄSTERBOTTN INGÅR N A ha sedan fordom haft den före-
ställningen, att om säden skulle slå väl ut, skulle den sås 
i jorden vissa bestämda dagar. Sädesdagarnas antal var 

tre omkring den 25 maj, Urbanusdagen, intill vilken dag den 
första säden skulle vara i jorden. 

Det fanns ett annat effektivt sätt att försäkra sig om god 
skörd. Uppgiften, som stammar från Umeå lfs., säger att en 
gumma skulle taga ett bessman och gå till kornboden samt taga 
en liten påse korn. Denna skulle hon väga på så sätt, att sädes-
påsen skulle vara utanför tröskeln och bessmanets klump inne i 
boden. Mittpunkten skulle befinna sig över tröskeln. Dock fick 
inte gumman titta efter hur mycket påsen vägde, utan skulle, så 
snart jämvikten var uppnådd, kasta säden ut och bessmanet in i 
boden. 

Av sädesärlan kunde man få en del upplysningar. Såg man 
sädesärlan första gången på våren högt uppe i luften, skulle 
halmen bli lång och skörden god, såg man fågeln på marken voro 
förhoppningarna mindre. 

Sedvänjan att giva s. k. fastlagsris kan man även spåra. 
Den som låg längst på askonsdagens morgon skulle ha ris. Sam-
ma person fick även hela året "dra asksäcken" som man sade. 

På påskmorgonnen skulle värdinnan taga kornas skälla och 
springa till ladugården samt hänga den kring skälikons hals, det-
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ta för att korna skulle följa skälikon under sommaren. Dess-
utom kunde man i samma syfte stoppa hö i skällan och låta de 
andra korna smaka därav. 

Fettisdagen var en märkesdag. Då skulle ungdomen ut och 
åka skidor eller kälke. Vidare skulle alla äta sju mål den dagen. 
Det ansågs skamligt att låta en besökande gå utan att ha givit 
honom någonting i matväg. 

Under natten mot vårfrudagen ansåg man att alla små 
krypfän vaknade. Var den natten varm, hade man att vänta ett 
"myggår" och tvärtom. Den storlek de första myggorna hade 
ansågs vara ett slags mått på hur stort kornet under kommande 
år skulle bli. 

Någon gång kan man träffa personer som påstå sig hava 
sett ormkungen. Denna de krälandes furste var aktningsvärd i 
storlek, och som tecken på sin värdighet hade han en gyllene 
krona på huvudet. 

Såg man en orm krypa in i en buske, kunde man frambe-
svärja den igen, om man i närheten av platsen lade två små 
käppar i form av ett kors. Dit skulle ormen krypa och lägga 
sig och kunde då dödas. Man hyste den föreställningen, att då 
ormen blev dödad rörde den sig ända till solnedgången. 

För att skydda sig mot verkningarna av ormbett kunde man 
försöka få ett litet sår på ormens kropp och spotta i såret. Män-
niskans spott ansågs för ormen vara lika olycksbringande som 
dennes gift för människan. 

Delar av ormar, företrädesvis skinnet, spelade stor roll i de 
s. k. klokes mediciner och kurer. Kunde man få in ormskinn i 
väggarna till ett hus, särskilt en ladugård, ansågs det vara av 
lyckobringande natur. 

Bilder av ormar, skurna i trä, kan man i enstaka undantags-
fall få se i husen, dock utan att någon kan lämna uppgift om 
varför så är. Man torde få antaga att de använts i något slags 
vidskepligt syfte. 

Aramis. 



6n resa genom Västerbotten år 1800. 
Ur gamla öagboFsantecfningar. 

Av I. Frick. 

EN regnig majdag i nådens år 1800 rullade en med en sakta 
lunkande hästkrake förspänd, skranglig kärra på vägen 
från Uppsala norrut. I kärran befann sig utom skjutsbon-

den två unga studerande, Johan Erik Forsström och Georg 
Wahlenberg, som under sommarferierna beslutat göra en resa 
genom hela Norrland upp till nordligasie Lappland. Angående 
avsikten med denna resa säger 
Forsström själv i sin dagbok: 
"Med varmaste kärlek för na-
turalhistorien, som ifrån barn-
domen varit mitt angenämaste 
tidsfördriv, hade jag länge önskat 
att få företaga en resa till norra 
provinserne och Lappmarkerne, 
för att bese och undersöka desse 
av oss ännu ofullständigt kända 
ställen; men mina knappa till-
gångar hade hittills hindrat det." 

Sommaren 1800 kunde Fors-
ström se sig i stånd att förverk-
liga sina önskningar om en dylik resa. Till reskamrat fick han 
en av sina vänner, medicine studiosus Georg Wahlenberg. Fors-
ströms anteckningar från denna resa, "Journal under resan ifrån 
Uppsala till Norge och ifrån Norge till Uppsala år 1800", fin-
nas ännu kvar. 

Dag för dag antecknar i denna "Journal",1) Forsström sina 
iakttagelser under resan på ett intressant och roande sätt och i 
det följande skola vi låta honom berätta om sin färd genom Väs-
terbotten. Först emellertid ett par biografiska upplysningar om 
Forsström. 

Prästson och född i Dalarna, närmare bestämt Transtrand 
år 1775, kom Johan Erik Forsström efter förberedande studier 

1 Utgiven av d:r N. Ahnlund. 
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vid Västerås gymnasium till Uppsala som student år 1797, för 
att studera till präst. Sina första år i lärdomsstaden vid Fyris-
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KARTSKISS OVER RESEROUTEN. 

ån kom emellertid Forsström att ägna åt naturvetenskaperna. 
Samma år han företog sin Norrlandsresa, år 1800, blev han ma-
gister. 

Den 5 oktober 1802 erhöll F. kunglig fullmakt till befattnin-
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gen som svensk pastor på den Västindiska kolonien Saint Bar-
thélemy och vid jultiden samma år prästvigdes han i Västerås. 

Efter en tre månaders resa ankom äntligen Forsström till sin 
bestämmelseort vid jultiden 1803. I denna avlägsna avkrok av 
Sveriges rike, där F. stannade i omkring 12 år, utövade han ett 
välsignelsebringande arbete både i egenskap av prästman, lära-
re, läkare och ingenjör. År 1818 tillträdde F., lör länge sedan 
trött på livet i tropikerna, den lediga tjänsten i Munktorps pasto-
rat och fyra år därefter utnämndes han till kontraktsprost. Hans 
hälsa synes dock ha lidit avbräck av den långa västindiska vistel-
sen ty redan år 1824 avled den ännu ej 50-årige naturforskaren 
och prästmannen. 

Detta är i all korthet Forsströms biografi. Låt oss nu över-
gå till hans resa genom Västerbotten år 1800. 

Den 20 maj, således 11 dagar efter avresan från Uppsala, 
passerades gränsen mellan Ångermanland och Västerbotten och 
den första platsen i Västerbotten som n ämnes i dagboken är Ava 
gäistgivaregård vid kustlandsvägen, ej så långt från Nordmaling. 
Denna dags resa beskrives av Forsström på följande sätt i dag-
boken : 

"Denna dag var den första rätt vackra dag vi haft under 
resan. Skjutsbonden berättade, att för något mer än åtta dagar 
sedan snö fallit till 1 1/2 kvarters djup; att nattfrosten varit så 
stark, att kärren burit häst och lass. Vid vägen eller rättare uppå 
själva vägen låg ännu över ett kvarter djup isvall. Nattkvarter 
i Afva." 

Från Ava fortsattes färden vidare norrut längs kustlands-
vägen. "Nu blev åter marken jämn och vägen rätt god; genom 
en del av Gefleborgs och hela Västernorrlands län hade vägen va-
rit högst besvärlig av sand och de många backarna. Här fick man 
åter se slätter som uti Uppland" anmärkes i dagboken. Vid Olofs-
fors bruk, en knapp nymil från Nordmalings kyrkoby, rastade 
man ett slag och här blevo resenärerna vänligt mottagna av "in-
spektor Bergmark, som obligerade oss att stiga in och äta fru-
kost". Sedan man besett såganläggningen fortsattes färden vida-
re. "Under vägen syntes nu flere papilioner såsom Urticaä, An-
tiopa med flere. Bredvid vägen sköt jag en orrhöna." Fram-
emot aftonsidan passerade man i hällande regn Södermjöln (Sör-
mjöle) där till minne av kung Adolf Fredriks besök 1752 på den 
norrländska resan ännu kvarstod en förfallen äreport. Sent på 
kvällen anlände man till Umeå där man stannade ett par dagar. 
Staden, som inte tycks ha slagit vidare an på Forsström, beskri-
ves av honom på följande sätt: 

' Umeå stad är ungefär så stor som Härnösand, mera regu-
lär, men husen äro mindre och dåliga. Kyrkan är den aldra 
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fulaste stadskyrka man kan göra sig begrepp om. Utantill bräd-
slagen, ser hon ut som ett brädlider. Bredvid står en nog oan-
senlig öppen klockstapel. Varuprisen voro ovanligt höga. 
Få ståndspersoner bodde i staden. Den bestod mest av fiskare 
och hantverkare. På Eftermiddagen promenerade stadens 
folk igenom västra tullen. Apoteket var det aldrasämsta. 
Allt uti största oordning, osnyggt och ingen ting fanns." Den 
24 maj skulle Forsström köpa litet skrivpapper i staden. Sina 
vedermödor härvid beskriver han på följande sätt: "För att få 
köpa en bok papper använde jag mer än en timme; sex eller sju 
bodar besöktes, varuti det ej fants, och vid var och en måste man 
vänta en god stund och ringa på klocksträngen, innan man fick 
den lyckan att se handelsbetjänten. Ehuru här äro ganska mån-
ga handelsbodar, tycktes dock rörelsen även som förlaget vara 
ganska obetydligt." 

I Umeå gjorde resenärerna flera bekantskaper, t. ex. kapten 
Rosvall, som var på genomresa upp till Nasa silverfjäll, vice rek-
tor Sundler, kollega Harlin och doktor Naezén. Daniel Erik 
Naezén, född i Skara 1752 och år 1773 utnämnd till provinsial-
medicus i Umeå, var en synnerligen duktig läkare, upptäckte häl-
sobrunnar vid Ratan och Piteå och bragte koppympningen i gång 
i länet. Han dog i fältsjuka i Umeå 1808. Med denne, som 
även var intresserad naturvetenskapsman, formerades närmare 
bekantskap. Den 23 maj skriver Forsström i sin dagbok bl. a.: 

"Tämligen tidigt besöktes doktor Naezén efter avtal förra 
dagen. Hos honom tillbragtes mer än halva dagen. Vi överög-
nade han samlingar av växter och insekter, som äro tämligen an-
senlige. Även behagade han lämna några av de insekter han 
samlat vid Umeå. Såsom ovanligt anmärkes, att dess unge son 
och dotter, om tolv och elva års ålder, hade den vackraste engel-
ska stil man nästan vill se. — Vi överhopades av hövligheter av 
doktorn och dess fru. Doktorn bidrog på allt sätt att göra vår 
resa bekväm genom goda adresser och brev til sine vänner på 
denne orten." 

Vid middagstiden den 24 maj begåvo sig de två kamraterna 
i väg från Umeå, sedan deras pass granskats och påskrivits av 
landssekreterare Häggström föregående dag. Man hann innan 
kvällen fram till Gumboda gästgivaregård, där man tog nattkvar-
ter. Om denna gästgivaregård skriver Forsström i sin dagbok 
för den 25 maj: "Gumboda gästgivaregård gör för det närvaran-
de icke skäl för namnet, ty där fants ej något kvinnfolk, utan vi 
uppassades av gästgivaren själv, som anrättade vår mat, bädda-
de m. m. och gjorde det tämligen väl." 

Sedan man vilat ut över natten fortsattes resan till Lövånger. 
Här besöktes kyrkoherde Emanuel Öhrling, som tjänstgjorde som 
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kyrkoherde i Lövånger mellan åren 1798 och 1808, vilket år han 
avled. Av Öhrling fick Forsström höra litet om Lappland och 
lapparna, då Ö. "nyss nedflyttat från Piteå lappmark". 

Färden fortsattes och Skellefteå kyrka (d. v. s. landskyrkan) 
förbirestes. Om denna skriver Forsström: ' Den är rätt vacker, 
nyligen ombyggd till korskyrka, med en vacker kollonad för västra 
ändan och torn mitt på kyrkan, som ännu ej var fullkomligen fär-
digt, dock voro klockorna uppflyttade. Umeå stads kyrka skulle 
i jämförelse med denna ej en gång kunna anses för benhög. Piteå 
handelsmän hålla här bredevid kyrkan salubodar på den så kal-
lade vallen." Skellefteå stad var som bekant ännu ej ens anlagd 
när Forsström reste förbi men "ända efter Skellefte älv nedom 
kyrkan var tätt bebyggt och hade nästan utseende av stad". Om 
bron över älven vid kyrkan anmärker Fors-
ström: "Ehuru försiktigt två å tre stenkistor 
frammanföre varann voro nedsänkta i ån för 
att fördela isstyckena om våren, att de ej måtte 
skada de kistor, varpå bron vilar fant man nu, 
att det väl behöfts, emedan de främste av isen 
blivit nästan medtagne." 

Nästa plats som omtalas i dagboken är 
Storkåge, om vilken by det heter: "En mil ifrån 
Skellefteå kyrka på norra sidan vid Storkågeå 
var utsikten rätt vacker men ovanlig. Här var 
ett omvänt utseende av sjö ¡med strödda holmar 
uti. Landet var här basis med mellansprid- GEORG

 WAHLENBERO. 

da vatten, som delvis formerades av den 
inlöpande havsviken, dels av den förbiflytande Kågeå älv, dels ock 
av små insjöar." 

Nattkvarter togs i Frostkåge där man redan (den 25 maj) 
hade hunnit så all sin vårsäd. Om byggnadsstilen på bondgår-
darna häruppe anmärker Forsström: "På flere ställen vid vägen 
sågs flere hus tillhopabyggda under ett tak för att därigenom få 
längden till deras loge, som antingen var byggd åt ena sidan 
eller mitt igenom, varest tröskades med tröskmaskiner." Om land-
skapet i övrigt och dess utseende skriver Forsström den 25 maj: 
"Även denna dag, liksom de föregående på vilka man rest i Väs-
terbotten, passerades stora, oupptagne fält och mossar, som blott 
tycktes vänta på odlarens hand. Ganska lätt skulle de kunna kul-
tiveras och därigenom Västerbotten kunna föda tio gånger så 
många innevånare." 

Den 26 maj passerades gränsen mellan Väster- och Norrbot-
ten ett stycke bortom Kinnbäok och här lämna vi våra resenärer, 
sedan vi följt dem på deras färd genom Västerbotten. 



Offerdalen i JYIarsfjällem 
Av Curt Berg. 

ET var i Fattmomakke en försommar för några år sedan. 
Lapparna firade i de dagarna sin ' vårhelg" på kyrkplat-
sen, som annars ligger tyst och tom mellan fjällen och Kult-

sjön. Vi hade kommit dit över Vilhelmina, Malgomaj, Bångnäs 
och Kultsjön för att stanna i Fattmomakke över helgen och där-
efter leva vildmarksliv någon tid i trakterna norr och nordväst 

Det var rätt mycket folk, som sökte sig upp den vägen, ny-
byggare och lappar, som skulle gifta sig eller vara med på andra 
viktiga familjetilldragelser, handlande, som tänkte låta befolk-
ningen få del av civilisationens välsignelser i form av niirnberger-
kram, turister, somliga duktiga vandrare och käckt folk, andra i 
så hemsk utrustning som silkesstrumpor och högklackade skor, 
samt brännvinslangare, otrevliga typer med bukiga kappsäckar 
och fula planer på lapparnas sedlar. 

Jag vet inte, hur det kan vara med den saken nu. Den hel-
gen forslades emellertid åtskilliga liter jästdoftande, ogenom-
skinligt brännvin upp till kyrkplatsen, där det sedan i skogsdun-
garna bytte ägare. Säkerligen mot rundligt tilltagen vedergäll-
ning. 

På lördagens förmiddag började man anlända från alla håll 
och kanter och ta sina stugor eller kåtor i besittning, rökarna ste-
go allt fler och fler upp mot den klarblå himlen, och nerifrån 
Kultsjön hördes det entoniga dunkandet av motorbåten från Sax-
näs, som med Axel Aron vid rodret förde den ena människolasten 
efter den andra upp till viken. 

Det blev en livfull och solstrålande helg. Alla moln voro so-
pade från himlen, luften ångade hög och klar över markens grön-
ska och de grå boningarna, lapparnas färgstarka dräkter skim-
rade som vandrande blommor i virrvarret mellan kyrkan och 
stranden. 

Det var goda och höga stunder för den, som kommit för att 
se och vara tillsammans med sunda och starka människor i en 
ödsligt storslagen trakt av vårt Västerbotten. Men det kunde väl 
också hända, att man fick se saker, som inte voro så roliga, och 

därom. 
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som visade, att samvaron imed germanerna inte alltid är så värst 
välsignelsebringande för lapparna. Ett exempel var en lappojke 
i grå jackett och vegamössa. Det var obetänksamt att skratta åt 
honom. Men man fick klart för sig, att han inte passade riktigt 
bland de andra av sitt folk. 

Nå, helgen led mot sitt slut, och vi skulle börja våra förbe-
redelser fcr att tränga in ännu djupare i landet. Då stötte vi på 
söndagen ihop med Torkel Tomasson, en känd man både där up-
pe och i det övriga landet, vid många tillfällen lapparnas tales-
man i olika frågor och en kunnig och ivrig samlare av lappska 
etnographica. 

Han kom med ett synnerligen intressant förslag, som helt en-
kelt gick ut på en liten vetenskaplig expedition till en gammal 
lappsk avgudaplats inne bland Marsfjällen. Min far och jag 
skulle medfölja för att medelst noggranna fotografiska upptag-
ningar bevara platsens ursprungliga utseende, enär Tomasson ha-
de för avsikt att nedforsla och med statens samlingar införliva 
den gudabild, som han visste fanns där. 

Vi kommo överens om att mötas i Krutberg, en liten lappby 
om ett par, tre hus sydväst om Dikanäs. 

När vi alltså på vår rundfärd över Stora Ransarn, Fättjaure, 
Borkajaure mot Dikanäs kommo fram till Stennäs, slogo vi in i 
sydlig riktning och anlände en vacker juliafton till Krutberg, där 
den gamle präktige klockaren Stinnerbom tog emot oss med all 
den gästfrihet en same1) visar mot goda vänner. 

Det är nog annars en sak, som turisterna ofta lägga märke 
till, nämligen sameh's misstänksamhet. Och den är sannerligen 
berättigad. Bland turisterna finns det åtskilligt oförståndigt folk, 
som sannolikt inbillar sig, att sameh utgöra någon slags statsun-
derhållen sensation för semesterfirande stadsbor, kanske något i 
stil med de degenerade indiantrupper, som förevisas på cirkusar. 

Detta är ett förolämpande misstag. Och då man hör turis-
tande damer och herrar anfalla sameh med idiotiska frågor om 
deras religion, språk, seder och privata förhållanden, till exempel 
deras renhjordars storlek, eller ser dem ogenerat tränga in i kå-
torna för att "studera" livet och kunna tala om för sina vänner 
och bekanta, att de "druckit kaffe hos riktigt äkta lappar", så 
blir man arg. 

Jag undrar vad herrskapet själv skulle tycka, om en okänd 
människa av främmande stam komme fram, synade era kläder, 
petade på era smycken eller ringar och frågade: — Tror ni på 
Gud? — Brukar ni aldrig offra åt avgudar? — Vad heter god-
afton på ert språk? — Får jag köpa det här silversmycket? Är 
det verkligen riktigt silver? — 

*) Same, pl. sameh , ad j . s a m i s k : lapp. 
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Eller: — Hur mycket pengar har ni på banken? — Ty ren-
ägarens djur det är våra "pengar på banken". 

Eller om någon kornme hem till er och satte sig att dricka upp-
ert kaffe, som om en särskild nåd bevisades er? 

Nej, de där metoderna äro felaktiga 'och sameh göra rätt i 
att vara misstänksamma och kanske skratta i mjugg. Om de: 
inte bli ilskna, vilket sannerligen skulle ligga närmare till hands. 

Jag minns en historia från ett lappmöte i Östersund för ett 
par år sedan. 

Man hade dryftat en del frågor angående förhållandet mel-

KLOCKARE ST1NNERBOM. 

lan lapparna och svenskarna. En äldre same begärde ordet och 
berättade, hur ett turistsällskap en dag anlänt till hans sommar-
viste och gjort sina inspektioner. Höjden på allt nåddes emeller-
tid av en dam från den jämtländska residensstaden, som rusat 
fram till berättaren och stuckit handen innanför hans kolt för att 
skaffa sig visshet om, huruvida lapparna — begagna skjorta! 

Gubben tillade en stillsam undran, vad det skulle bli för ett 
liv, om han fore ned till Östersund och började känna efter, om 
kvinnorna där begagna skjorta! 

Men det var inte den saken vi skulle tala om nu. 
Vi kommo alltså fram till Krutberg och njöto på aftonen en 

fridfull vila vid den öppna spisen i sameklockaren Stinnerboms. 
stuga, sedan vi undfägnats med en kraftig måltid. 
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Och medan det mörknade där ute, flyttade vi oss närmare 
«Iden. Piporna tändes och det mumlande samtalet blandade sig 
med brasans sprakande. Det röda skenet lyste på Stinnerboms 
bruna ansikte, på det sträva skägget, grått av ålder, och de vak-
na ögonen, gråa av ålderns visdom. Ty Stinnerbom är nu en 
sjuttiotre års man och har varit med om mycket i sina dar. I 
fyrtiosju år har han varit klockare i Fattmomakke, dit han, lik-
som även prästen, varje vår- och hösthelg vandrat över fjällen 
för att i kyrkan taga upp psalmerna. Den färden har gjorts un-
der vilka väderleksförhållanden som helst och till och med ända 
inifrån Norge, där han ibland i sin ungdom vistades med renarna. 

Sin sträva men malmfyllda stämma har han ännu kvar. 
Med sällsam makt grep den oss, när den gamle lät en underlig 
lappsk psalm ljuda i det halvskumma rummet. Vinden tutade ett 
dovt ackompanjemang i skorstenspipan, elden fladdrade skyggt 
på härden och i mörkret, som glodde in genom fönstrens svarta 
fyrkanter, tyckte man sig skymta skepnader, som flydde undan 
för bevingade och bjudande ord. 

Nästa morgon, vid tiotiden, begåvo vi oss i väg, Stinnerbom, 
Tomasson, min far och jag. 

Till en början hade det sett lite osäkert ut med färden. Fjäl-
len lågo höljda d en tät dimma. Men så småningom lättade den 
och drev bort nordvästut. 

Målet för expeditionen, gudaplatsen, befann sig på norra si-
dan av Risfjället, en av de nordligare topparna av Marsfjälls-
komplexet (se kartan!). Över Krutsjön gick det bekvämt med 
roddbåt, och därefter vidtog vandringen över den närmaste mindre 
bergsträckningen mot det höga Girifjället, som frodigt och mas-
sivt reste sig i väster. En kort halt gjordes vid Stinnerboms 
gamla höst- och vårviste, varifrån vidstående bild är hämtad. Det 
utmärkt vackra härbret med de djärvt spetsiga trädrotstolpar-
na och den byggnadstekniskt intressanta takläggningen kommer 
inom parentes sagt troligen att införlivas med hembygdsförenin-
gens samlingar på Gamm-lia. När vi efter att ha överskridit 
Girikammen pustade ut en stund på högplatån, berättade Tomas-
son, hur han funnit guden. 

Genom att samla lappska sägner och berättelser från trakter-
na däruppe — man hade nog lite till mans hört talas om, att 
det skulle finnas något där inne bland fjällen, men var platsen 
var, hade man tydligen inte riktigt reda på ;— samt samman-
ställa deras innehåll med sina kunskaper beträffande lapparnas 
gamla religion, seder och bruk hade Tomasson kunnat något så 
när testäimma, varest guden borde finnas. 

Sommaren 1917, omedelbart efter vårhelgen, i Fattmomakke, 
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som då hölls de första dagarna i juli, hade han tillsammans med 
Anders Wilks, en även bekant same, bl. a. ordförande i Vilhel-
mina—Åsele sameförening, begivit sig iväg från kapellplatsen 
över Marsfjället mot passet mellan Risfjället och sjöarna Bleri-
ken och Rissjön, vid vars västra öppning han trodde sig skola 
finna guden. 

Det led mot eftermiddagen, när de båda männen kommo fram 
till passet, där de gjorde upp 
eld och lagade i ordning en en-
kel måltid. När färdkosten 
var inmundigad, släcktes elden, 
och de gjorde sig i ordning att 
vandra vidare. 

Just då började det hastigt 
skymma och en snöstorm bröt 
lös över dem! En högsommar-
dag. 

Wilks sade: — Nu ha 
vi honom inte långt här-
ifrån! — 

Och det gick inte länge 
om, förrän Wilks höjde ett rop. 
Han hade funnit guden. 

Tomasson smålog, när 
han berättade händelsen. Gub-
ben Stinnerbom muttrade i 
sitt gråa skägg. 

Nå, man lät emellertid 
guden stå kvar under den väl-
diga stenhäll, som välvde sig 
som ett tak över honom, och 
fortsatte hem till Krutberg. 

Tomasson ville inte rubba något på platsen, innan alltsam-
mans blivit ordentligt fotograferat och undersökt, och så kom det 
sig, att vi nu två år senare voro på väg mot helgedomen. Det 
var förresten i grevens tid, ty endast en vecka före oss hade en 
turist engagerat tvenne gamla lappkvinnor, som trodde sig kunna 
föra honom till stället, men som i alla fall misslyckats. Vart 
guden i annat fall skulle tagit vägen, är inte gott att veta. 

Valet av plats för belätet förklarade Tomasson så, att då lap-
parna kommit med sina renar .från myrmarkerna söder om Girisjön 
för att överskrida Marsfjällen och därefter fortsätta nordvästut, 
måste de taga vägen mellan Girisjön och Risfjället och vidare 
genom det ovan omtalade skalet1) mellan Risfjället och Bleriken. 

') Skal = pass mel lan två f j ä l l v ä g g a r . 

KLOCKARE STINNERBOM VID 
SITT HÄRBRE. 
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När man då nådde skalets sydöstra port offrade man på den 
därstädes befintliga väldiga Offerstenen för en lycklig genom-
fart. Sedan den farliga sträckan passerats, fick guden, som allt-
så stod vid passets västra port, mottaga människornas gåVor till 
tack för nådig hjälp. — 

Efter slutad rast på Girifjället fortsatte vi följaktligen i väst-
lig riktning och strävade långsamt framåt genom tassamarkerna 
och stenskravlen. 

Kom inte och tala om vidskeplighet, men vad som nu hände, 
är i alla fall en smula egen-
domligt. Den som har levat i 
ödemarken och hört dess hem-
lighetsfulla röster rycker inte 
på axlarna åt skrock och troll-
dom. 

Dagen hade förut varit 
solig och klar. Klockan var 
nu vid pass två på eftermid-
dagen. 

Vi närmade oss sakta 
men säkert Offerdalen. Då 
började himlen döljas av 
tunga moln, som svepte till-
sammans som väldiga grå-
svarta segel och snart lågo 
tätt packade och hotande över 
oss. Det skymde hastigt som 
om kvällen redan varit inne. 
Några stora, tunga regndrop-
par föllo och snart dränktes 
jorden av ett susande skyfall 
från de mörka seglen där 
uppe. 

Med framåtböjda kroppar arbetade vi oss tungt framåt mot 
regnet och den häftiga vinden. 

Då. Kratsch! Bom! 
Med ett fruktansvärt dån, som om bergen störtat samman, 

brakade åskan lös. 
Vi saktade stegen, en smula häpna över den osynliga kraf-

ten. Blixtarna väste blåvita genom den tunga luften. 
Ur Offerdalen rullade knallarna emot oss, svepte över våra 

huvuden, rusade in mellan de mäktiga fjällen och kommo ihåligt 
genljudande tillbaka igen. 
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Det var, som om en ofantlig järnvagn hade kört mellan bran-
terna i rasande fart. 

Varifrån fick jag just då tanken på "Tor, asarnas mäktige 
krigsman? En underlig tillfällighet, eler vad var det? 

Oioåai—i—¿1)—oåi! Vinden pep och visslade i klippblocken. 
Trolltrumman dundrade i skyn. 

I en liten klippgrotta sökte vi skydd för det kyliga ¡regnet, 
kröpo tillsammans som våta hundar. Men vädrens hårdhänta 
lek tycktes inte vilja upphöra. Vi måste lämna värt skydd och 
traska vidare. 

Nu kom Offerdalens mynning i sikte. Åskan tystnade, regnet 
upphörde, och allt blev stilla och tyst. Vi rastade vid Offerste-
nen, ett ofantligt, mörkt, nästan kubiskt block med insprängda 
ljusa kvartsklumpar, beläget mitt på en liten jämn sllätt. Luften 
hade blivit ljum och ångande, himlen klarnade. Och i den djupa 
tystnaden berättade Tomasson sägnen om stenen. 

Det var om vårvintern, som Niehkor-Guörnjes hustru sjuk-
nade i närheten av Girisjön. Jamehratte, Döden, som även äger 
renhjordar och för övrigt lever som lapparna själva, hade då 
redan flyttat norrut med sina renar, vandrat förbi Girisjön ooh 
befann sig många mil på andra sidan passet nära norska fjäl-
len. Men han färdades inte lugnt. 

Han kände, att det var något, som kallade honom tillbaka, 
något, som han lämnat ogjort efter sig. Och till slut vände han 
om tillsammans med renarna och en följeslagare och körde i vi-
nande fart mot Offerdalen. 

Men Niehkor-Guörnje, den sjuka gummans man som var 
kunnig i trolldom och däirför fått kännedom om, att Jamehratte 
var på återväg, anade, att Döden vänt omi för att hämta hans 
hustru. Mannen begav sig därför till passet och gömde sig bak-
om Offerstenen. 

Så kom Döden körande, enligt sagan egendomligt nog till-
sammans med en följeslagare. Denne tyckte sig emellertid skym-
ta någon varelse vid stenen, höll in sin ren och frågade: 

— Ser du inte ett grått bylte där borta? — 
Döden svarade: — Jag ser ingenting. Där finns intet. 
Så fortsatte de båda hemska vännerna. Men just då de kom-

mo mittför stenen sprang Niehkor-Guörnje fram och skrämde 
med högljudda rop renarna, som vilda av rädsla vände och ru-
sade tillbaka samma väg de kommit. Dödens egen korren följde 
de övriga. Så undgick lappgumman för den gången att hämtas 
av Döden. 

Uppfriskade av vilan rätade vi på benen och började trän-
ga in i dalen. 
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Då överföll oss ånyo det dova hotet. Molnen slöto sig, skym-
ningen föll och järnvagnen mullrade mellan klippväggarna. Det 
lät, som om dess dån växte mer och mer, ju längre vi kommo. 

Sedan vi tillryggalagt ytterligare ett par kilometer, stannade 
Tomasson, pekade mot det branta, skyhöga Risfjällets blåsvarta 
massa och sade: 

— Vi stå på helig mark! — 
Och där framme, knappt hundra steg ifrån oss böjde guden 

QUDEN UNDER STENBLOCKET. 

forskande sitt huvud mot oss, stel, allvarlig, högtidlig. Det såg 
ut, som om han undrande ville spörja, vilka väl de främlingar vo-
ro, som trängde in i hans dal, och varför de kommo utan gåvor 
och offer. 

Över honom välvde sig ett väldigt klippblock, som om det 
hängde i luften. Den mörka granitmassan tycktes kunna välta 
över och krossa honom när som helst, och endast genom någon 
hemlighetsfull kraft hölls den uppe. 

Plötsligt upphörde åskdundret, det ljusnade hastigt. Så sköts 
en lucka upp bland molnen och en blekgyllne sol lät några skäl-
vande strålar falla på den grågula guden. 
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Vi närmade oss den. En krokväxt fjällbjörkstam med några 
enkla, otympliga sniderier! Konstlöst utförd och ändock så konst-
full. Ett triangelformat huvud med tomma ögon, som nästan ut-
plånats av väder och vind, en klumpigt skuren krage och kring 
den runda, smala bålen en åtsnörpning, som föreställde bältet. 
Det var allt. Men fjällbjörkens vackra linjer adlade bilden. Hu-
vudet lutade lyssnande över åt ena sidan, ryggen och nacken voro 
böjda med ett kungligt behag. 

TRÄGUDEN MED RENKRONA OCH STAKE FÖR OFFERGÅVORNAS UPPHÄNGANDE. 
(Staken synes otydligt framför belåtet.) 

Framför guden reste sig, väl fastsatt mellan stenarna, en 
murken träpinne med klyka i toppen. På den hängdes offergå-
vorna. Bland stenarna lågo halvmultnade benskärvor, hårtovor 
och en mossgrön renkrona med uppstickande spetsar, kvarlevor 
efter en tsieggu, d. v. s. en ren, som offrats, tillredd så, att den 
antingen stenades ned hel och hållen eller endast benen begrav-
des, oftast i ett moränlager med hornkronan resande sig fullt syn-
lig ovan stenarna eller jorden. 

Sedan alla mätningar och fotograferingar utförts och våra 
muskler stärkts med bröd och soltorkat, blodigt renkött, voro vi 
beredda för vandringen hemåt. Nu såg vädret mera lovande ut. 
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Solstrålarna försökte varsamt tränga igenom det lätta dis, som 
regnet lämnat efter sig. Klockan var visserligen omkring sju på 
kvällen, men det var rätt ljust. 

Vi närmade oss åter den mäktige, som hotat oss så våldsamt, 
när vi beträdde hans dal. Tomasson påpekade, att vi av allt att 
döma hade råkat på en bild av själva Tor. Jag kom ihåg den 
tanke, som fliugit på mig, när det första ovädret bröt ut. Nu skul-
le han föras bort. Vad skulle då inträffa? 

Med förenade krafter flyttade vi stenarna åt sidan och efter 
en stund lyftes guden upp firån sin hårda fotapall. Skulle klipp-
blockets tempelvalv störta ned och krossa oss? Nej, det låg kvar, 
men i stället sköto molnen luckan för solen, skymningen begynte 
åter breda sig över Offerdalen och regnet silade som förr från 
de svällande vattensäckarna i höjden. 

På en liten ås stod gamle Stinnerbom och avtecknade sig mot 
skyarna. Med sin toppiga tygluva, den svarta flaxande kappan 
och det toviga skägget kring det mörka, rynkiga ansiktet såg han 
ut som Lapplands Ande, stadd på vandring f järran från männi-
skor och deras boningar. 

Han kraxade sträva lappska ord, som trängde fram till oss 
genom regnets risslande som underliga ljud från en död tid, från 
hedendom och trollvärld. — 

Så kastades guden över axeln och vandringen började. Och 
nu blevo vi inte förvånade. Det var tvärtom, som om vi hade 
väntat det. 

Ur f järran närmade sig åskan mullrande och dånande fram 
över oss. 

Tor körde sina frustande bockar mellan fjällen. .. 



Cvå lappmarksdikter. 
Av Otto Nordenfors. 

I. 

^a tmomaFf . 

De likna mest ett minnenas muséum 
den gamla platsens tomma kåtastad 
och lappkapellet med sin grå fasad, 
som vilar efter mässornas Te deum. 
Så sällsamt skön är icke helgens stämning 
som denna övergivenhetens frid, 
— en karg idyll, till hälften vänligt blid, 
till hälften tyngd av ruvande beklämning. 

De gistna stugorna med skiffermurar 
stå buttert hälsande i kvällens skurar, 
när snabba årtag oss mot stranden föra. 
Regnsorlet nynnar visor i vårt öra, 
och ödsligt väser vattenorgelns dån 
från sista forsarna i Ransarån. 

Vi stiga på i någon kammarvrå 
och tända stockvedsbrasans torra näver. 
Nu rökblå slöjor över taket stå, 
där torven tätt sitt gröna täcke väver. 
— På dynor, stoppade med myrens strå, 
den nya dagens timmar vi förbida. 
Och vildmarksnattens dvala faller på, 
och äventyret vakar vid vår sida. 
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2TTorgon vib Kittclfjäll. 

Det är en morgon, som gör själen glad, 
— med fjäll, som stigit nyss ur molnens bad, 
och daggig örtaprakt, som bjärt sig färgar 
mot stammarna av sluttningsskogens dvärgar. 

Och vi stå upp och spänna renselns remmar 
med ivrig hast till färden redobogna. 
Vi märka tyngden knappt i våra lemmar 
och knottens blinda svärm, den följetrogna. 

I glesa troppar, radade som aplar 
i någon trädgårds åldrade kvartér, 
stå alarna i skredravinens ler. 
Det är en frusen bettlarhop, som stapplar 
med armar sträckta som i ordlös bön 
till solens eldstod över brantens krön. 
— Med sakta glid gå marschens kilometer 
i stigningarnas jämna rytm förbi. 
I djupa lungors andning dricka vi 
den höglandssvala luftens klara eter. 

Där backen sluttar ner mot skalets sänka, 
det stora vattnets svarta speglar blänka; 
och liksom änder sida invid sida 
de bruna jollarna vid brinken bida. 
— Vi lägga ut; — och framför ligger, tvagen 
i silverljus, den långa julidagen. 



Vårafton vid Borkajaure. 
Av Curt Berg. 
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tjärbränning under gångna tider. 
P ä s t e r b o t i n i s f f o l f l t D S s f i l ö t t n g f r å n m i t t e n at> ( B O O t a l e t . 

A v Adela Marklund. 

JÄRDALSBRÄNNINGEN var förr i tiden en viktig nä-
ringsgren för den västerbottniske bonden. Nästan varje 
bonde, som hade ett skogshemman, brukade bränna en tjär-

dal vart år eller åtminstone vartannat år. 
Tjäran var i början av 1800-talet i lågt pris — cirka 8—9 

kronor tunnan — tills den (i mitten och mot slutet av samma år-
hundrade steg till det i t järbrännarnas eget tycke oerhörda priset 
av 14, 15 och 16 kr. per tunna. 

Det var (och är alltjämt) förenat med mycket stora svårighe-
ter att bränna en tjärdal. Och att sedan föra tjärtunnorna på en 
flakvagn efter de långa obanade, steniga vägarna ner till kusten 
var heller ingen lätt sak. Men ändock — de många och stora svå-
righeterna avskräckte inte den idoge västerbottniske tjärbrännaren. 

Erik-Persa-gården låg ensam för sig själv på en skogig höjd 
med vidsträckt utsikt över älvens breda slingrande silverband, som 
löpte fram mellan lövskogsprydda lider och gamla barrskogskläd-
da backar. En främling som för första gången besökte Erik-Persa-
gården kunde knappt se sig mätt på de vackra naturscenerier, som 
rullades upp från densamma. 

Själva gården var efter den tidens sed välbyggd och ståtlig. 
Den så kallade ''storbyggnaden" var efter den gamla långbygg-

I. 

Erik-Persa-gården. 
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nads-typen med det stora rymliga köket på ena ändan otih fin-
salen på den andra med kammare och förstuga i mitten. 

Det stora rymliga köket med det vitkritade taket och den öppna 
spisen var inrett med gammaldags möbler. Mjölkskåpet i vrån 
vid dörren var mörkbrunt med sirliga krumbukter i form av blom-
rankor i blått och rött, målade på dörrarna. Där innanför — 
inne i skåpet — stodo till stor heder för Erik-Persa-mors kossor i-
bland ända till tjugu mjölktråg uppradade, med den allra tjockaste, 
gulaste, sötaste grädde på mjölken. Så var det en säng och 
några få stolar samt det stora köksskåpet där kokkärlen förvara-
des i den undre delen och matkärlen i den övre. I taket var an-
bragt en slags hylla ("storhyllan") på vilken fars-gubben Erik-
Persa brukade lägga upp sitt snickarevirke och rävstinnespetten 
för att få det torkat. Mellan de båda fönstren på gavelväggen 

GÅRDEN VAR EFTER DEN TIDENS SED V Ä L B Y G G D OCH STÅTLIG. 

stod sommar som vinter ett alltid vitskurat furubord och mitt där-
på en jättestor myrten, i vars gröna krona den välvilliga Erik-
Persa-mors grova fingrar brukade anställa riktig förödelse då nå-
gon av traktens flickor skulle stå brud. 

Inne i f insa^n — o, vilken härlighet! — där stodo i var sitt 
hörn fars och mors dragkistor (byråer), rödbrunmålade, stora och 
klumpiga, med tunga mäisisingshandtag och ovanpå kistorna som 
prydnader två par höga blomvaser med några urblekta pappers-
blommor i. Mitt på golvet var det stora runda salsbordet pla-
cerat och på det den guldrandiga porslinskaffeservisen som inte 
användes annat än vid "storhögtidliga" tillfällen. Vid ena lång-
väggen stod en säng uppbäddad, där gårdens nyaste fårskinnsfäll 
dolde sig inunder ett konstnärligt rutat sängtäcke. 

På väggen ovanför sängen hängde en gammal oljemålning, 
föreställande en ung flicka, sittande under en gulnad hängbjörk i 
drömmande ljuvlig ro, väntande på sin hjärtans kär. . . 

Sommarstugan, dit man flyttade under den varma årstiden, 
låg en bit från storstugan. Liten och grå med blott fyrrutiga 
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fönster var den som ett skatbo, nästan alldeles dold inne i en tät 
aspdunge. Den där aspdungen hade flera gånger fått sin döds-
dom av Erik-Persa, men då hade alltid mor Eva klappat honom 
på axeln och bett för sin kära aspdunge. Och så hade den fått 
stå där. Den gjorde ju också nytta. Under stekheta sommarda-
gar var det svalt och skönt inne i sommarstugan, därför att de tu-
sentals dallrande asplöven utestängde solstrålarna. Eller under 
stormiga höstnätter, då Erik-Persa och hans hustru slumrade inne 
i den stora väggfastsängen, då kunde inte stormen obehindrat ska-
ka i stugans knutar, utan fick blott vinande fara fram i de gamla 
asparnas kronor, 

En sevärdhet på Erik-Persa-gården var den gamla visthusbo-
den. Dörren var sned och den hemsmidda nyckeln stor och klum-
pig som fordomtida en riddares borgnyckel. Det uppskjutande 
löftets golv samt vindeltrappan som förde dit upp voro nötta av 
alla de f jät som gårdens folk generation efter generation trampat 
däröver. 

Inne i boden förvarades hela matförrådet. Där lades julgri-
sens feta skinka ner i fläsktinan och saltades. Där stod den sto-
ra "brödlåren", efter vårbaket fullpackad med "tunnbröd". Där 
hängde efter höstslakten 8 å 10 feta fårkroppar i taket. Det sak-
nades aldrig läckra kötträtter på Erik-Persa-gårdens vitskurade 
furubord. 

Erik-Persa var av gammal, hedervärd västerbottnisk bonde-
ätt. Det syntes också. Trots att håret på hjässan och skägg-
kransen kring hakan blivit silvergrått och ryggen något böjd av 
mödosamt arbete, arbetade han ännu med en ynglings hela spän-
stighet. Ögonen voro djupt blå med något både godlynt och 
strängt befallande i blicken. 

Erik-Persa fordrade och var också van att bli åtlydd. Det var 
endast hustrun, den blida mor Eva, som kunde ändra hans råds-
slut ibland. Som till exempel i fråga om aspdungen. 

Mor Eva var en vacker, fryntlig 60-års kvinna. När man 
mötte den trofasta blicken ur hennes klara goda ögon, då förstod 
man varför dessa ögon — medan de ännu lyste med ungdomens 
hela tjuskraft — hade förbryllat så mången bondeynglings sinne. 

Erik-Persa-mor var värderad av alla. Voro de på en "sam-
ling" (religiöst möte) och Erik-Persa-mor var där, inte gingo bond-
mororna så gärna hem förrän de fått skaka hand med henne och 
frågat "hur det stod till", om "kossorna mjölkade bra", om "gri-
sen fått bensjuka" o. s. v. 

Erik-Perssons hade tre barn. Olov var äldst — lång, mörk 
och ståtlig, men något tyst och tvär av sig. Anders var den yng-
re. Ljuslett, linhårig och livlig, var han alltid lekens ledare och 
kvickheten själv. Han hade svårt för att hålla sitt sprittande hu-
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mör i styr, fast han var stora karlen — hela 22 år. Karolina,, 
dottern, var mest liik Anders — ljushylt, livlig och vacker. 

II. 

T] är stubbsbrytning. 

Med rimfrostglitter över jättestora tjärvedsstubbar, över mos-
sa och ljung hade oktobernattens kalla och disiga vindar klätt Erik-
Persa-skogens marker. 

Det var länge sedan yxan för första gången svängdes här in-
ne, länge sedan hon för första gången blixtrat mot jätteträdens, 
kådiga stammar. Säkerligen var Erik-Persas farfarsfar icke den 
förste som här fällt skog. 

Fordom var man inte sparsam om skogen. Träden, som mani 
skulle fälla, höggos av halva alnen från marken. På så sätt 
stannade både den tjäriga roten och en del av stammen kvar för 
att förmultna till ingen nytta. Så småningom vaknade man dock 
upp över den nytta man kunde göra sig av dessa väldiga stubbar. 
Och så kom man till att börja bränna "t järdalar" och pressa den 
dyrbara t järan ur trädrötterna (tjärstubbarne). 

Solen hade gått upp. Rimfrosttäcket hade smält och glittra-
de nu som daggpärlor i ljungen. Som sagoböckernas grå spök-
gestalter skymtade tusentals tjärstubbar inne i Erik-Persa-skogan. 
Oktobermorgonens svaga dager skingrade knapphändigt det rå-
dande mörkret inne i Erik-Persa-sommarstugan då klockan slog 
5. Mor Eva hör halvt genom sömnen klockans skrällande fem-
slag och sätter sig yrvaken i sängen. 

— Redan fem! 
I en blink står hon uppe på golvet, stryker det grå, något loc-

kiga håret ur pannan, knäpper det grova vadmalslivstycket över 
det fylliga bröstet och drar på sig vardagsklänningen. Så går hon 
bort över golvet och fram till spiseln där hon med båda händer-
na börjar treva uppe i murnischen efter torkstickorna, som fars-
gubben späntat under kvällstimmarna. 

Så är det att vara en bondes hustru. Bittida upp och sent i-
säng — alltid mycket att göra! 

Mor Eva slänger otåligt torrvedsstickorna i spisen och tän-
der eld på dem. Karlarna skulle börja med tjärstubbsbrytningen 
i dag och då gällde det att ha deras kläder i ordning. Det blev 
ingen tid övrig att lappa farsgubbens, Erik-Persas, vadma!sbyxor 
i går. Mor Eva stökade tyst fram sygrejorna och så tassade hon 
ut i skrubben, där Erik-Persa-karlarnas vadmalsbyxor, både gam-
la och nya, hängde i en väldig rad på väggen. Resolut gr iper 
mor Eva två av byxparen och bär in dem där hon i eldskenet från. 
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spiseln synar dem noga. Tre stora hål, två på knäna och så där 
bak gapade på det ena byxparet, för att inte tala om det andra! 

Raskt och vant klipper mor Eva ut lappar ur det äldre byx-
paret och tråcklar fast dem över de tre stora hålen på de andra 
byxorna. Så lägger hon mera torrstickor på elden och sätter sig 
vid spiseln för att sy, medan hon under tiden gnolar: 

Svårt är att vara bondmadam, 
bitti upp och sent i säng, 
aldrig njuta vilans ro, 
förrn i mörka graven — 

Mor Eva låter nålen vila för en stund. 
Så, just så: Bitti upp och sent i säng, hade mottot varit för 

Erik-Persa och henne. "Alltid mycket att göra", hade varit den 
tvingande makten. 

Arbetat hade de, kanske mer än de flesta. Men fria och själv-
ständiga — som fria bönder på fäderneärvd torva — hade de all-
tid varit. Nu kunde de också, vad dag som hälst, lägga händer-
na i skötet och säga till barnen: I unga, nu fån I taga vid! 

Mor Eva log så hjärtegott för sig själv vid den tanken. Hen-
nes modersblick såg in i framtiden och skymtade de båda kära 
gossarna. Hon såg Olov, sin mörke, starke, tyste pojke svänga 
yxan i skogen så svetten lackade. Hon såg Anders, sin ljuse, gla-
de, skälmske pojke dunka med slagan på logen så dammet yrde 
som rökmoln mot taket. — 

Mor Eva griper åter nålen och för den flinkt genom tyget. 
Snart har hon arbetet färdigt och vecklar samman de färdiglap-
pade vadmalsbyxorna, medan hon med en skälmsk blick mot sän-
gen mumlar: 

— Nu skall jag väcka gubben! 
Erik-Persa låg ännu under fårskinnsfällen och sov, stånkan-

de och stönande som om han just som bäst skulle ha varit i färd 
med att lassa ett par timmerlass. .. Ett varnande: 

— Erik-Persa! 
Intet svar. Blott ett ljudeligt stönande. Åter ett något hög-

re varnande från mor Eva. Då — pang! De hoprullade vad-
malsbyxorna hade träffat Erik-Persas fårade panna! 

Erik-Persa reste sig yrvaken och strök sig med handen över 
hjässan. Så får han syn på mor Eva som står och gapskrattar. 

— Är det du mor, som bär dig åt som om du vore tjugu år!? 
Men vänta skall du få se om Erik-Persa är mer än tjugufem! 

Erik-Persa rättade upp sig i sängen och grep efter byltet för 
att besvara morgonhälsningen. Men mor Eva har redan hunnit 
frälsa sig utom dörren och skyndar uppför trappan för att väcka 
pojkarna som sova på vinden. 
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En halvtimme därefter var hela familjen samlad kring fru-
kostbordet. Mor Eva hade dukat fram några mjölktråg samt 
smör och bröd och gravlax på bordet. 

Vid denna tid var det bland den västerbottniska allmogen en 
gängse sed att på kvällarna, då mjölkspannen bars in, silades 
den s. k. "frukostmjölken" i stora, avlånga mjölktråg. Fylldes trä-
get ända till brädden, ansågs det kunna räcka till frukost åt två 
av familjens manliga medlemmar. På morgonen sattes så mjölk-
tråget fram mitt på bordet och de frukosterande placerade sig på 
ömse sidor om bordet. Så togs träskeden och den tjocka grädden 
delades av på mitten och fördes till trägets tvärsidor och så bröt 
man ner tunnbröd i mjölken och åt tillsammans av hjärtans lust, 
till slut gladeligen skrapan-
de i sig den sparade grädden 
(gräddbrädden). 

Så var också sed på Erik-
Persa-gården. Pojkarna, Olov 
och Anders, delade innehål-
let i ett av de större trågen, 
medan farsgubben, Erik-Per-
sa, ensam åt ur ett mindre. 

* 

De gamla grå tjärstub-
barna inne i Erik-Persa-
skogen hade aldrig haft en 
sådan orolig dag som denna. 
Inte ens medan träden stått 
kvar och stormen rasat genom 
kronorna hade de så skakats 
ända ner i rötterna som nu. 

Anders hade grävt bort jorden och Erik-Persa och Olov hade 
stuckit spett och stänger under den jättestora t j är stubben och 
bände av alla krafter. Det tycktes inte gå att lossa den väldiga 
bjässen. 

— Yxan, Anders! Hugg av storrötterna! 
Anders lyder, varefter alla på en gång hugga i spettet. Ett 

dånande brak — jätten lossnar och vänder sina jordiga rötter i 
vädret. 

Erik-Persa far liksom smekande med handen över jätte-tjär-
stubbens rötter. 

— Det blir t jära av dig, allra minst ett kvarter. 
Så hjälptes Olov och Anders åt med att resa jätte-tjärstubben 

mot en trädstam varpå de gingo vidare till samma förfarande med 
andra skogens stubbar. 

Ett par veckor fortsatte Erik-Persa-karlarna med tjärstubbs-

FINNER MAN E] STORA, SÅ TAR MAN DE SMÅ. 
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brytningen. Men så voro också, när den första snön föll, hundra-
tals tjärstubbar uppbrutna ur jorden och uppresta mot trädstam-
marna för en första torkning innan de skulle föras fram till dal-
platsen. 

III. 

Hemforsling av tjärvirket. 

Det var veckorna strax före jul, en kall mörk vintermorgon, 
som Erik-Persa och Anders spände "brunmärran" och "svarten" 
för var sitt vedklammer och körde i väg i raskt trav inåt skogen. 
Det tunna snötäcket hade frusit till en lätt skare som knastrade 
under hästarnas hovar. 

Erik-Persa körde först och styrde med säker hand "brunmär-
ran", medan hans mörkblå ögon ivrigt spejade inåt skogen mellan 
snötyngda furor. Efter kom Anders, bredbent sittande på "klam-
ret" med den ludna fårskinnsmössan neddragen över öronen, mun-
tert visslande och till synes lika glad som den ystre "svarten". 

— Här är det, far! Vi vika åt höger. 
Den ystre "svarten" gjorde en sväng kring en bråte tjärstub-

bar så att både körsven och "klämmer" voro nära att vältra. 
Erik-Persa och "brunmärran" gjorde ett litet sävligare "helt om" 
på den knaggliga skogsvägen. Så bär det till att lasta. Anders 
kastar av sig handskarna, spottar i nävarna och griper sig an 
med att vältra en stor tjärvedsstubbe upp på det långa vedklamret, 
Snart äro " klamren" fullastade och hästarna köras in på den 
knaggliga vägen. 

Ett smackande med tungan, några ryck i tömmarna och 
hästarna streta framåt. Lassen vräka, hoppa och vränga på den 
ojämna vägen, så att Erik-Persa och Anders få springa kring las-
sen som jakthundar kring en hare, för att hålla dem på rätt köl. 

Äntligen — svetten drypande av både hästar och körkarlar 
— komma de fram till "dalplatsen", en "snäv" uthuggning i sko-
gen, ett stycke väg från gården. 

Sedan lassen körts fram till mitten av dalplatsen vältrades 
tjärvedsstubbarna av i en hög. Erik-Persa torkade svetten av 
pannan: 

— Det här är inte något lätt arbete! 
— Nej, far, men I får väl inte ta i mer än I orkar! 
I detsamma ljungade ett ljudeligt: "O hoj!" genom luften. 

Det var Karolina, som "bådade". 
—. Skönt! Nu ha vi redan "morgonmål" — jag är rasande 

hungrig. 
Den ludna fårskinnsmössan fick sig en liten omruskning och 

"svarten" en smeksam klapp på den mjuka nosen. 
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— Nu är det morgonmål gosse! Havren väntar dig, och 
fläskpalten mig. 

Anders gör ett hopp upp på klamret och griper efter tömmar-
na. Några minuter därefter svänga "brunmärran" och "svarten" 
in på stallgården. 

IV. 

Tjärtunn-taggning. 

Tunn-virket hade legat i bastun sedan hösten. Nu strax 
efter helgtiden, då Erik-Persa inte precis hade något annat ute-
göra, inrättade han sommarstugan till en 
präktig snickareverkstad, där han husera-
de de mörka januaridagarna igenom oöh 
täljde och snickrade tunnstävar. Att lägga 
c:a 50—60 tjärtunnor var intet snargöra. 
Laggbanden togos av 2—3 meter höga 
granbuskar, som klövos efter märgen till 
två. Dessa s. k. band upphettades över 
elden tills de blevo mjuka och starkt dof-
tande av kåda och barr, då de hastigt lin-
dades kring tunnan som skulle laggas och 
med hjälp av bandhaken bändes åt hårt. 

Olov hade varit till skogen efter en 
bandbörda, som Anders nu tog knippen 
efter knippen av och höll över elden. Eld-
skenet lyste så vackert upp den mörka stu-
gan, lyste till och med ut genom de fyra- EN SAMLING TUNNBINDARE-

rutiga fönstren på asparnas rimfrostkläd- VERKTYG. 

da grenar. 
Erik-Persa och Olov höllo just på att lagga den tolvte tun-

nan, då ett av banden på den första tunnan brast och med en 
smäll föll i golvet. 

— Vad? 
Olov småmuttrade och slängde otåligt bandhaken mot tunnan, 

medan Erik-Persa tog upp bandet och synade det noga samt lät 
de grova, kådiga fingrarna stryka några tag genom den böljan-
de skäggkransen. 

— Hm — du bränner dem, pojke! Du måste elda mindre 
och inte torka och bränna banden så skarpa. Tag hit ett! 

Anders skyndade sig att lägga ned bandknippen på spishäl-
len och räckte Erik-Persa ett av de rykande varma banden. Då 
farsgubben är på det taget, är det inte värt att vara någon mes. 

Erik-Persa tog laggbandet och virade det snabbt kring tjär-

12 
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tunnan. Olov förde med bandhaken sakta, tum för tum ner det 
till det förra laggbandets plats. 

— Så ja! — så! Utmärkt! Bara nu inte banden springa av 
de andra tunnorna. 

Nu hade gubben Erik-Persa riktigt kommit i "arbetstagen". 
Han arbetade, svettades och for i ivern gång på gång med sina 
kådiga fingrar genom det gråvita skägget. 

— Olov! Knyck ner bandet lite' — stopp! Sluta, tokpajk! 
Bra så, just så! 

Då Erik-Persa var i de där hiskeliga arbetstagen, skulle det 
nog inte bli någon kväll förrän dalaklockan slagit midnattstimmen. 
Till långt in på natten lyste också eldskenet genom Erik-Persa-
sommarstugans små fyrrutiga fönster på Erik-Persa-mors gamla 
kära rimfrostklädda aspdunge. 

V. 
Tjärvedsstubbartia klyvas. 

En silverklar droppe av något obestämt hängde ytterst i Erik-
Persas skarpa, röda nästipp, då han den smällkalla vintermorgo-
nen stegade över gården från stallet, dit han varit och givit hästar-
na foder. Han gick något böjd, småpratande för sig själv med 
händerna djupt instuckna i den fårskinnsfodrade vadmalsvästens 
ärmhålor. 

— Bra dalväder i dag! Kallt så att veden är skarpfrusen 
och lätt att klyva — 

Ute på förstugubron stannade han och flyttade med en säv-
lig handrörelse den oskyldiga silverpärlan från nästippen ner på 
de gråa, lappade vadmalsbyxorna. Inne vid bordet sutto pojkar-
na och spisade ur frukostmjölktrågets innehåll. 

— Bra dalväder i dag pojkar! Vi gå till dal'n då vi få äta. 
Sagt och gjort. Om en stund skidade alla tre Erik-Persa-

karlarna med sina vassa yxor över axeln bort till tjärdalsplatsen. 
Där fick Erik-Persa börja med att skotta undan snön som hopat 
sig över t j är stubbshögen. Olov och Anders grepo sig an med 
klyvningen. Det ekade genom den tunna, kalla luften, då de 
skarpa yxorna klövo itu de grå tjäriga trädrötterna. 

Tjärvirket skulle klyvas tvänne gånger. Först så här på vint-
rarna skulle tjärstuhbarna klyvas (lompas) sönder. Så på vårar-
na kunde det räcka i månader att stå på dalplatsen och klyva 
sönder tjärveden smått och lägga upp den i långa famnshöga 
s. k. "kaster", som fingo torka i solen. Genom att mäta och vär-
dera "kasterna" kunde en van "t järdalsbrännare" någotsånär 
beräkna huru många tunnor t jära tjärdalen skulle komma att 
giva. 
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V I . 

Erik-Persa-po j kar nas vår ve ekors ar bete 

Våren hade kommit med ljumma vindar och smekande tjä-
derspelslåt i skogarna under halvskumma vårnätter. 

Bäcken, som porlade i den lilla dalsänkan nedanför Erik-
Persa-tjärdalen hade flödat upp till en liten strid å som dånade 
och sjöng och sköljde sitt grumliga snövatten över vidjebuskarna 
på stranden. Erik-Persa-pojkarna, Olov och Anders, hade stått 
på tjärdalsplatsen och späntat tjärveden från tidigt till sent, un-
der de ljusa vårdagarna. Men så stodo där nu också uppstap-
lade långa tjärvedskaster som räckte över hela dalplatsen och 
lyste gulbruna i solskenet. Olov slängde yxan ifrån sig på mar-
ken och satte sig på huggkubben för att vila en stund. Han tor-
kade med tröjärmen svetten 
ur pannan, medan hans mörka 
ögon sågo forskande på bro-
dern, som stod barhuvad och 
högg tjärveden så att flisorna 
yrde kring öronen och det lju-
sa, något långklippta håret 
fladdrade för himlens alla 
vindar. 

— Vila dig en stund, 
Anders! 

— Vad ska' de' tjäna till? 
Anders ler så att två flick-

aktiga gropar bli synliga i de 
runda, röda finhyade kinderna. Det var då första gången, som 
broder Olov givit en sådan befallning. Anders sätter sig. 

— Anders, kan du säga mig, varför vi bondfolk jämt och 
ständigt måste träla och arbeta? 

Frågan kom litet omotiverat för Anders. Han lägger pan-
nan i djupa veck och ser rådvill ut. 

— Ja, inte vet jag, men det måtte väl ha varit så att Gud 
tyckte att det skulle bli ledsamt och tråkigt för oss människor att 
gå sysslolösa här på jorden. Därför inrättade han väl arbetet. 

— Inrättade arbetet!? Den där bolagsherrn, som var hit i 
veckan och tänkte lura av oss skogen, han som gick i svarta klä-
deskläder, sidenhalsduk, fingerhandskar och hög hatt, inte behö-
ver han arbeta på en 50-tunnors tjärdal, juten han lever gott ändå. 

— Ja, det var han det! Men varifrån får du alla de där 
tankarna, Olov? 

— Åh, man tänker på så mycket... 
— Tänker! På sorgliga saker kanske! 

EN TRAVE TJÄRVED. 
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Åter kommo groparna till synes i Anders kinder då han nu 
litet gäckande såg på brodern. 

— Det har väl inte börjat bli sämre mellan dig och Lisa?. . . 
Olov rodnar. 
— Hur kan du tro det? 
— Åh, man tänker på så mycket... 
— Då vi ska ' bära ner tjärdalen" då skall jag se efter att 

det blir du och Lisa som ska "bära upp gubben och käringen på 
dalkullen;" i så fall betyder det säkert att du och hon en gång 
i framtiden blir ett par. Och då, på Olovs och Lisas bröllops-
dag, är det just jag som skall hurra och gratulera och svänga 
mina långa ben i en yster bruddans — allt till din ära — du 
Erik-Persa-Olov! 

Olov log. 
— Du är en spefågel, du, Anders, i din ungdomliga yra. 

VII. 

En förberedelsedag. 

Det var en oskriven lag för alla tjärdalsbrännare att innan 
"bränningen" började skulle alla förarbeten vara avslutade. 
Torv, näver och den s. k. löpen skulle vara anskaffade i så pass 
stora mängder att det räckte. TV om man plötsligt under brän-
ningen skulle finna sig vara utan torv att kväva elden med, kun-
de hela den dyrbara tjärdalen snart stå i skyhög låga, 

Man hade fjorton dagar kvar till midsommar. Innan dess 
skulle tjärdalen vara bränd, det hade Erik-Persa med fingret i 
bilderalmanackan — där lejonet, skorpionen och Vattumannen 
voro avbildade — räknat ut. Och så var det då bestämt. I går 
och i förrgår hade de tagit torv och kört fram den till dalplatsen; 
i dag och i morgon och i övermorgon skulle de taga "löpen". 

"Löpen" var ingenting annat än stora barkstycken, som 
flåddes av grova granstammar ända upp till de första kvistarna. 
Den var lätt att få loss så här på vårarna då den mjölkvita saven 
riktigt sjöd mellan barken och trädet. Löpen var vit, smidig och 
vattentät på insidan och användes därför till att kläda tjärdals-
gropen inuti för att t järan skulle få rinna utefter den. "Löpgra-
narna", de sålunda marterade träden, torkade naturligtvis av. 
Vanligtvis brukade de huggas till timmer vintern därpå. 

Erik-Persa-kvinnfolket hade mycket matlagningsbestyr under 
de närmaste dagarna före tjärdalsbränningen. Det var att baka 
bröd, brygga öl, ysia ost och kärna smör för att kunna hava 
både god mat och mycken mat åt "dal-laget", 25 å 30 personer, 
från de närliggande byarna, som skulle lejas en dag til! hjälp 
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bra i går. 
de alltid 
limporna" 

med att "bära ner dalen". Och som alltid då kvinnfolk har 
brått, var det ett ideligt springande mellan visthusboden, källaren 
och köket. 

Mor Eva stod vid spisen i sommarstugan och rörde med sle-
ven i den stora trebenta grytan, där en rödbrun, klimpig ostmassa 
kokade. Karolina kom in från källaren med en stor träbytta som 
mor Eva började ösa upp osten (sötosten) i. 

— Karolina, du ska få se att tjärdalen kommer att lyckas 
bra i år, sade mor Eva och 
skrapade med sleven upp 
ostbitarna från grytbottnen. 
Brödbaket lyckades utmärkt 

Min far bruka-
säga: om "dal-
jäste och blevo 

fina, kunde man vara säker 
om att lyckas med dalbrän-
ningen. Om däremot degen 
blev sur jäst och limporna 
brända, hur man än bar 
sig åt, kunde man vara så 
gott som säker på att något 
otyg skulle hända tjärdalen. 
Som i fjol, du minns, hur 
vi väsnades med att få 
"dallimpdegen" till att jä- ¡¡¡| |§ 
sa. Limporna blevo all-
deles omöjliga, råa inuti 
med brända skal utanpå — 
men så var det väl bara 
otur med tjärdalen. Far 
fick ett par tunnor mindre 
än han beräknat och så 
brann hela kolhögen upp till slut. 
de gamla sagt. 

Karolina nickade instämmande, 
hennes. 

— Var nu snäll och bär den här byttan till källaren, sade 
mor Eva. 

Karolina grep tag i byttan och bar den ut på bron. Där 
mötte hon Olov som varit och tingat folk till hjälp med att "bära 
ner dalen". 

— Hur har det gått? Har du äntligen fått lov på Lisa? 
Karolina lät höra ett klingande skratt. Men Olov är inte sen 

att svara: 

DAR MOTTE HON OLOV. 

Man ser att det är sant vad 

De gamles tro var även 
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— Jag har fått lov både på Lisa och båda Ant-flickorna, 
Anna-Greta och Teresia — kanske även Anna. Bland pojkarna 
har jag lov på Konrad och Gustav och Anton och — Gammel-
Lasse. Lasse hälsar så mycket! — 

Det glimtade till spjuveraktigt i Olov mörka ögon, då han 
såg på systern. Han visste alltför väl att Gammel-Lasse, som 
var en gammal ungkarl, som bodde för sig själv uppe på en 
snuskig vindskammare, inte var någon välkommen uppenbarelse 
för systern — den fagra Erik-Persa-Karolina. 

VIII. 

Tjärdalen "bäres ned". 

Nästa dags morgon, en stund efter det solen höjt sig över 
de högsta grantopparna i Erik-Persa-skogen och väckt den tu-
senstämmiga fågelkören till liv, kom en ung flicka gående efter 
den smala skogsstigen, som ledde till Erik-Persa-tjärdalen och 
stannade mitt på dalplatsen. Hon hade knutit av sig "hilkan" 
och stod nu och höll den i handen och betraktade tankfullt de 
långa tjärvedskasterna, som lyste vackert gulbruna i solskenet, 
alldeles som hennes tvänne tjocka hårflätor, som voro virade i en 
tjock krans kring det lilla huvudet. 

— Här har Olov stått mången god dag i vår och arbetat. 
Kanske han under tiden också tänkt på mig — — Undrar med 
vilka tankar, sedan vi kom osams med varann. 

Ett litet vemodigt leende drog över den unga flickans barns-
liga drag. 

— Jag var dum den gången. Konrad har ju blivit mig en 
riktig plåga — så näsvis och efterhängsen att det är lagom att 
han hänger mig i kjolkanten vart jag än går! Aldrig var Olov 
så där näsvis och 

Den unga flickan knöt åter hastigt på sig "hilkan" och fort-
satte sin vandring efter stigen, som ledde åt gården till. 

På långt håll f rån sommarstugan hördes pratet och larmet 
från tjärdalslaget, som redan var församlat därinne. Vithåriga 
gubbar, medelålders män, pojkar och flickor, alla ville de ha ett 
ord med i laget. Lisa neg biygt vid dörren och satte sig på 
bänken bredvid Ant-Anna-Greta. Mor Eva och Karolina höllo 
på med att duka bordet. Det räknades mycket skamligt att vara 
"matsnål", det vill säga, att genast gå till bordet, när värdinnan 
bjöd. "Störste snålhund först i fatet", hette det. 

Det var ingen avundsvärd lott att bjuda till bords. Man 
fick krusa och bjuda, bocka och niga och ändå var det som om 
gästerna inte skulle ha förstått vad meningen var. Bordet var 
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dukat. Mor Eva harsklar strupen ren och gör sig redo att bju-
da: 

— Nu ska' ni vara så go'a och sätta er till bordet, alle samt-
liga! Varsågod! 

— Nej, tack — tackar allra ödmjukast som är mor Eva — 
vi äro inte nödiga om nån'ting — — — vi tuggade oss en bit in-
nan vi gingo hemifrån i morse. Vi ha väl inte kommit för att 
gästa! 

— Inget krus nu, Ol-Persa! Maka dig hit till bordet! Och 
du, Karl-August och du Per-Anton och du Lasse. Kommen först 
ni som våga — du Per-Persa! 

— Ja, tack! Tackar allra ödmjukast! 
Äntligen har Ol-Persa masat sig fram till bordet och de 

andra gubbarna följa sävligt hans exempel. Nog för det man 
var hungrig, men det gällde att vara hövlig och försynt —. 
Vid ett t järdalslag var det alldeles lika "märkvärdigt ' , som vid 
det finaste bröllop eller gravöl. 

De unga pojkarna och flickorna hade suttit stilla som flä-
dermöss om dagen, till dess nu mor Eva vände sig till dem: 

— I unga, du Konrad och Gustav och du Lisa och du Ant-
Anna-Greta och du Teresia — kommen hit! Vi rymmas visst 
alla kring kordet. 

Snart utvisade de tomma faten, att magarna inte varit så 
värst fullproppade förut. Mor Eva bar fram mera matvaror 
på bordet, allt under det hon pratade: 

— Du Ol-Persa, som är gammal och tandlös, tag för dig av 
mjukbrödet och fläsksyltan och du Karl-August, tag för dig en 
ostskiva till, och ni flickor har ju inte smakat brödbiten än! 

När omsider måltiden var över och alla tacksägelserna över 
den goda maten voro uttalade till mor Eva, var hela skaran redo 
att ge sig i väg till tjärdalsplatsen. 

För den, som inte sett en tjärdal, är en enkel beskrivning av 
själva tjärdalsgropen nödvändig för att sammanhanget skall 
kunna förstås. När man skulle bygga sig en dalgrop sökte man 
först reda på en liten backe som stupade brant ner mot någon 
liten bäck eller å. Så grävde man ut ett runt hål i backen och 
timrade där en stor rundel, till formen liknande ett jättestort fat. 
Under den sålunda byggda dalgropen eller åt den sida som vette 
åt bäcken, bildade sig vanligtvis en ganska stor öppning med 
den timrade tjärdalsgropen som ett väldigt halvmånformigt valv 
över sig, stödd av grova pelare, stockar som stuckits ned i den 
lösa sandjorden. Mitt på bottnen av dalgropen var borrat ett hål, 
som stängdes med en tapp under dalen. Tjärrännan anbragtes 
under tappen, som vid bränningen en eller två timmar efter det 
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tjärdalen antänts, öppnades och t järan fick rinna ned från dal-
gropen och ner i t järrännan och vidare efter rännan ned i tjär-
tunnan, som ställts under med tj ärr annans tillspetsade ända över 
det öppna sprundet (tapphålet). 

Det var ett omtyckt nöje att hälsa på dalbrännarna och 
"titta under dalen" och se på hur den starkt doftande svartbruna 
tjäran rann och fyllde den ena tjärtunnan efter den andra. 

Erik-Persa och Ol-Persa skulle som varande de äldsta i "la-
get" lägga löpen. De sutto nu hopkrupna nere i dalgropen och 
lade ut barkstyckena medan de ivrigt pratade och diskuterade om 
var det och det barkstycket skulle läggas för att det skulle bli bäst. 

— Nej, Erik-Persa, det där blev inte bra; ser du inte kvist-
hålet där nederst; där kan t järan lätt rinna ut — lägg över den 
där löpen åt höger . . . så j a ! . . . . 

De andra karlarna stodo uppe på dalplatsen och lagade i 
ordning "bärbårarna", medan ungdomen stod i en hop för sig 
vid en av tjärvedskasterna. 

— Nu, Ant-Anna-Greta! 
Anders har gripit ett fast tag kring Anna-Gretas smärta 

midja och kastat henne lätt som en handske till marken så att 
kjolarna flyga och små vassa tjärvedsstickor fastna i de grå yl-
lestrumporna. 

— Vänta du. Erik-Persa-Anders! 
Blixtsnabbt är Anna-Greta på benen igen och rusar efter 

Anders, som springer före runt dalplatsen. Vips — där låg nu 
Anders och sprattlade hjälplöst med benen, medan Anna-Greta 
storskrattande kastar sig över honom och rafsar till sig en hand-
full småstickor från marken som hon med mjuka, knubbiga hän-
der stoppar innanför Anders blårandiga skjortlinning. De stora 
kängskornas uppåtsträvande näsor hade fastnat i ett vedträ, isom 
låg i vägen. Nu var kriget i full gång. Olov fick sin mörka hår-
lugg duktigt omruskad av Teresia och den långe, gänglige, efter-
hängsne och surögde Konrad rispade Lisa på den vita halsen 
under sina fåfänga försök att stoppa en handfull småstickor bak-
på hennes rygg. 

Gammel-Lasse hade också riktigt kommit i tagen. Han 
sprang och hoppade efter flickorna och grep med sina långa 
smutsiga, kloliknande fingrar kring deras simiärta midjor. Erik-
Persa och Ol-Persa ha rätat på sina böjda ryggar och en stund 
sett på ungdomens ystra lek. 

— Ja, den ungdomen, den är sig alltid lik! Minns du, Ol-
Persa, medan vi var unga, då vi bar ner en tjärdal här en vår 
och doppade både lEva och Kristina i bäcken här nedanför. Och 
då flickorna till hämnd hjälptes åt att kasta dig i kolhögen och 



137' 

sota dig så du var svartare än en neger, då du äntligen med 
min hjälp kunde kravla dig upp igen. 

— Det var inte bara det äventyret! Men roligt hade man. 
— Det är väl så att mina ögon blivit skumma sedan dess; 

för nog tyckte jag att björkarna lyste grönare den tiden än nu. 
Erik-Persa ser på sin forne ungdomsvän med en fuktig blick. 
— Ja, du var lite' så där vad herrskapsfolk kallar poetisk, 

du Erik, och satte ihop visor om allt möjligt mellan himmel och 
jo rd . . . Men det här duger inte! Tag dig en rejäl tobaksbuss 
ur min näverdosa, du Erik-Persa, medan jag kommenderar litet 
med ungdomen. 

Ol-Persa lämnade en smutsig näverdosa åt Erik-Persa och 
gick upp på dalplatsen där han ställde sig bredbent och klämde 
till med ett dundrande rop, som kom skäggkransen kring hakan 
att skälva: 

— Hör hit! Nu ska' veden in på dal'n. Anställ två bärar-
lag. Fyra av flickorna lasta veden på bärbårarna — två vid 
vardera kasten — och pojkarna bära bårarna till dalgropen. 
Raska på! Alla de andra in på dalen! 

Ol-Persa hann knappt ned igen till Erik-Persa och näver-
dosan förrän Olov och Konrad voro där med det första tjär-
vedslasset. Nu började Erik-Persa och Ol-Persa läpga veden i 
en snäv rundel. Snart var rundeln så pass vid att andra även 
rymdes där och kunde vara med och nu lades tjärveden i dalgro-
pen, runt, runt, varv efter varv, varv uppå varv, runt, runt med 
rakveden ytterst och småveden inuti. Då man stod uppe på dal-
platsen och såg ned i dalgropen tedde sig hela den lagda ved-
massan som en jättestor hatt med rakt brätte och hög kulle. Det 
hela gick nu med rent maskinmässig fart. Bärarna och påläg-
gorskorna gnodde för brinnande livet — råkade de försumma 
sig några minuter och veden tog slut för läggarna inne på da-
len, ropades det i korus: 

— Inte ett trä nu på dalen! 
Det var "fy skam" till bärare, som inte kunde hålla läggar-

na veden. Junisolen steg allt högre på en molnfri himmel och 
kastade sina strålar nästan lodrätt ned i tjärdalsgropen. Vid 
middagstid rätade sig Erik-Persa och torkade de framsipprande 
svettpärlorna ur pannan: 

— Nu gå vi hem och äta middag! 
Snart satt hela laget bänkat kring bordet i sommarstugan, 

där mor Eva lagt upp en duktig fläskpalt åt dem var, och sedan 
skulle ostbyttans söta ljusbruna innehåll följa som efterrätt. Och 
nu började samma "krusningsceremoni", som vid frukosten. 

— Varsågod! — Tag för er och ät! Du Ol-Persa! 
— Ja, tack — men man åt så stoppande (mättande) mat 
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till frukost, att man har då inte alls hunnit att bli nödig (hung-
rig). 

Efter en stunds vila tågade åter hela skaran till dalplatsen, 
där arbetet fortsatte till sent på aftonen då äntligen all tjärveden 
var nedhuren. Kullen var då rund och hög och nu återstod 
ingenting annat än att torvkläda densamma. Men innan dess 
skulle de små kvarliggande tj är vedsstickorna räfsas ihop från 
dalplatsen och bäras ned på kullen. 

Flickorna hade räfsat ihop tjärvedsstickorna till små högar 
(knösar) som de sedan med pojkarnas hjälp skulle lyfta på bär-
bårarna. 

— Kom nu, pojkar, så ska vi lyfta "knösarna!" 
Sju par händer grepo ett fast tag omkring stickhögen på 

marken. 
— Nu lyfter vi, ohoj! 
Stickhögen flög högt i vädret och föll med ett klapprande 

ljud ned på bärbåren medan sju klara strupar höjde ett öronbe-
dövande vargatjut. 

— Skäms dej, Lasse! 
Karolina ger Gammel-Lasse ett vredgat ögonkast där han 

står och småflinar. Han hade passat på och ställt sig bredvid 
Karolina, och då "knösen" lyftes tryckt sin tobaksluktande mun 
mot hennes lilla rosenröda öra och råmat som en gammal ko. 

Gubbarna, i synnerhet Ol-Persa och Karl-August, även Gam-
mel-Lasse inberäknad, hade hela dagen gått och längtat efter en 
sak, som vid den ljuva hågkomsten kom dem att smacka med 
tungan och peta tobaksbussen halvcirkelvis omkring i munnen. 
Denna ljuva sak var — den s. k. "torvsupen", som skulle serveras 
alla, både manliga och kvinnliga deltagare i dallaget, när veden 
var nedburen i dalgropen och endast torvtäckningen av kullen 
återstod. Därav namnet "torvsupen". 

Erik-Persa hade under den sista halvtimmen varit hemlig-
hetsfullt försvunnen från dalplatsen. Nu kom han gående med 
en brännvinskagge i ena och tvänne dricksglas i den andra han-
den odh ett soligt leende lyste upp hans fårade ansikte. 

— Nu ska vi ha oss en riktig torvsup, gott folk! Sätt er ned! 
Erik-Persa fyllde de båda glasen till brädden och räckte 

det ena åt Ol-Persa: 
— Du Ol-Persa, nu dricker vi tjärdalens välgångsskål! 
De båda Persa-gubbarna tömde i ett enda drag de brädd-

fyllda glasen. 
— Åh! 
Erik-Persa fyllde sitt glas ånyo och räckte det åt Karl-

August, som satt och flyttade tobaksbussen oroligt och längtans-
fullt. Karl-August fattade litet darrhänt glaset och klunkade 
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och drack ur innehållet och grinade som om han tagit in ricin-
olja för magen. 

— Hä-är, Ant-Anna-Greta! Vi ska' se vad flickorna duga 
till! 

Anna-Greta tog glaset och tömde det utan att så pass som 
blinka. 

— Ser ni, gubbar, inte står jag och grinar som om jag skulle 
svälja ryggraden av en gädda — som ni gör då ni dricker starkt! 

— Då glaset gått laget runt började Erik-Persa att bjuda 
gubbarna en tår till. 

— Du Ol-Persa och du Karl-August och du Per-Anton! Var-
sågod — tag en styrketår till! 

Det hände inte så sällan vid dylika tillfällen att "torvsupen" 
tömde hela brännvinskaggen, men då voro också gubbarna litet 
osäkra på benen. 

— O, du svenska folk — du är dig likt genom tiderna! 
Snart var hela kullen täckt. Nu återstod ingenting annat 

än att "bära upp gubben och gumman" — ett gammalt skämt, 
som alltid skulle försiggå innan dal-laget lämnade tjärdalsplat-
sen. "Gubben" utgjordes av en tallbuske och "gumman" av en 
granbuske, lagom stora att bära under armen. Buskarna skulle 
bäras upp på dalen av en pojke och en flicka, som medelst lott-
ning blivit utsedda därtill. De utvalda skulle då taga en buske 
vardera under ena armen och vandra arm i arm upp på dal-
kullens mitt och där sticka ner buskarna i torven och så vända 
tillbaka under det hela laget trallade en danslåt eller hurrade 
så det ekade inne i skogen. 

— Vem skall hugga buskarna? Du Konrad! Och farsgub-
ben han får lotta. 

Anders gör en sväng och knuffar till Erik-Persa: 
— Skynda på! 
Karolina och Lisa ha gått avsides från de andra och stå nu 

och halvviska: 
— Tänk, om det blir jag och Konrad . . . 
Det kommer ett förskräckt uttryck i Lisas täcka ansikte. 
— Tokstinta! Blir det du, så får du säkert Olov, så tröste 

dig! Men värre är det, om det blir jag och Gammel-Lasse — — 
— Kommen hit, flickor! 
Erik-Persa stod mitt på dalplatsen och höll lottstickorna hårt 

slutna i sin grova näve. 
— Dra nu, flickor! Den som får den längsta stickan får gå. 
Flickorna drogo till sig en sticka var. Ett utrop från Lisa: 
— Jag har den längsta! 
— Jo, stackars mig! 
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Erik-Persa skrattade och for i ivern några tag med handen 
genom skäggkransen. 

— Samla ihop stickorna igen! — nu ska' pojkarna dra! 
Olov drog den längsta stickan. Hurra! Det blir Olov och 

Lisa! 
En djup purpursky drog över Lisas ansikte då Erik-Persa 

lade hennes hand i Olovs, räckte dem buskarna och befallde: 
— Marsch i väg! 
Tysta gingo de uppför dalkullen, medan hela dal-laget tral-

lade en gammal dans-låt. Uppkomna stannade de och stucko 
fast buskarna i torven. Olov böjde sig ned och viskade halv-
kvävt åt Lisa: 

— Vad tror du Konrad tycker? 
— Konrad . . . ? — Det gör detsamma vad han tycker; bara 

bra om han tager illa vid 
— Lisa! 
För en sekund ha Olovs mörka ögon sett på Lisa med djup 

undran i blicken. Men så syntes det klarna för honom och han 
erfar en varm längtan efter att få sluta Lisa i sin famn — bara 
inte hela dal-laget stått och stirrat på dem! Nu trycker han 
blott hennes arm hårt under återtåget till dalplatsen. Där stod 
Konrad — ett stycke från de övriga — och var mörk i hågen, 
sorglustigt rynkande pannan och klippande ihop de vattniga 
ögonen. 

— Se på Konrad! Han har bestämt mörka aningar om kom-
mande fåfänga friare-färder! viskade Anna-Greta i Lisas öra. 

Mor Eva höll just på att ösa upp gröten ur storgrytan och 
rada ut tallrikarna på det långa bordet, då hela dal-laget kom 
tågandes in. 

— Jaså, ni fick färdigt så fort. Bra! Då får ni äta gröten 
medan den är varm. — Varsågod! Du Ol-Persa och du Karl-
August och du Per-Anton — varsågod! — — — 

Efter måltiden tog Erik-Persa fram den s. k. stor-plånboken 
för att betala sina arbetare. "Storplånboken" var Erik-Persas 
heligaste hjärteskatt, som ingen annan än han själv — inte ens 
mor Eva — fick röra. Nu satt han och tummade den medan han 
försiktigt sköt sin stol närmare intill Ol-Persas: 

— Nu ska du Ol-Persa börja och säga hur mycket jag blir 
skyldig dig! 

— Ja, — hm — det blir väl aldrig så mycket. 
Ol-Persa kraxade och spottade långt utåt golvet. 
— Det är väl bäst vi gör byte, så du hjälper mig med tjär-

dalen dagarna efter midsommar. 
— Ja, det går an! Men du, Karl-August, och du, Per-Anton, 

säg bara ifrån! 
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— Ja, vi ha ingen tjärdal i år, så det skulle nog vara bra 
om vi finge några liter t jära då du får bränna. 

— Går för sig det. Men du, Lasse! 
— Ja, om inte Erik-Persa tycker att det är för mycket, så 

tar jag väl en 50-öring. 
— Nej, det har du ärligt gjort dig förtjänt av. Se här! 
Erik-Persa håvar upp en blank 50-öring ur storplånbokens 

djupa buk, och lägger den i Gamel-Lasses magra seniga hand. 
— Men, ni Ant-flickor? 
— Ja, far hälsa och sa att det skulle få bero tills vidare med 

betalningen. Nog träffas vi om det. Förresten så har far tänkt 
leja dej, Erik-Persa, till att bränna våran dal. 

— Har han? Ja, hälsa honom att det har jag inte tid med 
förrän efter midsommar. 

.En stund senare sutto båda Erik-Persa-pojkarna vid fönstret 
och tittade mellan aspdungens lövrika grenar efter den bortilande 
skaran, så länge som de sågo skymten av flickornas vita hiikor. 

IX. 

Tjärdalen brännes. 

Då Erik-Persa-karlarna ätit och vilat en stund gingo de åter 
tillbaka till dalplatsen. Erik-Persa gick ända upp på dalkullen 
och ställde sig bredvid buskarna och såg upp mot den ljusa som-
marnattshimlen, där silvervita molntappar tycktes stå stilla i 
luften. Erik-Persa sänkte blicken något och lät den dröja vid 
trädtopparnas mörka silhuetter, som avtecknade sig mot hori-
sonten. 

— Vi få vindstilla i natt; bäst börja tända dalen, pojkar! 
Anders och Olov skyndade efter näver som de antände och 

stoppade in under dalkullens nedre kant. Snart flammade en 
väldig ring av rök och lågor upp kring den torvtäckta kullen. 

Nu gällde det att "ta fast elden" innan det var för sent. 
Erik-Persa kastade torvstycke efter torvstycke på elden där eld-
flammorna stego som högst, tills endast en gråvit rökpelare steg 
upp mot den ljusa natthimlen. Så fortgick natten timme efter 
timme. Så snart som elden bränt hål på torvtäckningen och 
stack upp sin gulvita tunga, skyndade Erik-Persa att kasta över 
ett torvstycke. "Under dalen ', på var sin sida om t järrännan 
sutto Olov och Anders och väntade på att t järan skulle börja 
rinna. 

De nickade sömnigt då plötsligt en stark doft av tjära kom 
att fräta inne i näsborrarna och ögonen att vattnas — det gjor-
de dem klarvakna igen. Anders rusade upp och ropade: 
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— Nu kommer t järan, far! 
Erik-Persa kom genast klivande och tittade ner i t järrännan, 

där en svag ström av tjära, ungefär som när man slår sirap i 
cn flaska, rann. Erik-Persa böjde sig djupt över t järrännan och 
drog ett djupt långdraget andetag, som ville han riktigt få in den 
starka, färska tjärdoften i näsan. 

— Bra t jära det här! Nu får ni pojkar sköta om tunnorna! 
Fram på dagen eller på kvällen då tjärdalen brunnit ett 

dygn, började t järan att rinna hastigare då den pressande het-
tan nått de inre vedlagren i dalkullen. Olov och Anders fingo 
knoga av alla krafter med tunnorna, så snart en tunna blev fylld 
var det att taga undan den och sätta dit en ny och så slå igen 
.tappen på den fyllda tunnan och rulla den ned till bäcken — 

detta sista för att förebygga 
eldfara! 

Erik-Persa-tjärdalen ha-
de brunnit i tre och ett halvt 
dygn och nu var det, som 
det heter i skapelsehistorien, 
morgon den fjärde dagen. 

Tjärdalen var nu utbrun-
nen. De sista tjärlitrarna 
hade stelnat som en svart-
brun tjock massa i rännan 
och den runda, vackra dal-
kullen var förvandlad till en 
rykande kolhög. 

— Pojkar! Nu släcker vi dalen! Tag spadarna och skotta 
sand på kolhögen tills det slutar ryka av den. Jag är för trött 
till att kunna hjälpa er. Men släck ordentligt, så att vi inte bli 
utan smideskol i år , som vi blev i fjol, då kolhögen brann. 

Erik-Persa var verkligen trött — han hade inte sovit mera 
än 3 timmar sedan dalbränningen började. Han raglade som en 
drucken, då han kom in i sommarstugan till mor Eva. 

:— Du mor, det lyckades bra med tjärdalen i år — hela fem-
tiotvå tunnor! Men nu är jag trött. 

— Skulle just tro det! Du kan gå upp på vinden och lägga 
dig i pojkarnas säng, så får du sova i fred och ro. 

Erik-Persa lydde rådet; trevade sig uppför trappan och lade 
sig i sängen och drog fårskinnsfällen högt över huvudet. Snart 
•genljöd hela sommarstuguvinden av Erik-Persas tordönsliknan-
de snarkningar. 

Två veckor efter det tjärdalen var bränd stod Erik-Persa en 
solklar dag nere vid Dalbäcken och packade tjäran. Då den ny-
brända t järan fått stå några dygn, avskilde sig från t järan (per-
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man) tjocktjäran och det så kallade "svart-vattnet", en starkt 
luktande svartbrun vattenvätska. Båda dessa odugliga bestånds-
delar avtappades då och ny t jära påfylldes innan tjärtunnorna 
skulle säljas. Antalet litrar, perma och svartvatten i t järan, 
varierade mellan 2—3 till flera liter ipr tunna, till stor del be-
roende på hur pass vältorkad tjärveden varit. 

X. 

Tjäran säljes. 

Vita snöflingor — de första för hösten — svävade sakta och 
lätta som dun från den becksvarta rymden, och föllo ned på den 
mörka jorden. Det var en äkta höstkväll, en sådan då man 
ryser vid tanken på en vandring genom skogen och gärna stan-
nar kvar i vänners krets tills morgonen gryr. 

Erik-Persa-pojkarna hade varit nedåt kusten och försålt de 
två första lassen tjärtunnor åt en uppköpare där. 

De hade under den kallblåsiga mulna höstdagen kört mil ef-
ter mil, men ändå var den sista halvmilen och det stenigaste väg-
laget kvar, då mörkret föll på. 

Svarten var inte lika yster som vanligt i kväll. Han klipp-
te blott trött med öronen då någon nattuggla skrek bakom gråa 
mossbelupna stenhällar eller vid bullret då tjärflakens hjul slogo 
gnistor mot stenarna. Olov hade låtit brun-märran gå efter som 
hon behagade och satt framme på tjärflaken bredvid Anders, som 
körde före. Olov satt tyst; Anders pratade som vanligt, men då 
mörkret hindrade honom från att se Olovs ansikte, försökte han 
gissa sig till om de lustiga kvickheterna han berättade, skulle ha 
lyckats narra fram ett leende i broderns allvarstyngda ansikte. 
Men det ville inte riktigt lyckas. Anders kände instinktivt att inne 
i broderns hjärna arbetade allvarliga tankar — tankar som in-
te ens för en minut skulle ha blivit tillåtna att stanna inne i hans 
egen hjärna. Plötsligt kom det något tveksamt: 

— Anders, har du tänkt på, att det nu är sista gången vi 
kört bort t järan under fars regeringstid? 

— Nej — vad — vad menar du? 
Anders blev litet häpen. 
— Jo, har du inte hört på far och mor att de ämna sälja 

hemmanet åt oss i höst! 
— Nej, inte precis. Tänker du att vi ska' köpa? 
— Javisst — vad annars? Innan nästa gång vi föra tjär-

tunnor ned till kusten, äro de våra. 
Anders satt tyst och begrundande en stund. 
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— Olov, då tänker du väl gifta dig — det har för resten sett 
lovande ut om den saken sedan vi bar ned tjärdalen i somras! 

— Jaa, — kanhända lillebror, att du får vara med på ett 
tredagars bröllop på Erik-Persa-gården i ihöst, svarade Olov och 
hans drag fingo ett ljusare och gladare uttryck. 

Genom sommarstugans fönster lyste eldskenet så varmt och 
skönt de frusna tjärkörarna till mötes då de körde in på stall-
gården. Erik-Persa hörde att de kommo och skyndade ut och 
tog emot hästarna. 

— Skynda er in nu pojkar! 
Mor hade kokat en härlig fårköttsoppa åt sina pojkar, som 

smakade förträffligt. Då de ätit kom Erik-Persa in och nu satte 
sig hela familjen kring spisen och så berättade pojkarna om re-
san och Olov lämnade från sig åt far storplånboken, som han 
för en gångs skull varit betrodd om att bära. 

— Det drog mycket för tjärdalen i år — vi kan vara nöjda! 
Ja, bifogade Anders och grep farsgubben skämsamt om ax-

larna — det är länge sedan Erik-Persa var en sådan penning-
karl och storplånbokens djupa buk så späckad. 

— Det var sant, mor, vi fick en "tjärhilka" av handlanden. 
Anders gick till väskan och plockade fram en röd- och vit-

rutig huvudduk, som han skrattande knöt kring mor Evas grå-
håriga huvud: 

— Den här kan du ju ha i stället för svarthilkan mor, då du 
skall gå i söndags-böna! 

Det var ibland vanligt att handlanden-tjäruppköparen, då 
sista lasset var nedforslat, skänkte sina säljare någon liten små-
sak i kläd- eller husgerådsväg som de skulle ta hem åt kvinnfolket. 

* 

Brasan hade brunnit ut. Blott då och då fladdrade en blå-
aktig låga upp och lyste över sängen där Erik-Persa och mor 
Eva vilade. 

— Ja, du mor, det lär nog vara sista tjärdalen vi haft! 
Erik-Persa trevade i mörkret efter mor Evas hand, som låg 

på täcket, och tryckte den ömt — ja så ömt, som man aldrig skulle 
ha kunnat tilltro Erik-Persa. Mor Eva besvarade kärleksfullt sin 
gamle makes handtryckning medan ett par klara tårar rullade 
utför hennes kinder: 

— Vår arbetsdag är slut — men vi hava arbetat mera än 
de flesta! 



FRÅN HÖGFJÄRDEN, LÖVÅNGER. 

Det vackra Lövånger. 
A v Almar Bexelius. 

LIKSOM EN MOR alltid är vacker i sitt barns öga, så är 
ock för oss alla den trakt, där vi första gången sågo dagens 

' l jus och där vi tillbragte våra lyckliga och sorgfria barn-
doms- och ungdomsdagar, alltid fagrare än andra. Må det där-
för ej förundra någon, att jag, en son av Lövånger, talar om 
denna bygd som vacker. 

Det som ger Lövånger dess säregna skönhetsprägel, är det 
halva socknen omgivande havet, de talrika insjöarne och den 
rika lövskogen. Följ med en vacker, solig sommardag, och jag 
skall visa Eder allt detta. 

Vi utgå från kyrkostaden och, sedan vi skaffat oss en båt, ro 
vi över Bölesviken, passera genom den vackra Bölebyn och be-

10 
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stiga det bakom byn belägna, höga Bredberget. Åt norr, öster, 
överallt synes därifrån vid horizonten det blåglittrande Botten-
havet. I norr höjer sig Bjuröklubbens mäktiga hjässa, åt öster 
stiger ur havet det ensligt liggande Blackhallen ocfh åt söder sy-
nes Avasundet och det höga Leskäret. Vi se alla dessa små 
fiskehamnar, varifrån sedan urminnes tider fiskare och sälfånga-
re gått ut till sitt strävsamma, ej alltid lönande men städse loc-
kande arbete. Kasta nu blickarna in över landet. Likt ett band 
av glittrande pärlor ligga här sjö vid sjö, infattade uti en grön-
skande lövskog och odlade tegar. Dessa sjöar äro egendomliga 
därigenom att de flesta av dem ligga i terrass och rinna ut, den 
ene i den andre. 

Så rinner Älgträsket ut i iHögfjärden, som avger sitt vatten 
till Gärdefjärden, vilken genom den s. k. "Strömmen" faller ut 
i Avafjärden och sedan i havet. Kring dessa sjöar ligga några 
av Lövångers fagraste byar. 

Här uppe ifrån berget se vi först ned på de nära belägna 
byarna Blacke och Nolbyn. Den förra ligger dels vid ¡Högfjär-
den dels ock vid den lilla, täcka Blackesjön, som är skild från 
Högfjärden genom ett omkring 100 m. brett näs. Den senare 
byn upptar näset mellan Högfjärden och Gärdefjärden och något 
vackrare och mera leende än dessa båda byar får man söka efter. 

Längre i norr äro den stora Fjälbyns gårdar uppställda 
nästan i rad vid Högfjärdens nordligaste vikar, och där bakom 
se vi en skymt av den fagra Uttersjön. Vända vi oss nu där up-
pe på berget åt väster, se vi Mångbyåns dalgång och den stora 
Gärdefjärden med dess många vikar. Våra ögon överfara se-
dan socknens uråldriga kyrka och den pittoreska kyrkostaden 
samt följa Avafjärden, där den förbi de natursköna Udden och 
Avan slingrar sig fram mot havet. Broängesbergens höjder 
stänga utsikten åt väster. Eljest skulle vi ha kunnat se, huru-
som här finnes ett annat sjösystem, som även det genom Gärde-
fjärden och Avafjärden utrinner i havet. Det är sjöarna Stora 
och Lilla Löwatnet, Ängessjön och Bissjön vid eller i närheten av 
vilka 'byarna Lövvattnet odh Bissjön äro belägna. Skulle vi samla 
våra intryck här uppe på berget av allt, det vi sett, så skulle vi 
säga, att vi sett ett stycke Södermanlandsnatur och ett stycke vac-
ker sådan. 

En annan dag tar jag Eder med på en bilfärd. Vi komma 
norrifrån och sedan vi passerat skogsmarken mellan Daglösten 
och Önnesmark åka vi högt upp i sluttningen av Hökmarksber-
gen och se nere under oss Degerträsket och längre fram den sto-
ra byn Hökmark. Vårt öga kan även här glädjas åt sjöar men 
det som framförallt fängslar oss är den stora odlade bygden. 
Sedan vi passerat Hökmark och Bodan och kommit till Bodabac-
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karna, dragés liksom en ridå undan och vi få se de vackra byar-
na Mångbyn och Broänget, där de ligga på höjderna på var sin 
sida om Mångbyåns dalgång. Mitt hjärta klappar alltid livliga-
re, då jag ser dessa ställen, som i mina ögon äro de fagraste av 
alla. 

Då Ni nu böra vara övertygade om, att Lövånger är vac-
kert, så få Ni nu utan mig fortsätta Er bilfärd. Jag kan det ej, 
jag vill som vanligt stanna här för att få njuta, njuta obeskriv-
ligt vid anblicken av den för mig så kära och så fagra hembygden. 

BRÄNNINGAR VID BJURÖKLUBB. 



JSågot om djur ocb välter i Lövånger. 
Av Otto Holm. 

ED ANSTÅENDE ARTIKEL har tillkommit i all hast, 
ursprungligen såsom bidrag till ett specialnummer för 
Lövånger av tidningen Skelleftebladet. Med någon om-

arbetning inflyter den i Hembygdsföreningens årsbok på begäran 
av dennas redaktör, som tänkt sig, att de uppgifter, den innehål-
ler, kunna ha något intresse även för andra västerbottningar än 
ortsbefolkningen. Dessa uppgifter röra några sällsynta eller el-
jest anmärkningsvärda fynd och förekomster av växter och djur 
inom Lövånger, sammanförda utan några vetenskapliga synpunk-
ter. Lövånger har i viss mån en annan geografisk karaktär än 
övriga kustsocknar vid Bottniska viken, i det den bildar en i havet 
utskjutande udde. Möjligen kan härmed den omständigheten i 
någon mån sammanhänga, att några djurarter här hava sin 
nordgräns, liksom att i övrigt jämförelsevis många ovanliga fynd 
inom denna socken blivit gjorda. 

Gå vi till en början något tillbaka i tiden, finna vi, att det 
ej är så synnerligen länge sedan björnen uppträdde i Lövånger. 
Den sista björnjakten ägde rum på 1840-talet, troligen 1842, då 
tvenne björnar uppéhöllo sig i Svarttjärns-skogarne. Den ena 
gick vid jakten upp i en björk och blev hastigt avfärdad, men den 
andra förföljdes länge; den gick till sist ut på ett skär norr om 
Bjurön men drevs tillbaka till fastlandsstranden och blev där 
skjuten. En av deltagarna i jakten var hemmansägaren Anton 
Lundgren i Avan, och det är genom hans söners berättelser, som 
jag fått kännedom om tilldragelsen. Enligt dem skall i manna-
minne ha funnits ett björnide, grävt i en sandbacke mellan Svart-
tjärn och Sandvikens by i Skellefteå. 

Naturligtvis är det främst de större djurformerna, som till-
dra sig uppmärksamheten, under det att de mindre förbises och 
därför till stor del äro med avseende på sin utbredning okända. 
Fladdermössens förekomst i dessa trakter är t. ex. så gott som out-
redd. 

Något liknande gäller även fågelfaunan, och med säkerhet 
kan antagas, att många anmärkningsvärda förekomster bli obe-
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aktade och obekanta. Åtskilligt blir emellertid genom intressera-
de personer känt och tillvarataget. 

En härfågel sköts på 1870-talet i Lövånger av jägmästare 
Tigerhielm, och något av de sista åren under samma årtionde var 
det, som en dylik långväga främling iakttogs på komministergår-
den Berget. En vit ladusvala från Lövånger finnes i Umeå allm. 
läroverks samlingar, skänkt av lantbruksingeniör C. Holm. Vår-
fågeln har enligt komminister J. Lundgren med all sannolikhet 
någon gång häckat i Lövånger, såsom fallet ock är med "dum-
snuten" (nattvakan), vilken sommartiden flere gånger iakttagits 
även av C. Holm. Bergfinken, vilken i likhet med de båda före-
gående egentligen tillhör lappmarken, är regelbunden häckfågel 
vid kusten. 

Bland fåglar med mera sydlig utbredning, som på sena-
re tid spritt sig hit upp, 'kan nämnas grpnfinken, vilken först 
på 1890-talet iakttogs i Lövånger. Att däremot beteckna grön-
siskan såsom en invandrare från senare tid är alldeles oberätti-
gat, ehuru den visserligen på de allra sista åren blivit vanligare 
än förr. Den tid, då grönsiskan icke fanns häruppe, torde ingen 
känna; i min barndom var den icke ovanlig burfågel i Lövånger. 
Egendomligt nog har den faunistiska litteraturen intill sista tid 
föga haft att förmäla om grönsiskans förekomst i Västerbotten. 
I Nilssons fauna anföres efter brukspatronen C. G. Löwenhjelm, 
som 1843 företog en resa i Norrlands fjälltrakter, att grön-
siskan finnes i Lycksele, Sorsele och Kvickjock, men egendomligt 
nog synas de två första fyndplatserna alldeles har försvunnit ur 
litteraturen. I P. Rosenius arbete "Sveriges fåglar och fågel-
bon", h. 31—33 1918 heter det, att "grönsiskan icke är känd som 
häckfågel i Västerbotten". Kolthoff & Jägerskiöld, "Nordens fåg-
lar" och E. Lönnberg, " Svenska fåglar" ha heller ingenting att 
härom förmäla.1) S. Ekman, "Djurvärldens utbredningshistoria" 
1922 nämner lika litet om Löwenhjelms båda västerbottniska fynd-
platser, men ett par nya uppgifter ha tillkommit. H. Zetterberg 
uppger i Fauna & Flora 1920 ("Fågelfaunan i södra Lapp-
land"), att grönsiskan förekommer såväl i Lycksele och Sten-
sele som även sparsammare i Sorsele, och K. Gram, vilken lik-
som Zetterberg lämnat synnerligen viktiga och värdefulla bidrag 
till kännedomen om fågelfaunan i länets inre delar, meddelar i 
Fauna & Flora augusti 1921 från Vindeln följande: "Angåen-
de grönsiskans förekomst och häckning i våra nordliga byg-
der äro i vår ornithologiska litteratur förekommande uppgif-
ter knapphändiga och osäkra. Vad beträffar innevarande som-

') Lönnberg s äge r dock, att g r ö n s i s k a n "f innes över s tör re delen 
av landet" , och o m n ä m n e r henne som häckfåge l i Nor rbo t t ens lågland. 
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mar, så är fågeln ovanligt allmän, åtminstone inom södra Väs-
terbotten och synes där hava häckat allmänt" o. s. v. Samma som-
mar fann undertecknad grönsiskan ovanligt allmän på Holmön 
och lämnade till Ekman ett meddelande, som inflöt i "Djurvärl-
dens utbredningshistoria". Men detta synes ock vara ungefär 
allt, vad i litteraturen finnes om grönsiskan inom Västerbotten. 

Ungefär på samma sätt som med grönsiskan och dess före-
komst här uppe synes det förhålla sig med göktytan och 5vart-
mesen, ehuru dessa äro vida sällsyntare. Tofsmesen däremot är 
nog en invandrare från de senare åren men är nu spridd åtmin-
stone över nedre landet. Vad blåmesen beträffar, är den på till-
fälliga strövtåg ej sällan iakttagen men som häckfågel norr om 
Ångermanland ytterligt sällsynt. Någon av somrarne 1905— 
1909 fann emellertid läroverksadjunkten S. Högbom i närheten av 
Lövångers kyrkplats men på skilda håll tvenne ¡bon av blåmes, 
båda i trädstubbar. 

Naturligtvis är det dock de större fågelarterna, som mest till-
dra sig uppmärksamheten. Anmärkningsvärt är, att ringduvan, 
så vitt bekant, i Lövånger uppnår nordgränsen för sin utbredning. 
Den är ingalunda sällsynt och har länge funnits. Själv minns 
jag från min tidigaste barndom, huru en gång min far tog oss 
barn med ut för att lyssna på duvokutter från den närbelägna 
granskogen. Helt och hållet tillfällig är däremot en förekomst 
av rapphöna, som en gång för åtskilliga år sedan under en höst-
jakt iakttagits av min broder C. Holm. 

Sistlidne december sköts i Gammelbyn en riporre, som Umeå 
läroverk genom förmedling av postexpediitör G. Huss fick tillfälle 
att förvärva. 

Tillfälligtvis men dock under häckningstiden har jag själv 
iakttagit den blå kärrhöken, dels den i hög grad måsliknande 
hanen, dels den bruna men på den vita övergumpen lätt igenkän-
da honan. Denna rovfågel, som har sitt egentliga hem på de norr-
ländska myrarna, är på grund av sin sällsynthet fridlyst. Skydd 
borde även beredas en annan rovfågel, nämligen fiskgjusen. För 
en del år sedan hade man nöjet att t. ex. på Avafjärden nästan 
regelbundet få beundra den ståtliga fågeln; nu är den till följd 
av boplundring och boträdens nedhuggande sällsynt. Tyvärr 
respekteras ingalunda alltid vid avverkningar domänstyrelsens 
föreskrift att skona boträden. Även ormvråken har på senare tid 
blivit sällsynt. Pilgrimsfalken torde väl ännu ha bo på Tulter-
berget och på Avanäsudden. 

Särdeles anmärkningsvärt är ett fynd, som i maj 1915 gjor-
des i Lövvattnet. I ett slagjärn, som på grund av iakttagelser 
över fågelns levnadssätt agnats med en skalbagge, fångades en 
aftonfalk, som i levande tillstånd förvärvades av folkskollärare E. 
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Björk. Den mottog föda, t. ex. trollsländelarver, men dog till följd 
av erhållna skador efter en veckas förlopp. Exemplaret befinner 
sig i Göteborgs museum. Maken hade även varit synlig, och pa-
ret hade en tid före fångsten tilldragit sig åtskillig uppmärksam-
het. Aftonfalken har sydostlig utbredning och är sällsynt häck-
fågel i Finland. 

Av vadarefåglar ha en del intressanta fynd gjorts, och för 
de märkligaste ha vi att tacka medlemmarna av en med natur-
sinne och iakttagelseförmåga mer än vanligt begåvad allmogefa-
milj, nämligen familjen Lundgren i Avan, av vilken ett par med-
lemmar i det föregående blivit omnämnda. Jag syftar på de fynd 
av gråhäger och svart stork, naturligtvis tillfälliga kringströvare, 
som för åtskilliga år sedan gjordes i Avan. Tyvärr kom ingenting 
något museum till godo. Gråhägern häckar i spridda kolonier i 
våra sydligaste provinseir, och svarta storken är ännu sällsyntare. 
I flere decennier har den varit så gott som fullständigt försvunnen 
från vårt land som häckfågel men i fjol åter uppträtt såsom sådan 
i Bergslagen.1) I samhand med dessa storfåglar kan nämnas, 
att tranan i sommar förekommit på flere ställen i Lövånger. På 
Stormyren i Svarttjärn är den eljest icke ovanlig, ooh ungar ha 
där flere gånger ilhjälslagits av okynnigt folk. 

Av mindre vadare har vippan några gånger visat sig i Avan, 
och 2 ex. ha blivit skjutna. Även en sothöna har där skjutits. 
Sommaren 1917 fanns i Toresviken småfläckiga sumphönan. 
Att få syn på fågeln var visserligen omöjligt, men det karaktä-
ristiska lätet hördes ideligen. Det kan återgivas med "oitt" oclh 
är både starkt och egendomligt. Om man ock befann sig på när-
mare en kilometers avstånd, föreföll det komma från de närmaste 
buskarne. Fågeln fanns i Toresviken åtminstone ett par veckor 
före midsommar och långt fram på sommaren, och troligen häc-
kade den där. Sumphönan är en släkting till komknafrm, vars 
sträva enformiga läte man ofta får höra under sommarnätterna. 

Ibland simfåglarna kan nämnas stjärtanden, som egentligen 
tillhör fjälltrakterna men nere vid kusten icke är så sällsynt som 
häckfågel. Ejdern är jämförelsevis sällsynt tack vare boplundrare; 
särskilt i Kallviken skola de vara skickliga och energiska. Grå-
gåsen häckade i Avan ännu under senare delen av 1800-talet; i 
Kräkånger skall för ett par år sedan en unge ha fångats, och i 
närheten av Storön torde den ännu finnas. Sädgåsen och fjäll-
gåsen förekomma under flyttningarna. Den senare är sällsynt, 
men t. ex. på 1890M:alet skötos i Avan flere exemplar (J. Lund-
gren). Även vid Holmön, Umeå och Nordmaling iakttages den 

') 1 Hidinge socken inom Örebro län ; 1909 fanns svar t s tork häc-
kande på S t engå rdsho lma k ronopark i Småland . 



1 5 2 ' 

under flytlnin garna, och dess flyttningsväg torde, mot vad som 
antages, delvis gå över Bottniska viken odh ej uteslutande öster 
däirom.. 

I april 1922 gjordes vid Bjuröklubb ett ganska märkligt 
fynd; ett exemplar av vitnäbbade islammen blev nämligen funnet 
på isen och ihjälslaget, och av herr Per Lundgren insändes till 
mig några rester, som nu befinna sig konserverade på Riksmu-
seum. Av denna lomart, som tillhör norra Asien och Amerika, 
ha endast några få exemplar blivit tillvaratagna i vårt land. Sä-
kerligen var det denna lom, som 1918 och även någon gång i 
början av 1900-talet enligt J. Lundgren visade sig i Avan och på 
grund av sin stora vita näbb påminde om en havssula. I oktober 
1921 sköts i Avan av P. Lundgren en svarthakedopping, som nu 
tillhör Umeå läroverk, odh i oktober i fjol insändes av herr Ivan 
Hällgren från Bjuröklubb en gråhakedopping. Båda äro i dessa 
trakter ytterst sällsynta fåglar. Den senare häckar emellertid 
i Piteå-trakten, och av den förra har disponenten Aug. Olsson för-
liden sommar funnit flere par i sjön Skärjavan i Nordmaling. 

Av kräldjur finnas i Lövånger huggormen, skogsödlan, orm-
slån och möjligen snoken. Den siste är i Västerbotten en synner-
ligen mystisk figur, och i de allra flesta fall är det, som kallas 
snok, ingenting annat än mörkt färgade huggormar. 1874 eller 
1875 hittade emellertid hemmansägaren K. J. Lundgren i Avan 
i en halvrutten ris- och lövhög jämte en hög ägg en orm, som så-
ledes torde ha varit en snok, och på 1870-talet skall, enligt löjt-
nant A. Bergstedt, i närheten av kyrkstaden snokägg ha hittats 
i en gödselstack. Även vid komministergården Berget skall vid 
samma tid snok ha förekommit. Huruvida den numera finnes i 
Lövånger, är okänt men av intresse att få utrett. 

Av groddjuren finnas vanliga grodan, paddan och vattenöd-
lan eller skratabborn (skrat = skrömt, spöke), den sista sällsynt. 

Bland sötvattensfiskarna är blott gösen i Vallsträsket anmärk-
ningsvärd. Den är en lämning från Ancylussjön, den sötvattens-
sjö, som en gång — ehuru med större utbredning — intog nuva-
rande Östersjöns plats. Av havsfiskarna ha ett par sin nordgräns 
vid Lövånger, nämligen vanliga havsnålen och tobisen. Av den 
senare är ett enda exemplar funnet i Avan av P. Lundgren 
(1922), vilket av honom skänkts till Umeå läroverk. Bortsett från 
detta fynd är den nordligaste kända förekomsten belägen vid Häl-
singlands kust. Från nordligare lokal känna handböckerna ej 
heller sjårudan, som emellertid finnes vid Västerbottenskusten, 
t. ex. i Nordmalings och Sävar skärgårdar. Även finnes den i 
ett par helt små men djupa t järnar i Nolbyn i Lövånger, varifrån 
doktor G. Bjerner skänkt ett ex. till Umeå läroverk. Sjuryggen 
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är fångad i A van (J. Lundgren). Denna fisk går dock längre 
mot norr; ett ex. är nämligen fångat i Luleå skärgård. 

Vad växterna beträffar, skall jag fatta mig mycket kort. Om-
nämnas bör emellertid underviolen på sluttningen av norra Hök-
marksberget. Närmaste växtplats vid kusten är belägen i Nor-
dingrå. Mycket isolerad är också förekomsten av backtimjan på 
Bredberget. Oren-igelknopp växer i stora dungar i Gärdefjärden. 
Den är dock funnen även på en plats i Norrbotten, vilket även är 
fallet med strandlummern. Rockentrav växer på skär vid Bjurön. 
Bland lägre växter kan nämnas en form av flytmossa, som i väl-
diga mängder betäcker bottnen i de grundaste delarna av Gärde-
fjärden. Den är eljest så pass sällsynt, att för några år sedan ett 
hundratal ex. sändes till en österrikisk botanist för att komplette-
ra ett av honom utgivet exsickatverk över Europas mossor. 

Naturligtvis är det önskvärt, att de många luckorna i vår 
kännedom om faunans och florans sammansättning bliva fyllda, 
och på sista tiden har ock ett glädjande intresse visat sig. För-
fattaren mottager med tacksamhet alla meddelanden av ifrågava-
rande slag. 

Men ännu mera önskvärt är, att det, som finnes, blir bevarat 
och icke ödelägges och förstöres. Människan är ju skapelsens her-
re, men ingalunda alltid en god och förståndig husbonde. Sjöfåg-
larne, ejdern och grågåsen m. fl., föra en ojämn strid mot snikna 
äggplundrare. Allt vad "spänningar" och "kattugglor" heter, 
anses vara tillspillogivet. Havsörnen vid kusten är snart full-
ständigt utrotad, liksom kungsörnen i fjällen. Även bland rov-
fåglarna finnas dock arter, som äro övervägande nyttiga. Detta 
gäller de flesta ugglor och bland dagrovfåglarne särskilt vråkar-
ne och kärrhökarne, tornfalken m. fl. En sådan fågel som fisk-
gjusen kan ju ej betecknas som nyttig, men den ringa skada, den 
gör på fisket, uppväges många gånger av den njutning, anblicken 
av den ståtliga fågeln skänker ett för naturens skönhet öppet sinne. 

Och oavsett nytta och skada — varje djur måste leva efter sin 
art. Då rovfågeln bemäktigar sig sitt byte, handlar den icke an-
norlunda än det värsta rovdjuret i skapelsen, den stora plundra-
ren människan. Den dödar av nödtvång, i mån av behov — män-
niskan för snöd vinning eller blott för nöjet att döda. 



Ur Lövångers kyrkokrömka. 
Av Carl Edström. 

NAMNET Lövånger kommer av de tvenne fornsvenska or-
den Lauf = Löv och Angur = vik. Sålunda har den med 
lövklädda stränder inåt fastlandet sig sträckande havsvi-

ken, som nu kallas Avan- och Gärdefjärden, vid vilken kyrkan 
ligger, givit socknen dess namn. 

Socknen är rik på s. k. kummel eller gravrösen, uppkastade 
över avlidna personer i äldsta 
tid. Vid den undersökning, nu-
mera avlidne seminarieadjunk-
ten i Umeå F. Laestadius och 
undertecknad sommaren 1914 
företogo i ett par av dessa 
kummel, anträffades en bärn-
stenspärla, som, enligt vad se-
dan utrönts, förskriver sig 
från senare järnåldern. Bärn-
sten var ju känd redan under 
stenåldern, men fick dock ej 
såsom bytesvara den vidsträck-
ta spridning, detta fynd talar 
för, förrän under den järnål-
derstid, man räknar från 300 
år före Kristus. Sålunda går 
Lövångers bebyggande med 
säkerhet så långt tillbaka som 
till tiden för Kristi födelse. 

— På dessa kummel, under 
KYRKOHERDE CARL EDSTRÖM. vilka ofta stormän och hövdin-

gar gravsatts, torde under he-
denhös offer förrättats. När sedan kristendomen fann väg hit 
upp, restes det kristna korset på heliga platser. Vid källor eller 
sjöar började man döpa och där, beroende på platsens betydelse, 
uppfördes sedermera gudstjänsthus. 

Lövångers äldsta kyrka, som var av trä, skall hava stått vid 
den än i dag därför benämnda Kyrksjön, strax nedanför den nu-
varande komministergården. Denna omständighet talar för att 
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Kyrksjön varit ett betydande dopställe. Huru länge denna kyrka 
användes för sitt ändamål, därom saknas uppgift. 

Den nuvarande kyrkan förskriver sig från 1400-talet. Den 
består av ett rektangulärt långhus med trenne stjärnvalv, uppbur-
na av väldiga pelare. Vapenhuset ligger åt söder, sakristian mot 
norr, till den senare ansluter sig värmekammare. Ursprungligen 
var kyrkan blott två valvlängder. Men, när under Gustaf Adolfs 
tid Vebomark överflyttades från Bygdeå till Lövångers socken, till-
byggdes det tredje längst mot väster. Kyrkan är huvudsakligen 
uppförd av gråsten med tegel i valv och murpelare och vitrap-pad 

KYRKBYN, LÖVÅNGER. 

både in- och utvändigt samt omh ägnad med bogårdsmur. Invigd 
och helgad åt St. Anna, jungfru Marie moder, hade kyrkan ur-
sprungligen hennes bid såsom förnämsta prydnad på högaltaret. 
— Bilden finnes ännu kvar, förvarad i Skellefteå museum. — Det 
krucifix, som nu reser sig över altaret, är tydligen av gammalt da-
tum, troligen ock från medeltiden, ty här är såret på högra si-
dan, då yngre krucifix ha det på den vänstra. Den ursprungliga 
predikostolen ersattes 1756 av den nu förefintliga, är hitförd från 
Munktorp i Västmanland och bär årtalet 1623. Den är indelad 
i fält med utskurna bilder av Kristus, de fyra evangelisterna och 
någon apostel. 

När för första gången kyrkoherde blivit i församlingen an-
ställd, är ej med säkerhet utrönt. En kyrkoherde Ragvald näm-
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nes dock från 1100-talet, tjänstgörande vid den nämnda träkyr-
kan. Först efter reformationen kan man med visshet angiva så-
väl kyrkoherdar söm komministrar, vilka här levat och verkat. 

Gustaf Vasa gjorde visserligen ett försök att indraga kyrko-
herdebefattningen för att åt kronan förskaffa inkomsterna från 
densamma. Han överlät nämligen 1551 prästgården åt en Jöns 
Håkansson "att hafwa thet lappefolk uppa, som all Konungens 
renredskap åhrligen ferdig hålla skola" dock "medh thet willkor, 
som han sig sielf tillbinder, att han skulle förskaffa sig en Cape-
lan, som Löffångers sockneinbyggare med Gudz ordh och annan 

DET INRE AV LÖVÅNGERS KYRKA. 

tilbörlig tiänst uti alla måtto väl förestå kunde." Dock blev denna 
anordning av kort varaktighet. Redan 1560 friköpte sig Lövån-
ger tillika med Skellefteå och Bygdeå socknar från detta intrång. 
De utgåvo detta år i en stadga 2 läster 6 tn. smör för "the affvels-
gårdar them förskonedes, som ther byggias skulle" (naturligtvis 
på prästborden). 

Kyrkoherdarna från denna tid hava varit: 
1. Erik Olaus Helsingius, tillträdde tjänsten 1530 och dog 

1558. 
2. Petrus Jonae, född i Umeå och efter studier i Rostock 

kyrkoherde i Lövånger 1560—1575. Det sistnämnda året beford-
rades han till kyrkoherde i Umeå. Sannolikt såsom kungl. ynnest-
bevis för hans eftergivenhet för Johan III :s katolska reformer, ty 
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året förut hade han nämligen såsom kontraktsprost undertecknat 
liturgien. 

3. Petrus Oesthonius 1576—1604, prost och kyrkoherde,, 
underskrev tillika med sin komminister Erik Andrse Uppsala mö-
tes beslut 1593. Under hans tid gästades prästgården den 4 
mars 1602 av konung Carl IX jämte drottning Kristina, den sto-
re Gustaf Adolfs moder. 

4. Ericus Andrae 1605—1614, 
5. Christophoros Olai Gestricius, född i Elfkarleby, beford-

rades till kyrkoherde i Lövånger 1615 från att förut hava varit 
komminister i Skellefteå. Hans gravsten ligger i kyrkans kor och 
anger 1637 vara dödsåret, ehuru det icke lär vara så säkert, att 
han avled det året. 

6. Andreas Olai Burman 1638—1654. Under hans tid 
tillbyggdes kyrkan, såsom förut omnämnts. För att gå i land med 
företaget erhöll församlingen K. M:ts tillstånd att genom "kollekt 
och stambok" samla bidrag i Hälsingland, Medelpad och Väster-
botten. Men icke förty krävde kyrkans utbyggande sannskyldiga 
offer, då samtidigt "svåra år av hungersnöd" inträffade. 

7. Petrus Zakarias Steccenius, född i Stöcksjö i Umeå lands-
församling, var kyrkoherde mellan åren 1655—1694. Han upp-
nådde den respektabla åldern av 94 år. Gravstenen i koret ger 
honom och hans maka följande vackra eftermäle: "Här vilar ett 
välsignat ipar, som mätt av högan ålder var, och sexti år i nöjsam 
ro tillsammans byggt ett lyckligt bo. De hava fruktat Herren Gud,, 
i kristligt saktmod lytt hans bud och därnäst gjort sin nästa gott, 
sist evig ro i himlen fått." 

8. Olaus Salin, 1690^1702, tillträdde tjänsten redan me-
dan företrädaren, hans svärfader, levde, som då var "utgammal 
och orkeslös". Under hans tid uppbyggdes klockstapeln vid kyr-
kan. 

9. Nils Eurenius 1703—1714. Dennes gravsten ligger 
även i koret på norra sidan och har följande inskrift: "Ser uppå 
mig, jag haver en liten tid haft möda och arbete och haver funnit 
en stor hugnad." ' Denna grav hörer kyrkoherden H. Nils Eure-
nius och dess K. hustru Margareta Forsman till." Makarna ha 
till kyrkan skänkt bl. a. den stora, vackra ljuskronan, som hänger 
i koret. 

10. Elias Ask, 1715—1722, fick sin fullmakt på kyrkoherde-
beställningen underskriven av Karl XII i Stralsund den 11 mars 
1715. Han förestod pastoratet i en ganska svår tid, som förorsa-
kades såväl av "fiendens infall, som ock av finska armén, vilken 
utblottade landet". 

11. Magister Zakarias Plantin 1723—1730 är särskilt om-
talad för att med nit och framgång hava "drivit katekismi lära". 
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12. Magister Mathias Dahling 1730—1772. Om honom 
berättas, att han av församlingen vades med stor röstövervikt. 
Konsistorium förbigick honom dock vid utnämningen. Häröver 
besvärade sig emellertid församlingen hos Konungen och denne 
fastställde församlingens val. Kyrkoherde Dahling är det, som 
skänkt till kyrkan den förut nämnda predikstolen. Han begynte 
också skriva församlingens herdaminne, som sedermera av efter-
följande pastores fullföljts på ett undantag när och anses såsom 
en av de värdefullaste volymer, församlingens arkiv äger. 

KAPELLET PÅ BJURÖN. 

13. Johannes Olai Mellin 1774—1788, hade förut varit för-
samlingens komminister från 1738 och därtill utan val enhälligt 
kallad. Märkligt är, att han tillika enhälligt korades till kyrko-
herde efter Dahlings död. Född 1701 var han sålunda 73 år, när 
han tillträdde sitt pastorat. Det var ju vackert av församlingen att 
handla så. De ansågo väl, att hans föregående långa tjänstgö-
ring borde belönas med detta förtroende och denna befordran. 
Heder åt en sådan församling. Hans fader Olaus Johannes Mel-
lin hade på sin tid vant komminister i Lövånger 1704—1715. 

14. Olof Hamrén 1791-1797 har ock med flit drivit "kate-
kismi lära", hållit god kyrkodisciplin och med ren lära och krist-
lig vandel uppbyggt sin församling. 
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15. Emanuel Öhrling 1798.—1808. Om honom berättas, 
att han, en fryntlig gubbe men just ingen talare, vanligen i hem-
met avbröts av sin hustru med orden: "Tig du, Öhrling". Då han 
en söndagsmorgon kristnade ett barn, varvid han påtagit sig en 
kall rock, fick han slag och sättande sig på en stol utropade: "Herre 
Jesus, anamma min ande!" blev mållös och dog. Nu kom hans 
hustru in och ropade: "Tala, Öhrling." 

16. Magnus Unseus 1810—1837, var liksom flera av sina 
företrädare skolman, innan han tillträdde kyrkoherdetjänsten. 
Respondens vid prästmötet i Piteå 1819 blev han prost året därpå. 
En hans son, Johan Magnus, blev sedermera komminister i Löv-
ånger 1841—1855, då han fick transport som kyrkoherde till Bur-
träsk i 7. Olof Lindfors 1838—1847, erhöll hederstiteln prost 
1839. Hans moder härstammade från adliga ätten Wattrang. 

18. Jonas Scherdin 1849—1860. När han sökte pastoratet 
voro på förslag jämte honom, som då var rektor i Umeå, hovpre-
dikant Lodeli och Collega Genberg i Piteå. Många församlings-
bor voro för hovpredikanten. Men före valet utspreds bland all-
mogen, att han, som var gift med en grevinna Spens, måste bo 
i stenhus. Sålunda skulle då förestå en dyrbar nybyggnad av 
prästgården, om man valde honom. Därjämte upphöjde umebor, 
som ville bli av med sin besynnerlige rektor vid läroverket, Scher-
din till skyarna. Man gick i den snaran och valde nästan enhälligt 
rektorn till kyrkoherde. Året efter det han tillträtt tjänsten, blev 
han vansinnig, från vilken sjukdom han aldrig tillfrisknade, utan 
förestods pastoralsvården ständigt av v. pastor. 

19. Per Robert Holm 1863—1392, son till den från finska 
kriget bekante bataljonspredikanten vid Savolaks jägarregemente, 
sedermera regementspastorn vid Hälsinge regemente och sedan 
1824 kyrkoherden i Själevads pastorat C. J. Holm. Kyrkoherde 
P. R. Holm var en synnerligen begåvad, lärd och mångsidig man. 
Promoverad filosofie magister var han, innan han tillträdde tjän-
sten i Lövånger, lärare eller, som det då hette, "collega" vid Umeå 
läroverk. Såsom praeses vid prästmötet i Härnösand 1883 för-
svarade han där sin avhandling "Hadesläran enligt den heliga 
skrift". Sina predikningar utarbetade han med stor omsorg och 
var en gärna hörd talare. På pastorsexpeditionen var han känd 
som en ganska sträng herre men i själ och hjärta var han hjärte-
god och särskilt öm mot alla fattiga och förtryckta, såsom det än 
i dag berättas. Åren 1866—1868 var han ledamot av lands-
tinget och dess vice ordförande och erhöll Kungl. Nordstjärne-
orden 1882. 

20. Carl Wilhelm Elfgren 1893—1918. Uppvuxen under 
och fostrad i de stora väckelserna från 1850-talet var han en god 
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evangelii förkunnare i Rosenii anda. Också kom han att mycket 
bliva fäst vid den verksamhet, som kanske mest påtagligt rönt 
största inflytandet från Rosenianismen. Med denna har han ock 
delat svårigheten att följa, förstå och erkänna kyrkans utveckling 
och de uppgifter, som där arbetat sig fram såväl här hemma som 
på vår kyrkas missionsfält. Detta sagt icke såsom kritik utan för 
att i möjligaste mån återge en sann bild av församlingsläraren. 
Han var i övrigt en hedersman av den gamla goda stammen, frid-
sam, gästfri och vänsäll. Om det om någon kan sägas, att han 

KYRKOHERDE PER R. HOLM. KYRKOHERDE CARL ELFOREN. 

icke hade någon fiende, så gäller detta kyrkoherde Elfgren. Ock-
så var saknaden stor i församlingen, när han gick hädan. 

21. Carl Edström, 1919— 
Förteckning på de Capellaner i Lövånger, om vilka man "er-

hållit någon pålitlig underrättelse". 
1. Ericus Andrae — 1605, då han blev kyrkoherde i försam-

linden. 
2. Petrus Zakarias Steccenius, året för hans tillträde är ej 

känt men att han varit komminister under hela kyrkoherde Bur-
mans tid till 1655, då han efterträdde denne som kyrkoherde, är 
konstaterat. 

3. Olaus Salin 1655—1690, då han befordrades till kyrko-
herde i församlingen. 
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4. Carolus Wennman 1691 —1697, den förres svärson och 
efterträdare i Capellanssysslan, sedermera lektor i Härnösand. 

5 Petrus Plantin 1697—1703, då han genom sin morbror 
Biskop Matthias Steuchius, som innan han blev 'Svea Rikes Ärke-
biskop var biskop i Lund, erhöll ett pastorat i Skåne. "Dock lev-
de han där inte länge utan över saknad av födelsebygden och för 
den kärlek han fattat til Lövångersborna och de till honom, sörj-
de sig tilil döds." 

6. Olaus Johannis Mellin 1704—1715. Hade sin bostad i 
Gammelbyn. 

7. Erik Johannis Melander 1715-1737. Han gifte sig med sin 
företrädares änka eller som det kallades "konserverade prästhuset". 

8. Johannes Olai Mellin 1738—1774, då han vid 73 års 
ålder blev församlingens kyrkoherde. 

9. Mikael Jonas Sand 1774—1790. 
10. Eric Widgren 1790—1817. 
11. Isak Daniel Videnmark 1818—1820. 
12. Johan Bexelius 1821-4840 . 
13. Johan Magnus Unaaes 1841—1855. 
14. Johan Gustaf Högbom 1856--1884. 
15. Anders Johan Rothén 1884—1900. 
16. Nils Johan Nordberg 1900—1905. 
17. Johan Helmer Gidlund 1906—1911. 
18. Carl Johan Edström 1912—1919. 
19. Anders Johan Boija 1919—1922. 
20. Helge Engelbert Stenqvist 1923—, 
Man har som ett kuriosum lagt märke till att sedan 1821 ha 

komministrarna i oavbruten följd hetat Johan i över 100 år och 
att ej mindre än fem komministrar också blivit valda till kyrko-
herdar i församlingen. 

Det skulle föra oss för långt att söka tolka, vad dessa män 
betytt för utvecklingen ej blott inom kyrka och skola utan ock på 
andra livets områden inom den kyrkliga och borgerliga kommu-
nen. Dock bör ej glömmas i en jordbruksbygd som denna är, att 
många av ovan nämnda pastores varit rent av föregångsmän i 
jordbruksskötsel. Därom vittnar krönikan om boställets uppar-
betande och förbättring. Så har ock nämnde kyrkoherde Holm, 
vars värde man ej vetat så uppskatta, förrän han gått ur tiden, 
bl. a. varit med om att starta det nu äldsta existerande mejeriet i 
Västerbotten, nämligen det i Selet. (Ett mejeri i Nordmaling skall 
hava varit äldre, men Selets är det andra. Och eftersom Nord-
malings-mejeriet rätt snart upphörde, har, som sagt, Selets me-
jeri namn och rang av att vara i denna tid det äldsta som tävlar 
om att i marknaden föra ut den s. k. Västerbottensosten). 

n 



"Ja si frökna, nog jär 'a bra till å rust' maten å prata å 
sjoong, men si kärleken, he hav'a int' " — sålunda talade min vän 
och specielle beskyddare och log så hjärtans gott med en illparig 
glimt i de klarblå ögonen, där tjuvpojken satt på lur trots sextio 
år och ett vördnadsbjudande vitt skägg. Och frökna måste då 
också ge honom rätt, ty den kärlek, som tänder opp eld, hade inte 
fallit på hennes lott och allra minst den, som får surved att brin-
na i en gammal rucklig bakugn med pressande snöyra i muröpp-
ningen. 

Gubben pulsade in från snödrivan utanför som en räddan-
de ängel, — nu som' alltid — stampade snön av kängskorna och 
drog fram slidkniven från byxbaken. "Jo, nu val du si en, som 
hav' kärlek som brinn', men så hav'n allt fått lär ' se' från ong-
domen och tjäne nie år för jänta sin" — kniven skar långa spå-
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nor i veaträ't. "Förståss, han var bara en liten stackars snickar-
poijk' då för ti'n och hon, stinta, hört till byns aristokrati, men he 
gäll' bara å ligg' i å knoo å va' som tjuru'!" 

Därmed var vi åter inne på den gamla visan om kärlek som 
enar människors hjärtan, kärlek till hem och härd, till fäderne-
torvan och gamla tider — medan elden, som den segrande kär-
lekens symbol mer ocih mer girigt slickade de kådiga vedklabbar-
na och spred ljus och värme i lillstugan vid sjöastrand. 

Visserligen hade nya tiden dragit därin och gjort kraftiga 
försök att belamra och vanhelga hundraåriga väggar med ett 
modärnt skolköks tusen och en redskap och grejor, men intet kun-
de ändå förjaga stämningen från gammalt, och där var mer än 
högtidstund, när den korta vinterdagen var slut och en stojande 
skara skingrats efter arbetstiden. Då lyste det flämtande skenet 
från spisen ut genom de små skumma rutorna och lockade en och 
annan av de få grannarna till en pratstund i skymningen — nö-
jena äro ej många och kostsamma i en liten utby i vinterkvällar-
na! Och där var inte utan, att den räddhågade hörde steg uppe 
i den fallfärdiga vinden, där "gammguhben" ännu sades vandra 
omkring och syna sina grejor som i livstiden. 

Och bättre miljö för saga och sägen fanns väl knappast — 
där stod man nästan på helig mark. De grovhuggna väggstoc-
karna, utan spår av brädfodring eller tapetserarekonst, det starkt 
sluttande golvet av väldiga timmer, kluvna för hand blott i tu 
stycken och täljda med yxa — nära två fot breda i tjockändan — 
allt talade om kraftfolk, som själva timrat "sin lyckas hus av 
fasta bräder", med egna grova händer och karlatag. Det är så-
dana gamla gårdar utan spår av modärn fernissa, som i sin 
ohyvlade enkelhet trotsa vädrens makter och årens härjningar 
och stå som en levande predikan mot spånhus och fabriksvara. 

"Min gubbe" var närmaste granne till Jonas Natanaelsson, 
vilkens far, Natanael Andersson, själv byggt upp stugan, bit för 
bit, knogat och stretat och brutit mark runt omkring, samt små-
ningom med seg energi vidgat sin jordlapp till ett ordentligt hem-
man. 

Om denne Natanael Andersson finnas några smådrag beva-
rade. Han torde varit född på 1780-talet och kallades "Slapp-
rus-kalPn" för sjn tokrolighets skull. Vid en bönestund i Ånäset 
mitt över sjön, då man ur gamla psalmboken andäktigt sjöng: 

"Vi rive och vi fike 
att samla skatter här" 

sjöng gubben i stället ljudeligt: 
"Vi hirsche och vi fische 
kring hele sjö—ö—ön!" 
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En dag hade gubben varit i träta med sin hustru, som visst 
hände litet emellanåt. När de båda jämte sonen Jonas voro ute 
i båten för att vittja hotade gumman, som vanligt, att kasta sig i 
vattnet, och lutade sig över båtkanten. Men då bonade gubben 
så vackert: "Söta, gulla, deg, mor, dräp deg int'!" — men sonen 
Jonas fattade tag i gumman för att hjälpa henne ur båten; då 
spjärnade hon emot och ville inte. Och sedan hotade hon aldrig 
att dränka sig mera. 

När gumman i sinom tid dog, och "Slapprus-kalPn" skulle 
meddela nyheten till vänner och grannar sade han: "Gud till ära 
och oss till en stor frögd och heder! Mor är död!" — En tid där-
efter dog gubben själv knall och fall i vedboden. 

Sonen Jonas Natanaelsson ärvde nu lillstugan med jorden 
därtill. Han var född 1811, och min sagesman minns honom 
från hans äldre dagar såsom en skinntorr och temperamentsfull 
gubbe som med omsorg och snålhet förvaltade sitt pund. Hans 
girighet var så allmänt känd, att man gärna för lustighets skull 
tittade in till honom och så där mera på prov erbjöd honom en 
skilling, om han gick ett ärende till någon grannby på ett par 
fjärndelar ifrån! Och det gjorde han gärna och villigt —- lika-
som en halv-skilling i ren gåva skänkte honom oblandad glädje. 

Men en vacker dag kom där folk och påstod, att jorden ej 
var hans — att köpekontraktet ej varit i riktig ordning lagfaret. 
Det blev ett hårt slag och orsak till många stridigheter, ty de 
stora bönderna på andra sidan sjön unnade han ej sin kära jord. 
Han behöll emellertid stugan och närmaste mark däromkring, och 
det var till "min gubbe", den nuvarande ägaren, han sålde denna 
återstod för en spottstyver. Även stugan i tidens fullbordan, ty 
"min guiblbe" hade alltid varit Jonas Natanaelsson en snäll octh 
vänlig granne och i gengäld åtnjutit särskild välvilja av det an-
nars så snåla paret, som själva saknade barn. — 

Kom där någon på besök, skulle förståss, enligt gästfrihetens 
lagar här i norr, kaffepannan "snöres" på, men få voro bönorna 
och länge fick gumman lirka, innan gubben under ljudeligt pustan-
de makade sig upp för den branta vindstrappan och hämtade ner 
några sockerbitar i näven, som han med en oförliknelig gest av 
storkarl slängde fram på bordet. Och sedan han offrat sin Isak, 
var han idel solsken och språkade muntert och livligt. 

Och tänk! Hur Jon Natanaelssa sparade ooh vände på 
skillingen, blev där dalrar av och ett samlat kapital, delvis 
utlånat till pålitligt folk, delvis på kistbotten. De dagar då gälde-
närerna avlämnade sina små räntor, voro klang- och jubeldagar 
i stugan, då det bjöds snaps över lag. Men när så den besökan-
de eller en vandrare skulle ner till båten på hemfärd, höll gubben 
sträng utkik — precis på den smala gångstigen skulle man gå 
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och ej i onödan trampa ner ett enda strå av markens gröda. Och 
till sist grep han till storkikarn och kommenderade, varnade och 
hojtade, tills den roende lyckligt passerat alla hotande grund och 
farligheter och landet på Ånässtranden. 

När Jonas Natanaelsson 1898 slutade sina dagar hade han 
inte mindre än 14 tusen kronor i reverser eller på kistbotten, dem 
okända och avlägsna släktingar hemförde som rov och förmodli-
gen använde lika många dagar att förskingra som gubben år att 
samla. 

Penningen var ju också annorledes beskaffad den tiden och 
behandlades ej som i våra dagar. Ej heller fanns mycket i en 
liten by att slösa sina slantar på, mer än livets nödtorft, vilket är 
uttytt: kaffe, socker och grovsnus. Samt kuttingen till storhelger-
na, förståss. Vilket allt man fick föra på hästrygg eller kälke, 
där så ske kunde, men lika ofta bära i "mes" på ryggen. Över 
myr och moras, på steniga stigar — ofta många mil gick färden 
till närmaste plats, där byte av varor kunde ske och affärer upp-
göras. 

Men vad som fanns inom skott- och räckhåll och i rikligt 
mått — det var villebråd och fisk. I Jonas Natanaelssons yngre 
dagar, 1800-talets början, snarade man i trakten ända till 300 
harar pr man och vinter, och av ekorrar ända till 40 liv om da-
gen; de ansågos läckra att lägga i soppgrytan eller att torka i 
ugnen och använda för vinterbehov i stället för bröd. Skinnet in-
bringade mellan 4—6 skilling pr styck vid försäljning, harskinn 
likaså. Men nu finns, förklarligt nog, inte en ekorre kvar i de 
trakterna. 

Och fisken — ja, den var det ingen ände på. Då a' mor i 
gården elda opp under grytan hann hennes båda barbenta poj-
kar, 'n Jonas och 'n Ante ner till sjön och dra opp fisk, tvåkanns-
hämtarn, "kappstovan" full, och hann "göra opp" fisken därjäm-
te, innan vattnet kokat upp. Inte under, att Ånässjön nu är så 
gott som utfiskad. 

Med rensningen var det förståss inte så "laggrant". Det 
var blott att nödtorftligen riva av huvudet — den egentliga rens-
ningen och beningen gjordes av verkliga experter mestadels i 
munnen, i det den kokta fisken stoppades in, med hull och hår, i 
ena mungipan och benen kommo ut ur den andra — ett konst-
stycke, som' excelleras med än i dag. 

Sämre var det alltid beställt — för hundra år sedan — med 
markens gröda. När det blev någon sädesskörd att tala om, 
maldes den med halm och agnar och allt och ransonerades över 
lag i hushållen, så att ingen blev utan och ingen fick för mycket. 
Bröd ansågs även då för en för dyrbar föda och man fick mest 
hålla sig till gröten, den drog mindre mjöl. Blev det, som' sällan 
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hände, goår, fröjdades man av hjärtat och mätte ut det malda 
kornet fjärdingsvis. 

"Min gubbe" ¡berättar med tårade ögon, huru ihan minns 
som i går, när hans mor — det var nödåret 67 — satt och ren-
sade ¡barr iocih kvistar ur islandsmossan; den behandlades sedan 
med lut,»pressades och krossades och användes i bröd. En stor 
hungrig barnskara följde proceduren med spänt intresse, men 
när de väl ätit av det hårda, svarta och beska 'brödet, var det e j 
långt om, förrän det bar ut ipå bron att spotta upp det igen! 

Så svårt kan det ju aldrig bli numera här uppe tack vare 
vägar och kommunikationer, men i avlägsna fjällbyarna är det 
ju ofta fruktansvärt ont om brödsäd. Odh hur kan det vara an-
norlunda på en jord, som, ej är upptinad ens vid midsommar! 
Dock kan ju potatisen under heta 14 dygn hinna långt i växt, 
men den sköts som en dyrbar skatt och är ju nästan den enda 
säkra växtprodukten för hushållen. Där utkom kongl. förord-
ningar under 16—1700-talen för allmogen i Västerbotten att od-
la rovor som hjälp under nödår — men man bröt ofta däremot. 

Vad som emellertid fanns i riklig mängd och hjälpte upp 
livsvillkoren var den präktiga, feta mjölken. Man födde ej över-
drivet många kor, men hade ett rikligt och saftigt bete. 

Ånäsbyn vid sjön har haft en föregångare i "Svedjan" — 
en lägenhet 1 km. i sydost från nuvarande byn. Denna gamla 
by grundades enligt gamla sagor och traditioner långt tillbaka 
i tiden av en viss Per Vall, vilkens trenne söner som vuxna dro-
go ut i världen att bryta mark och söka sin lycka. En drog 
västerut och anlade ett nybygge, som kallades Degerfors; den 
andre reste åt nordväst och grundade Hjuken, men den tredje 
drog i sydvästlig riktning mot Vindelälven och blev, enligt tradi-
tionen, grundläggare av Rödå. 

År 1761, säger en gammal skrift, erhöllo två män, Erik 
Eriksson och Sjöman Konungens Befallningshavandes tillstånd 
att få bosätta sig på en kronomark, som sedan kallades Svartbäck, 
nu Gambyn, och ligger 1/4 mil nordost om nuvarande Ånässjön. 
En tredje bonde från Kroksjön i Umeå socken, Per Håkansson, 
(Per Håkersa kallad) som sålt sitt stora hemman därstädes av 
fruktan att uttagas i krigstjänst, köpte av dessa en tredjedel av 
jorden och kom en dag dragandes till Svartbäck, medförande på 
kälke de tunga stora kopparplåtarna, den tidens pengar, han er-
hållit vid försäljningen. 

Dessa tre män, stamfäder för de nuvarande bönderna i 
Ånäsbyn, bodde i Svartbäck 32 års tid och kämpade en hård 
kamp mot naturens makter. De bröto mark, byggde och sådde 
men fingo blott tre gånger under alla de åren ofrusen säd. Man 
beslöt till sist att söka sig till annan trakt, där frosten härjade 
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mindre skarpt, och drog så med folk, kreatur och egendom till 
närheten av Stora Holmvattnet, numera Ånässjön. 

Medan Erik Eriksson ännu bodde kvar i Svartbäck var han 
jämte sin dotter tidigt en morgon på vårvintern ute på skaren med 
kälke och yxa att samla lav åt kreaturen. De hörde därvid nå-
gon komma skidande och förmodade, det var någon av grannar-
na ute på tjäderspel. Men då kom där fram ur skogen en främ-
ling och slog sig i språk med dem. Han var kommen från Bur-
träsk — 8—9 mil ifrån — och var stadd på friarefärd. På stå-
ende fot avgjordes saken till ömsesidig belåtenhet — friaren ha-
de framställt sina möjligheter, levnadsvillkor och planer och i 
gengäld erhållit alla de upplysningar, han önskade om flickan, 
hennes förmögenhetsvillkor, hemgift och företräden. Och följan-
de söndag bestämdes, att han skulle hämta sin brud och fara till 
prästen. Så enkelt gick det till att fria! 

I detta fall hade de två kontrahenterna åtminstone fått se en 
skymt av varandra, kanske t. o. m. hunnit fatta ett visst tycke för 
varandra — ho kan utgrunda kärlekens mysterium — men lika 
ofta hände det, att giftermålet avhandlades blott mellan giljaren 
eller dennes förespråkare — som prisade hans dygder och fram-
höll sakens ekonomiska fördelar — och flickans fader. Och bru-
den, stackars liten, fick niga och tacka, antingen hennes tillkom-
mande var tjock eller smal, ful eller grann, med eller utan kär-
lek, och gömma sina känslor och tårar i "hemmafaleskistan", 
bland psalmbok och sidenschalett och doftande lavendel. 

1793 flyttade de gamla Svartbäcksborna ner till nuvarande 
Ånäsbyn att där uppslå sina bopålar. De tre hemman, som då 
upptogos av Erik Eriksson, Sjöman och Per Håkansson ha ge-
nom delning, arv och köp flera gånger bytt innehavare sedan den 
tiden. Nu bo på dessa områden ej mindre än 23 familjer eller 
inalles 123 personer. 

Den nya byns bebyggare hade ingen kännedom om att där 
bott folk i närheten i svunnen tid. Men en vacker dag, när ånäs-
borna höggo timmer och svedjade i den frodvuxna, täta skogen 
en kilometer i sydost om sina gårdar för att där så höstråg i 
askan, blevo de varse svackor i rät linje i marken som efter igen-
vuxna diken. Dessmera fanns på en backe nära sjön mossbelup-
na jordhögar, utgörande lämningar efter gamla skorstensmurar 
och på en av dessa hade växt upp ett träd med ej mindre än 150 
årsringar. 

Efter den upptäckten började man treva sig tillbaka i gången 
tid och leta i gamla sägner och minnet av Per Vall och den för 
kanske 400 år sedan döda byn åter vaknar efter en lång, lång 
sömn under suset av de eviga skogarna. — — 
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"Ja, nu frökna, kan du va' lugn — åt mörnom ska' du ha' 
ugn oppvärm, då du bara kom ne' — he ska ja' lova dej! Å 
så gett du baka storkringlen — hele hopen — åt grannherr-
skapa' i Ånäset så mytje du bara vill! — Å tack ska' I ha för 
kaffé — sä trevlit' ha' he allri vyre i gamstuga se'n Jon Nata-
naels ti'! Men nu gett vi föles åt jarn jänna — hör bara hur 
gamgubben gå' där å dool' i stromplästa oppi vinn å vill he' ska' 
va' som tyst å lytt omkring se! Fast förståss, he tör fäl vara 
longr omperåtten'!" 

Och så bar det ut i drivor och yrsnö — gubben före som 
vägplog med snöskoveln och "kökslärarinna" tätt i hälarna — all-
deles som fordom Starke Björn framför gamle herr Sten — bort 
till storstugan och verklighetens värld. — 

M. H. 

Ristorietter från fjällbygden. 

Då du kommer till fjället och kan komma dig in med bygdens 
folk och vill lyssna på allt vad de förtälja, så får du också till 
livs en mängd sägner och historier. Du får höra talas om vittra 
och stalo, om huru tåget har surrat fram mot Malgomaj innan 
ens något bygge börjat och om mycket annat märkvärdigt, som 
händer och sker där uppe. 

Överst i sjön Malgomaj såg jag en gång en gammal gubbe, 
som rodde i land på en holme. Jag fäste mig särskilt vid honom 
därför att han var iklädd röd tröja och luva och hade långt vitt 
skägg. "Jo, den gubben är gammal han och något så märkvär-
digt har hänt honom, att det är rent obegripligt." 

En dag för länge sedan satt gubben som vanligt i sin båt 
och fiskade innerst i viken vid Stalonnäset, då han tyckte, att det 
blev något konstigt med båten. Den höjde sig upp ur vattnet och 
då blev gubben rädd, högg tag i båda relingarna och blundade 
av förskräckelse. Han tittade emellertid upp ett tag och då fick 
han se trädtopparna under sig — och sedan mindes han inte mer. 
Man hittade honom sedan i träskmarken, där Stalonbäcken rin-
ner ut. Livet hade han i behåll, men var alldeles nersmord av 
gyttja och modd. 

"Men tycker han inte det var egendomligt att det hände just på 
en Kristi himmelfärdsdag." — "Om de ä sant, jo vartenda ord." 

K. E. Berg. 



Förf. hittar dvärg-näckrosen, Nuphar pumilum, i Ratuvikstjärnarna. Bygdeå socken. 

RembygcUns f lora. 
Av Lennart Wahlberg. 

I. 

Cvd märfliga fynt». 

a) Rubus arcticus x idceus: Om fyndet av hybriden mellan 
Rubus arcticus (åkerbär) och Rubus idseus (hallon) å Prästbor-
dets mark mellan Backen och Baggböle i Umeå socken skriver 
docenten Gunnar Samuelsson, Uppsala, uti en uppsats: "Floris-
tiska Fragment" i Svensk Botanisk Tidskrift 1923: "Dess hybrid-
natur är synnerligen påtaglig. Den högt upp övervintrande års-
stammen, de duiblbelsågade, på undersidan glandulösa bladen och 
de något gråfiltade foderbladen visa tydligt hän på R. idaeus, 
medan R. arcticus främst ger sig tillkänna genom de röda blom-
morna och de plattade ståndarsträngarna. 

Hybriden är förut blott känd från ett enda ställe, nämligen i 
Kuusamo (Finland), där den anträffades 1908 av Widar Bren-
ner. Hans exemplar ha ingående beskrivits av M. Brenner och 
H. Lindberg i Meddel. Soc. Fauna och Flora Fennica (35, 1908— 
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1909, sid. 138 o. 143). Med de av Brenner insamlade exempla-
ren överensstämmer Umeå-formen mycket nära. Den senare är 
emellertid något grövre, dess blad på översidan gleshåriga, var-
jämte inflorescensen är 2—3-blommig. Överhuvud synes Umeå-
formen mera än den finländska närma sig R. idseus." 

b) Rumex fennicus, en för Sverige ny Rumex-art: Den 19 
juli 1922 gjorde jag ett besök på Buten, "den blommande ön", 
belägen i skärgården utanför Lövön i Holmsunds socken och an-
tecknade där bl. a. följande havsstrandväxter: Lathyrus maritimus 
(strandärt) synnerligen rikligt i prunkande fält, Lythrum Sali-
caria (fackelros) sparsamt, Silene maritima (strandtarald), Viola 
tricolor (styvmorsviol) rikligt, Erysimum hieraciifolium (berggyl-
len), Glaux maritima (strandkrypa), Halianthus peploides (salt-
arv) rikligt, Rumex crispus (krussyra), Peucedanum palustre 
(mossrot), Sedumi telephium (kärleksört), Plantago 'maritima 
(sutt), Triglochin maritima (havssälting) och T. palustris (kärr-
sälting), Juncus balticus (östersjö-tåg) och J. Gerardi (salt-tåg), 
Aira bottnica (gultåtel), Triticum caninum (ihundvete), Carex 
aquatilis (norrlandsstarr). 

På återfärden hittade jag på en udde å fastlandet, mitt emot 
Buten, i älskogen 5 å 6 fertila ex. och en del bladplantor av en 
egendomlig Rumex-art, som sedermera befanns vara den i Sveri-
ge aldrig förr hittade Rumex fennicus. Egendomligt nog samma 
dag hittade även disponenten S. Grapengiesser Rumex fennicus å 
Holmöarne (Ängesöns nordöstra sida). Då denna rara växt tor-
de förekomma på flera ställen i vår skärgård, vore det för ut-
bredningens konstaterande värdefullt, om våra botanister ville 
observera och till länsherbariet insända i skärgården hittade ex. 
av Rumex. Den enda av våra övriga Rumexarter, med vilken R. 
fennicus kan förväxlas, är R. domesticus (allmän). Då R. fenni-
cus ännu ej finnes upptagen i våra floror, meddelas här nedan de 
mest framträdande olikheterna gent emot R. domesticus (efter 
Murbeck och Samuelsson): 

R. fennicus. 
Nedre och mellersta stjälk-

blad smalt lansettlika, 8—15 
ggr så långa som breda. 

Yttre kalkblad vanligen även 
vid fruktmognaden horisontala; 
deras längd ungefär av de in-
res halva bredd. 

Inre kalkblad intill 5 m. m. 
breda, med tvär 1. svagt hjärt-
lik bas. 

R. domesticus. 
Nedre och mellersta stjälk-

blad brett lansettlika — avlångt 
ovala, 2 y2—4 y2 ggr så långa 
som breda. 

Yttre kalkblad vid fruktmog-
naden nedböjda, deras längd 
ungefär 14 av de inres bredd. 

Inre kalkblad 6—9 m. m. 
breda, med vanligen djupt hjärt-
lik bas. 
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VI. 

i£alYpso4ofaien t € r s m a r f , Umeå socfert. 

Calypso borealis (Syn. C. bulbosa) Nornan eller Jungfru-
toffeln beskrives av Linné som en av våra älskligaste blommor. 

Om den lilla täcka Orkidéen säger C. F. Nyman: "Norna-
blomman är en bland den arktiska florans egendomligaste och 
utmärktaste växter och tillhör en Orkidégrupp, som har sitt egent-
liga hem i tropiska länder". 

Den förkommer sällsynt i Västerbotten, Norrbotten och 
Lappland i fuktig barrskog och har dessutom hittats två gånger 
i Jämtland och en gång i Ångermanland. 

Den 30 maj 1920 hade jag lyckan att endast 6 y2 km. från 
Umeå stad hitta Calypso. Det var slumpen som gjorde det. På 
östra sluttningen av en ås, som i nordlig riktning sträcker sig 
f rån Ersmarköberget mot Tavelån, hade jag föregående höst ob-
serverat Daphne-buskar och hade nu begivit mig dit för att taga 
blommande kvistar. I en backsluttning upptäckte jag en grannt 
blommande buske och stod just i begrepp att avskära en kvist, då 
jag snavade på en hal rot och föll framstupa. När jag skulle 
resa mig upp igen hade jag en blommande Calypsoplanta mitt 
under näsan. Jag undersökte åsen noggrannt och hittade på ett 
område av c:a 3 tunnland omkring 200 Calypsoplantor i sprid-
da grupper och enstaka. 

Området, där Calypso växer, är egendomligt även på annat 
sätt. Jordmånen, som är synnerligen fet och bördig samt kalk-
haltig — om på grund av kalk i bergarten eller på grund av före-
komst av någon skalgrusbank är ännu ej utrönt —, har fram-
bragt en synnerligen rik och frodig lundvegetation med förekomst 
av flera sydliga arter. Här växa bl. a. Prunus padus (hägg), 
Daphne mezereum (tibast), Rhamnus frangula (brakved), Vi-
burnun opulus (olvon), Rosa cinnamomea (kanelros), Actaea spi-
cata (trolldruva), Viola riviniana (lundviol), Convallaria maja-
lis (liljekonvalj), Paris quadrifolia (ormbär), Angelica silvestris 
(strätta), Melica nutans (bergslok), Carex digitata (fingerstarr). 
Förutom Calypso finnas här följande Orkidéer: Den välluktande 
Platanthera bifolia i(nattviolen) rikligt, Goodyéra repens (knä-
rot), Corallorrhiza trifida (korallrot), Listera cordata (spindel-
blomster) och Orchis maculata (Jungfru Marie hand). 

Den kalkfordrande mossan Hylocomium triquetrum (trekant-
mossa) förekommer rikligt. 

I kärrmarken nedanför åsen växa även en del intressanta 
växter: Carex lasiocarpa (trådstarr), C. pauciflora (taggstarr), 
C. chordorrhiza (strängstarr), C. flava (knagglestarr), C. dioica 
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CALYPSO BOREALIS. L. (Nat. storlek.) 

(nålstarr), Juncus sty-
gius (dytåg), Rhynchos-
pora alba (vit-ag), Schir-
pus caespitosus (myr-
säv), Eriophorum alpi-
num (snip), Scheuchze-
ria palustris (kallgräs) 
m. m. 

Huvudbeståndet av 
skogen på åsen utgöres 
av gran med någon in-
blandning av björk och 
asp, vilken señares blad 
synbarligen utgöra vin-
terskyddet för Calypso-
plantorna. 

Vad jag länge fruk-
tat inträffade förliden 
sommar. En vacker dag 
upptäckte jag vid ett be-
sök, att markägaren lå-
tit utstämpla skogen, och 
jag fick veta, att han 
hade för avsikt att i vin-
ter avverka all gran och 
asp. Genom mitt ingri-
pande, varvid vederbö-
rande skogsingenjörs och 
skogsfogdes välvilliga bi-
stånd tacksamt erkännes, 
har markägaren förmåtts 
att tills vidare uppskju-
ta avverkningen, vilken 
skulle alldeles fördärva 
denna säregna växtlokal. 
De ömtåliga Calypso-
plantorna skulle helt 
visst ej tåla ljusställnin-
gen och den upptork-
ning, som bleve en följd 
av hård avverkning. 

Då frågan, hur man 
skall kunna rädda denna 
naturpark från förödel-
sens styggelse, nu blivit 
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aktuell, har jag erinrat mig disponenten S. Grapengiessers för-
slag till hembygdsföreningen, att dels starta ett länsherbarium, 
•omfattande endast växter, tagna inom länets gränser — vilket ju,, 
som vi veta, hembygdsföreningen redan tagit itu med — dels iord-
ningställa en naturpark för samma växter i levande liv. 

En lämpligare naturpark under hembygdsföreningens skydd 
och vård än Calypsolokalen i Ersmark kan man ej finna, både 
vad läge och jordmån beträffar, och då naturskydd i hembygden 
givetvis måste ingå i föreningens strävanden, borde föreningen 
söka förvärva området ifråga, innan det blir för sent. Någon stor 
affär blir det givetvis icke, då markägaren visat sig förstående 
och ej är ovillig att sälja området (c:a 3 tunnland), vilket för-
liden höst genom min försorg blivit tydligt utstakat och kartlagt. 

Förutom Umeå-lokalen känner jag till följande Calypso-före-
komster i länet: 
Norsjö socken vid Petiknäs (rikl.). 
Skellefteå socken: Falkbergets norra sida; Hömyrberget nära 

Varuträsk; i skogen vid vägen till Boviken; vid Getberget. 
Lycksele socken: invid landsvägen Lycksele—Brattfors c:a 6 km. 

från Lycksele-platsen på höger hand bortom Tannbäcken; 
å Dobbmanberget. 

Stensele socken: på flera ställen i närheten av kyrkbyn och på 
holmar i Ume älv; å Barselebergets sydsluttn. (rikl.). 

Sorsele socken: Njumesberget. 
Umeå-lokalen är närmare beskriven uti Svensk Botanisk Tid-

skrift år 1921, häfte 2—4, sid. 261—263. 

Upprop 
Till Västerbottens läns naturintresserade inbyggare. 

På förslag av disponenten Sten Grapengiesser i Robertsfors'-
har Västerbottens läns hembygdsförening börjat att till sitt mu-
seum i Umeå hopbringa ett länsherbarium i avsikt att kunna tilll 
vetenskapens och den botaniskt intresserade allmänhetens tjänst 
ställa en växtsamling, som åskådliggör arternas utbredning i lä-
nets olika delar. 

Härför påkallas allmänhetens välvilliga medverkan, och un-
dertecknad, som av föreningens styrelse erhållit i uppdrag att för-
valta länsherbariet, mottager med tacksamhet alla bidrag. 

Härvid framställas följande önskemål: 
Växterna böra vara väl konserverade och så fullständiga som 

möjligt; sålunda böra de växter, som blomma på bar kvist, insam-
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las med blommor och blad tagna på lämpliga tidpunkter från 
samma individ. Crusiferer och andra växter med karaktäristiska 
frukter böra även tagais i fruktexemplar. Honexemplar av Sallix-
arter tagas helst med väl utbildade kapslar (strax innan de brista). 

Med varje växtexemplar bör följa insamlarens originaletikett, 
försedd med insamlarens namn. I övrigt bör etiketten uppgiva 
växtens namn (är bestämningen osäker, kan den utelämnas eller 
skrivas med blyerts), fyndort — nämlfigen socken, by och lokalbe-
skrivning — samt växtplatsens beskaffenhet (kärr, lund, havs-
strand, berg o. s. v.), dag, månad och år för insamlingen och öv-
riga anmärkningar, som kunna vara av intresse rörande växtens 
förekomst eller lokalen. 

EXEMPEL PÄ ETIKETT: 

Viola Mirabilis L. 

Vbn, Lövångers skn, Missjö by, 
täml. rikl. i en liten lund ovanför gå rdarne i v. sluttn. 

av n. Hökmarksberge t ä9/5—27, 1922. 

K a r l K a r l s s o n . 

Abiturienter kunna göra en berömidg gärning genom att till 
länsherbariet översända sina skolherbarier efter avslutade studier 
i st. f. att, som vanligen sker, stuva undan dem på en vind, där 
,de glömda gå förstörelisen till mötes. Likaså kunna de lämna de 
floror de ha till biblioteket, som behöver en uppsättning av bota-
nisk litteratur samt eventuellt gråpapper och någon växtpress. 

Förutom naturabidrag mottages med största tacksamhet upp-
gifter på intressanta växtplatser inom länet. 

Umeå den 4 /1 1924. 

Major LENNART WAHLBERG, Umeå. 



e t t par fjällväxter och deras användning. 
Av K. E. Berg. 

N dag i somras, då jag med min dotter vandrade omkring i 
skogarna kring Ber ga torp, fick jag inne i skogen se några 
exemplar av en ståtlig ört med lång stängel och vackra blå-

lila blommor. Det var den för dessa trakter synnerligen sällsyn-
ta växten, Mulgedium alpinum, vars rätta hemland är fjällmarker-
na och vilken lapparna benämna "järja". Och då rann mig i 
minnet lapparnas sätt att anrätta denna växt. 

— Vi sutto en gång däruppe i fjälltrakterna med några av 
bygdens folk och bland dem lappen J. Vi delade våra matsäckars 
innehåll och lappen bjöd på den mest delikata insaltade röding. 
Vi smorde kråset lite var och under tiden kom samtalet in på mat-
rätter och användning av örter till mat och annat. 

— "Men har Berg äti gompa, som man gör bortu jär ja?" 
— "Vad är gompa för nåt?" 
— "Jo, man kokar järja först ett tag å slår bort vattnet å 

sen stöter man ihop dä till en gröt å sen blandar man dä med 
surmjölk. Dä gott dä! Förr gjorde man gröten med de enklaste 
verktyg, men nu har en del lappar blivit så fina, att dom använ-
der köttkvarn." 

Ja, det där lät ju inte så illa, men när jag sedan en gång 
blev i tillfälle att smaka på en gomp blev jag tämligen besviken. 
Jag tyckte rent ut sagt, att den var riktigt vedervärdig och jag vill 
inte uppmana någon att smaka på den. Vi "svenskar", som lap-
parna bruka kalla oss, ha nog våra smakorgan konstruerade på 
annat sätt, jag tror inte att rätten i fråga någonsin kan få insteg 
i våra hem här nere. — Men Mulgedium-växten är ståtlig och då 
jag fann den njöt jag obeskrivligt — trots minnet av den gomp, 
som blir av den. 

En annan mycket använd fjällväxt är angelikan. Den kan 
också anrättas tillsammans med surmjölken, men min erfarenhet 
sträcker sig inte längre än att ha smakat den "rå". Under kris-
tiden då det ju var brist på allt, även tobak och snus, fick angelika-
roten göra tjänst som surrogat för nikotinnjutningen. Rotbitarna 
tuggades då, och den skarpa, fräna smaken fick en att glömma 
begäret efter pipan eller mullbänken. Jag fick en gång däruppe 
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i fjället vid den tiden några rotbitar, och de voro även mycket an-
vändbara för att lindra törsten. Den skarpa roten frammanade 
ett kraftigt arbete hos saliivlcörtlarna och svalget hölls fuktigt. — 
Men gott kan jag just inte säga att detta var heller. Angelika-
växtens stam är också läskande men skarp, särskilt när växten 
blivit stor. Vid den färd till avgudaplatsen i Risfjället, som be-
skrivits å annat ställe i denna bok, rastade vi en stund, då vi kom-
mo till en bäck med klart, kallt och gott "fjällvatten". Vi gjorde 
oss som vanligt drickesmuggar av näver och läskade våra torra 
strupar. Men gubben S. försvann och var borta en god stund. 
Om en stund återkom han och hade då med sig en angelikastam, 
satte sig att skala den och så delades ut bitar till oss andra. De 
båda lapparna åto med god smak, men nog gick då jag fort nog 
åter till bäcken, denna gång för att skölja bort den fräna smaken. 
Men läskande var den. En bit sparade jag med mig och när, 
efter vidare vandring, törsten åter kom på, tog jag litet i munnen 
och det hjälpte gott. Men jag aktade mig att, som första gången, 
taga munnen full — och det skall man ju aldrig göra här livet, 
varken med det ena eller det andra. 

Västerbottnisk tro ocb sed i samband med döden. 

I MÅNGA av de gamles sägner och berättelser får man höra 
talas om personer, som antingen själva kunnat förutsäga sin 
egen eller andras dödsstund, dödssätt och dödsplats, eller också 

hört, sett eller på annat vis blivit varnade eller varskodda. Vi-
dare kan man ofta få höra, att personer, som på något sätt förgått 
sig mot religion eller gudstro, inte skulle få på vanligt vis dö i 
sin säng utan på annat ställe. Det vill synas som om man sär-
skilt fasade för att dö på annat sätt än lugnt och stilla i sin säng, 
omgiven av släkt och vänner. 

Vad nu angår kapitlet om dödsvarsel, så är det ofantligt vid-
lyftigt och kan därför ej fullständigt behandlas inom den trånga 
ramen av denna artikel. 

Från Ersmark, Skellefte socken, berättas ett färskt exempel 
på vad som skulle kunna kallas dödsvarsel och även av allmogen 
uppfattas som sådant. 
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En äldre kvinna såg en eftermiddag hur en skjuts kom kö-
rande efter vägen genom byn. Dragaren var en svart häst, men 
skjutsen företedde inte några som helst tecken på något märk-
värdigt. 

Skjutsen fortsatte in på den gamla, halvruttna västra åbron, 
där den emellertid sjönk ned och spårlöst försvann. 

Kvinnan trodde att vad hon såg var en verklig händelse, 
men då hon ej såg något fel på bron, beslöt hon sig för att åt-
minstone tills vidare ej för någon omtala vad hon sett. Hon var 
dock absolut säker på att synen varslade om någons död eller om 
en olycka på bron. 

Frampå våren drunknade en liten pojke vid bron, och — 
dödsvarseln hade gått i uppfyllelse. Kvinnan omtalade seder-
mera sin syn, vilken givetvis alla tro på. 

En gammal gumma berättade, att hon en afton då hon gick 
in från ladugården hörde liksom en körsång i luften av späda 
barnaröster. Då hon kom in hade hennes lilla dotter hastigt av-
lidit. 

Hundens ylande — gråt, som folket säger — har ju alltid 
ansetts som dödsvarsel. Dessutom såg man i uppenberelser av 
vissa mystiska djur i synnerhet fåglar s. k. faigmärken, döds-
märken. 

Dessa dödsmärken voro av skiftande slag. Om t. ex. en girig-
buk helt hastigt bytte sinnelag och blev givmild och människo-
vänlig, ansågs det i allmänhet betyda hans snara död. 

I allmänhet ansågs det som ett bevis för en lycklig hädan-
färd, om den döende liksom slumrade in. En lång och svår döds-
kamp ansåg man bero på att den döende fört ett ogudaktigt lever-
ne. 

Då döden inträtt, började man kläda om den döde, tvätta, 
raka honom o. s. v. När man hade klätt om den döde, vanligen 
i vita kläder, och framför allt i vit halsduk, lades en psalmbok 
eller liknande under hakan och på bröstet för att hålla den dödes 
mun igen. På ögonen lades femöringar av samma anledning. 
Till sist sjöng man en psalm, och liket bars ut till någon loge eller, 
under sommaren, källare. 

Man vidtog åtgärder för att trygga isig mot att hund eller 
katt kom åt liket, varför torde ingen tillfredställande kunna upp-
lysa om. När liket bars ut, iakttog man den seden att bära fot-
ändan först. 

Den dag liket för alltid fördes bort, ställdes det på stolar 
utanför byggnaden ända sedan tidigt på morgonen. När begrav-
ningsföljet förplägats, sjöng man en gravpsalm, varpå locket skru-
vades till och följet satte sig i rörelse. De närmaste släktingarna 
skulle åka närmast. 

12 
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Blev "gravölsraden" på något ställe skild åt ansågs det be-
tyda dödsfall i släkten. Vägen från gården till allmän väg var 
beströdd med hackat granris, en sed som än i dag iakttages. 

Framme vid kyrkogården skulle de närmaste släktingarna 
"bära vid huvudet". 

Självmördare o. d. skulle inte "få kyrkogården" som det 
hette, d. v. s. de skulle begravas i den s. k. illgärningsron, miss-
gärningsvrån, och begravningen skulle äga rum en viss tid på 
natten i ett par vittnens närvaro. Ett liknande öde drabbade så-
dana som exempelvis dansade sig till döds, åto sig till döds, o. s. v. 

En grind eller grindöppning, där tre lik förts ut, ansågs be-
sitta en viss undergörande kraft. Bl. a. kunde man bli fri vårtor, 
därest man vid fullmåne tvättade dem i en dylik grindöppning. 
Vidare kunde man förstöra grödan för ovän, om man på hans 
åker strödde ut några händer gravgårdsmull. 

Gengångare, gastar och spöken tarva en behandling för sig. 
Det ansågs att särskilt sådana som gått osaligt härifrån skulle 
"gå igen". Gengångare kunde man frälsa sig från genom att läsa 
fader vår. 

Dessutom finnas en mängd historier om människor som gått 
igen på grund av brott, ouppfyllda löften. Där är man helt inne 
på de rena spökhistoriernas område. 

Aramis. 



6n händelse i skelleftebygden 1867. 
Av Gustaf Renhorn. 

ET var det hårda året 1867. Sen vår det året, och sjöfar-
ten öppnades först till midsommar. Då inlöpte det första 
segelfartyget i Ursvikens hamn. Vid den tiden rådde ock-

så några enastående varma dagar, men åskan kom och "for med 
värmen" ett uttryck, som kanske härrör från denna tid. Och se-
dan kom ej värmen tillbaka, åtminstone ej det året. 

Ett gott foderår var sextiosju, säga de gamla. Sämre blev 
det med åkern. Tidigt på hösten började det regna, och detta fort-
for sedan i sju veckor. När skörden togs in, stalp stråändan mot 
jorden. Axen voro tomma eller endast till hälften matade. 

Folket mötte vintern med fruktan. Dåliga voro kommunika-
tionerna vid den tiden, och de förråd, som ortens handlande hade, 
kunde ej vara stora. Det var att befara, att spannmål ej stode 
att köpa. 

I vissa byar var ock befolkningen redan skuldsatt. Så var 
förhållandet med bl. a . Ostvik och Östanbäck norr om Skellefteå. 
Och nu, då nöden stod för dörren, vägrade Skellefteå köpmän att 
vidare utlämna varor på kredit. Med anledning därav började 
ostvikarna och östanbäckarna hota med att storma sta'n och taga 
den mat, som undanhölls dem. Så uppkom det omtalade Ostviks-
kriget 1867. 

Anonyma brev sändes till stadsborna med allvarsamma ho-
telser. Tåm'-Marta-Cajsa, en fattig käring, som talte illa och 
gick och begärde, medhavde breven, och till att börja med skäm-
tade stadens borgare över de stora orden. Saken torde dock ej ha 
avfärdats så skämtsamt, enär man omsider gick i författning om, 
att vakt skulle gå nattetid. Och snart blev det allvar av. 

Det spreds ett rykte, att ostvikare och östanbäckare väpnat 
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sig och voro på väg att storma sta'n. Sällan eller aldrig har vår 
stad upprörts av en sådan oro. Handelsvärlden var beklämd. 
En sageskvinna till nuvarande tid har bestämt påstått, att köp-
männen fruktat och bävat. Handlande Bergström, "Pelle Hej" 
kallad, säger samma berätterska, lade ner sin fru i en skrinda 
jämte silver och penningar och skjutsade det dyrbara innehållet 
till Bergsbyn. Garvare Nordlund sände sin familj i säkerhet till 
Hedensbyn och garvare Andersson skjutsade sin svärmoder, den 
blinda fru Haeggström jämte barnen upp till Gammelsta'n. 

Men den, som ej var rädd, var stadens källarmästarinna. 

KYRKVAKTARE PETTERSSONS GÅRD I BONDSTAN. 

Fru Lundeberg, ett stort, ståtligt fruntimmer, gick efter sin stora 
skorpförskärare, lade den bredvid sig vid disken och sade med 
stor min: "Nu får dom komma." Och tjärvräkare Norkvist, som 
jämte sin hustru var stadens första invånare, lugnades av denna 
sin hustru med orden: "Drottning Kristina vågar sig ingen på." 
Kristina var hennes namn, och titeln var hennes egen uppfinning. 

Emellertid satte sig stadens borgare i försvarstillstånd. 
Ryktet hade nu övergått till visshet: de komma. Stadens skarp-
skyttar skaffade sig gevär och ammunition. Som kommendant 
agerade sergeanten och stadsfiskalen Calle Svedberg. Denne upp-
trädde till häst, en liten ölandshäst, och var försedd med laddat 
gevär. Och uppgången till stadskällaren bevakades av en kanon. 
Vakt utsattes och att rekognosera åt Bovikshållet utsändes post-
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mästare Höijers dräng, Sundbom. Den natten väntades storm-
ningen. 

Tiderna voro ej svårare än att densamma natten hade några 
ungdomar från Gammelsta'n och Prästbolet planerat en bal å 
Johannestorp, en fjärdedels mil därifrån. Ungdomen hos kyrk-
vaktare Pettersson var ock betänkt på att bevista balen. Och för-
denskull började de inleda underhandlingar med gumman Anna-
Cajsa. Hon var en vass kvinna, som höll efter sin ungdom, men 
ock insåg, att nöjen behövdes. Och så gav hon löfte till balen 
med orden: "Om I går i god för att arbet' hvasst sedan, så —". 

STORGATAN I SKELLEFTEÅ PÅ 1860-TALET. 

Innan ungdomen gått, stövlade några karlar in hos kyrkvak-
tarns . Deras gestalter upplystes av eldskenet från öppenspisen, 
och madam Pettersson utbrast: "Vo vara je ut för ostvikare?" — 
"Int' få vi köp nalta kaffe?" — "Nä, de må Gud och je veta, att 
klocka 10 om kvällen kokes här inge' kaffe. Men, int' vara je' 
väl ut' för att storm' sta 'n?" — "Jo, he kan nog händ', he", 
svarte kar'ahopen, men då utbrast madam: "Gu' sig förbarme, 
vara je på en rätt väg då?" 

Under tiden hade den danslystna ungdomen gått ut. Den 
uppgjorda tiden att mötas var inne, och de samlades på Bondsta'-
torget. Men här mötte dem ett förfärligt oväsen. Ostvikare och 
östanbäckare, uppgående till ett 30-tal, kommo åkande på lång-
flakar, väpnade med järnstörar, yxor och liar. Staden skulle 
stormas och mat rövas. 
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Men mitt på Bondsta'torget stötte de på stadsiiskal Svedberg 
till häst, skjutande skott på skott. Det var full drabbning redan, 
krigiskheten blossade upp i sinnena, och vem vet, vad ändalykt 
det tagit, om icke en lycklig tillfällighet kommit emellan. 

Vår danslystna ungdom var tillstädes och ville ej vara overk-
sam, den heller. Den tog sig 
före att sätta sig upp på ostvi-
karnes flakar, vände dessa och 
•körde så för hin i våld allt vad 
"hälen" kunde. Krigsredskapen 
slungades utefter vägen och kri-
giskheten blåste bort, så när 
hästarna stannade vid Stormy-
ran på Kågeskogen, voro ost-
vikare och östanbäckare glada 
att med livet ha sluppit undan 
packet och vände så om till sitt 
land igen. 

Men stadsfiskal Svedberg, 
som i det rådande mörkret ej såg 
skillnad mellan vän och fiende, 
endast en stor hop folk, red in 
till staden och inberättade att 
han med sitt blotta uppträdande 
skrämt de stormande. Skarpskyt-
tar, borgare och krämare drogo 
därvid en befrielsens suck och 
funno så för gott att storma den 

väl befästade stadskällaren, där de visade sin tapperhet i att 
dricka för kung och fosterland. Och det berättas, att spejaren åt 
Bovikshållet varit så tapper, att han måst dragas hem på en kärra. 

Så ändade det ärorika Ostvikskriget 1867. Skellefteborna 
behöllo äran, ostvikarna livet. Den förlorande parten var Gam-
melstads-ungdomen, som gick miste om sin bal den natten. 

"NU FÅR DOM KOMMA." 



6n Västerbotten sm ålar*. 
A v P. Silfverbrand. 

DEN SVENSKE MÄLAREN har på senare tider allt oftare 
lokaliserat sin huvudsakliga produktion till någon särskild 
del av Sverige, till ett visst landskap, naturligtvis vanligen 

hembygden. Vi hava sålunda fått Skånemålare, östgötamålare, 
dalamålare, jämtlandsmålare etc., vilka söka tolka sin fäderne-
trakts natur och folk. Sverige är ett vidsträckt land och i hög 
grad skiftande i olika delar till 
såväl struktur som livsbetingel-
ser. Beträffande oss svenskar 
hava vi väl mycket gemensamt i 
våra nationella grunddrag, ned-
ärvda från förfäder, fostrade i 
samma, merendels hårda skola, 
men något ytligare sett äro vi ock-
så ganska olika varandra i lan-
dets särskilda trakter i en hel 
mängd avseenden. Det är sålun-
da både berättigat och lyckligt att 
svenska målare specialisera sig 
på visst område av vårt land. 

Så hava vi sent omsider 
även fått en västerbottnisk må-
lare, född i länet samt med dju-
pa rötter i den västerbottniska 
bygden. Hans namn är Carl 
Magnus Lindqvist, och han torde 
vid det här laget vara känd av si-
na landsmän litet varstans i länet. 

Vår målare, eller konstnär, som titeln nu för tiden lyder, är, 
såsom han med någon självkänsla berättar, född i Överboda, 
Umeå landsförsamling, den 31 januari 1885 och härstammar 
från gammal bondesläkt. Tack vare de senare årens hembygds-
forskning har det kommit i dagen, att även i Västerbotten i forna 
tider funnits åtskillig värdefull bondekultur, och i gamla gårdar, 
särskilt i kustlandet, finnas en hel del minnen därav. Konstnä-

CARL MAGNUS LINDQVIST. 
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ren Lindqvist, som jag tror jag hädanefter här kallar Carl Mag-
nus för enkelhetens skull, har tydligen sådan gammal bondekul-
tur i blodet. Hans mor är från Sörfors by intill Överboda och 
hennes morbror, J. Landström i Sörfors, var en på sin tid högt 
uppskattad bygdekonstnär. Han målade tapeter, varvid han 
skar ut träsnitt med festliga motiv av bröllopsskaror, fina hus 
m. m. och sedan mångfaldigade avtrycken på tapeten. Så var 
han finsnickare och skar i trä friser och dekorationer för dörrar, 
portaler och dylikt, samt var en mycket betrodd man på sin ort. 
Sådant där går i arv, som vi tydligen känna igen från andra 

Fig. 1. FLOTTARE. 

konstnärshistorier, och även åtskilliga till i vår målares släkt ha-
va visat artistisk begåvning. 

Carl Magnus' far, som var bonde i Överboda, måste på 
grund av iråkade ekonomiska svårigheter lämna sin gård 1899, 
och då även han var en händig karl, slog han sig på snickeri 
samt flyttade till Vännäs, där ett nytt samhälle höll på att växa 
upp. Där arbetade han så i små förhållanden som snickare tills 
han dog för ett par år sedan. 

Under den sista tiden i Överboda och även något år framåt 
brukade vår lille Carl Magnus hava tjänst såsom vallpojke eller 
"getare". Detta tilltalade hans frihetsälskande unga själ och 
har utan tvivel varit befruktande för hans fantasi. Han har 
för övrigt åtskilliga gånger tagit motiv från detta vallareliv i 
tavlor och teckningar, vallpojkar som dricka i friska källor, kor 
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och getter som ströva kring i saftig grönska eller mätta och då-
siga vila sig i någon glänta. I den mån ynglingen växte upp, 
fick han hjälpa sin far i snickeriet. Detta gav kraft i armarne 
och hantverksmässig duglighet i att sköta verktygen. Han har 
sedermera som målare ofta snickrat sina egna ramar och snidat 
något, vilket givit en lämplig avledning i det mångfrestande konst-
närliga själsarbetet. Det har dessutom glatt hans tavelköpare 
på grund av ramarnes samstämmighet med tavlorna, ehuru ägar-

Fig. 2. SOMMARNATT I TÄRNA. 

ne stundom måst iakttaga försiktighet vid någon tavlas transport 
på det att ej ramen skulle gå upp i hörnen. Limkokning ingick 
tydligen ej i ynglingens snickeriövningar. 

Vid tiden för arbetet i faderns verkstad började Carl Mag-
nus att med penna eller kol rita porträttförstoringar efter fotogra-
fi, först av familjemedlemmar och så av någon utomstående. Han 
ritade på detta sätt av en militär i full uniform, vilket blev myc-
ket lyckat. Det slog an till den grad, att beställningar i mängd 
inströmmade på att för 50 öre eller 1 kr. göra vackra porträtt. 
Så började han så småningom att helt ägna sig åt konsten. — 

Först efter excercisen 1906 kunde emellertid Carl Magnus 
få tillfredsställa sin starka lust att verkligt utbilda sig till målare. 
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Med 20 kr. på fickan reste han då 1907 till Stockholm och bör-
jade den mödosamma väg genom magra marker, som nästan 
alla våra berömda konstnärer trampat, innan de nått mognad och 
erkännande. Det gällde att öva och studera och samtidigt liv-
nära sig då och då med icke allt för långa mellanrum. Först 
var han en kort tid på Tekniska skolan, men kom snart till Konst-
akademien, där han sedan gick i 2 y2 år. Detta var vid den tid-
punkt, då vår nationella konst, med Zorn, Carl Larsson, Liljefors, 
Cederström, Vilhelmsson m. fl. i téten, var som mest framstående 

Fig. 3 SÖRFORS. 

och pampig efter vunna segrar, så pampig att unga krafter knap-
past kunde tränga sig fram. En reaktion måste komma, som 
skapade möjligheter för en än friare, än personligare, mera ska-
pande konst. Vår unge Carl Magnus kände sig nog också tidigt 
dragen till oppositionen, om han än ärligen arbetade vid Akade-
mien under sina lärare, professorerna Björk, Cederström m. fl. 
Han fick lovord och belöningar för varje termin, men riktigt hem-
mastadd kände han sig ej där. Sitt enkla uppehälle vann han på 
litet måleri och tecknande bredvid; målade bl. a. ett porträtt av 
generaldirektör E. O. Björklunds fru. Några starkare personli-
ga intryck i sin konst fick han icke av sina lärare. De svenska 
målare han under studietiden särskilt fäste sig vid voro Norrman 
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och Vilhelmsson, vilka nog åtminstone till en tid påverkat honom. 
Under akademitiden målade han en bild av sin mor, ett djupt 
känt och omsorgsfullt gjort porträtt, som han fick mycket beröm 
för. Så målade han ett av professor Cederström särskilt upp-
märksammat arbete, en brett anlagd tavla över några flottare, 
sådana som han sett knoga i Ume älv under deras tunga och 
vågsamma arbete. Det var mycket färg enligt Norrmans metod 
och präktiga seniga landsmän i Vilhelmssons stil. Carl Magnus, 
höll på att få medaljen för tavlan, men så hade han icke fyllt 
några formella krav beträffande genomgångna kurser. 

Under .1909 lämnade han Stockholm som den frie konstnären 
och for tillbaka till hembygden. Här började han nu det land-

Fig. 4. ANTNÄS MED BALBERGET. 

skapsmåleri, som gjort honom känd och värderad här uppe, samt 
porträtterandet, vilket spritt hans namn än vidare. 1910 hade 
han en första liten utställning i Umeå, där han visade några konst-
verk bl. a. sina "flottare". Fig. 1 här visar en teckning efter 
sistnämnda tavla. Då utställdes också fig. 2, ett motiv från Tär-
na, också en rätt stor tavla och med mera rent personlig upp-
fattning, som håller sig bra. Det är ett svärmiskt skymningsmo-
tiv med god karaktäristik av västerbottniska fjäll. Nu målade 
han ock ett par porträtt i Umeå, landshövding Björklunds och 
konsul Unanders. 

Den stora flottartavlan hamnade hos en tysk turist och gav 
anledning till den första utländska resan 1912 till Berlin. Den 
räckte blott några månader och lämnade knappast några spår 
efter sig i hans konst. 1914 var det meningen att en ny tysklands-
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resa skulle företagas, men den avbröts i Malmö i anledning av 
krigsutbrottet. 

Åren 1913—1919 kännetecknas i vår väns levnad av en mera 
orolig och kringflackande verksamhet i och utom länet. Han måla-
de en hel del landskapstavlor med motiv från Västerbotten, porträtt 
av herrar i Umeå, officerare och fruar i Boden, tecknade för en 
sagobok av Valdemar Lindholm och något för dagspressen samt 
gjorde åtskilligt annat arbete. Någon utställning av större be-
tydelse fick Carl Magnus icke ihop på dessa år. Mest på grund 
av näringsbekymmer levererades porträtt och såldes tavlor, så fort 

de hunnit torka, 
samt spriddes vi-
da ikring. Hans 
alster iblevo e-
mellertid mottag-
na med stigan-
de intresse. De 
präglades under 
dessa år av en 
något impressio-
nistisk 'Uppfatt-
ning, d. v. s. rätt 
mycket färg med 
de tjocka pensel-
dragen lagda 
bredvid varandra 
och en mera in-
stinktiv än med-
veten komposi-
tion. I sitt må-

F i g . L 5 . VINTERBILD ERAN VINDELALVEN. ^ ^ ^ ^ 

en tydlig påver-
kan av hemortens karaktär, förfädernas yrke och barndomens 
verksamhet. Det har varit den mäktiga älven med dalgång och 
formationer, den odlade västerbottniska bygden, de enkla ofta gråa 
gårdarne, lantbefolkningens arbete och dylikt som mest intresserat 
honom. Fig. 3 är en vårbild från barndomstrakten Sörfors, 
med Överboda strax bakom höjderna, en präktig bild av en gam-
mal odlad bygd i Västerbotten, där solbelysta sluttningar väl 
tillvaratagits. Vårfloden börjar brusa, lövträden knoppas och 
solen börjar torka upp myllan vid gårdarne på åsen Fig. 4 är en 
god bild av Bjurholmstrakten med Öreälvens mera kuperade och 
trängre dalgång. Gammal bygd även här. Höstbild med gran-
na färger och kall blåst från norr med nästan snöförande moln, 
vilka draga över Balterget. Reproduktionen återger icke färgen 
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och endast ofullständigt tavlornas karaktär, eljest torde ingen 
västerbotining kunna underlåta att i dessa bilder känna igen sitt 
län, det Västerbotten, som ger saftig grönska, mjölk och smör och 
en berömd ost. Fig. 5 visar en frisk vinterbild från Vindelälvens 
dalgång. Samstämmigheten i trädkronornas konturer och älv-
fårans vindlingar ger en mycket god dekorativ verkan. 

Vid sina figurtavlor visar Carl Magnus sitt fäderneärvda 
sinne för det idoga arbetet, det kunniga, fria hantverket samt 
dessutom en hel del känsla för svärmeri och mystik. Hans flottare,. 

Fig. 6. UNO FIOLSPELARE. 

timmermän och skogskarlar äro präktiga typer av hederlig väster-
bottnisk stam. Men hans vallpojkar äro nog också åskilligt fanta-
sirika och drömmande. Fig. 6 företer en sådan där svärmisk ung 
man, som spelar fiol med känsla och övertygelse, och den lilla 
flickan lyssnar andaktsfullt. 

Under sina utflykter i Norrland, till fjällvärlden vid.Abisko, 
till Ådalen vid Ragunda, till Hälsingland m. m. sammanträffade 
Carl Magnus med en del svenska målare, Genberg, Osslund, 
Leander Engström, Trolle m. fl. Vid ett trevligt möte med den i 
Umeå uppfostrade, framstående ångermanlandsmålaren Helmer 
Osslund utfördes kamratporträttet, fig. 7, visande den rikligt in-
tellektuellt utrustade men utpräglade bohémefigur, som denne 
mästare är. Det är en akvarell målad i snabba drag. 
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Dessa konstnärsmöten eggade säkerligen frihetslusten hos 
Carl Magnus. Han längtade ut, för att i det nyare måleriets 
hemland, Frankrike, vidga sina kunskaper och finna utveckling för 
sina konstnärliga krafter. Först 1920 på hösten fick han möjlig-
het att komma iväg och hamnade i Paris, där han nu i 2 år triv-
des som en lärka i skyn i all den artistluft, som fyller denna 
konstens heliga stad. Han fann de mästare och lärare, som för-
de de unga fram mot nya riken. Han fick kamrater av studeran-

de artister av alla na-
tioner, brinnande i hågen 
att skapa nya, märkliga 
konstverk. Hos kompo-
sitionens nu lovande mä-
stare, Lhote, fick ¡han gå 
i skola och för övrigt 
teckna på de för alla 
öppna ateljéer, vilka fin-
nas i Paris. Så gjorde 
han bekantskap med den 
dekorativa skulpturens le-
dare, Bourdelle, vilkens 
utvecklade sinne för de-
korativ skönhet, tilltala-
de Carl Magnus i hög 
grad. Det är ju tydligt 
att allt detta nya, den 
s. k. "expressionistiska 
riktningen" skulle sätta 
djupa spår i hans egen 
konst. Han arbetade trä-
get, och på 1921 års 
stora Höstsalong" fick 
han trots all konkurrens 
från 3,000 medsökande 
in 2 figurtavlor, kompo-

sitioner i den nya stilen, vilka rönte äran av att uppmärksammas 
i den franska pressen. Även på den därpå följande fria utställ-
ningen hade han 2 tavlor, porträtt den gången. Förutom allt stu-
diearbete målade han ett porträtt av en i Paris bosatt framstående 
svensk, vilken han hade turen att råka på, tecknade en del små-
saker för den svenska dagspressen samt målade några stadsbilder. 
En dylik är den såsom fig. 8 här reproducerade "Pont Neuf ' , en 
bro i Paris, med kringliggande gator och kvarter. Huset mitt för 
bron i bakgrunden är så tillvida märkligt, att det varit utsatt föl-
en bombkrevad under kriget, som skurit byggnaden tvärt av! Där-

Fig. 7. PORTRÄTT AV KONSTNÄREN 
H. OSSLUND. 
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för ser det litet extra konstigt ut. Målningen är ett typiskt ut-
tryck för den nu rådande unga konstens uppfattning, såväl till 
komposition, teckning som färgbehandling, vid avbildande av en 
storstad. 

1922 på hösten återkom så Carl Magnus till fäderneslandet, 
men först i vinter har han mera stadigvarande återbördats till 

Fig. 8. PONT NEUF. 

Västerbotten. Under mellantiden har han varit först i Stockholm 
sysselsatt med porträtterandet av en del framstående personlig-
heter, dekorering av en kyrka i Sollentuna intill staden, etc., samt 
har därefter målat i örnsköldsvikstrakten under den förflutna 
sommaren och hösten. 

Vid en utställning här i Umeå nu strax före jul, hade vi till-
fälle att se prov på hans nya konst. Den var nog något helt an-
nat än vad vi förut varit vana att se av hans hand. De i Frank-
rike förvärvade starka intrycken voro fullt tydliga. Färgen hade 
i hög grad förtunnats, en stor fördel för målaren, ty fina färger 



Fig. 9. PORTRÄTT AV KONSTNÄRENS MOR. 
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äro dyra, men också till stor fördel för klarheten i tavlan och för 
linjeföringen, samt en vila för ögat. Till och med på reproduk-
tionerna synes vilket sammanträngande intryck det nya målnings-
sättet giver mot det gamla. Det har nu kommit en medveten kom-
position i teckningen. Ytor fördelas, linjer dragas i avsiktlig har-
moni utan att tavlans mening frångås. När allt detta nya får ti 11-

Fig. 10. FRIHET. KOMPOSITION. 

lämpas på inhemska, kärleksfullt sedda motiv, kunna vi vänta oss 
mycket vackra saker. 

Fig. 9 visar ett nytt porträtt av hans mor, eller rättare en 
omarbetning av det förra. Detta hade nog varit bra, men det 
nya är betydligt säkrare utfört med en lugnare och vackrare om-
givning. 

Pont Neuf förekom också på denna utställning. Fig. 10 är 
en komposition benämnd "Frihet", avsedd att vara en bild av ett 
lyckligt land, där människor och djur trivas gott med varandra 
och där ingen plågar den andre. Detta är ett mognare uttryck 

13 
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för den forne vallpojkens drömmar om ett härligt Arkadien. Det 
är roligt att följa rytmen av linjer i landskap, träd och figurer 
på denna bild och märka huru det romantiska, nästan melodiösa 
innehållet härigenom framhäves. 

Nu vänta vi blott, att Carl Magnus Lindqvist skall måla 
Västerbotten och västerbottningar samt använda både sin natur-
liga frihet och fäderneärvda känsla för land och folk samt sina 
nya kunskaper i lämpliga proportioner. 

Ristorietter från fjällbygden. 

Den av många fjällvandrare kände mannen A. i inre fjäll-
markerna inom Vilhelmina socken är icke bara en stor och stark 
bärare och en kraftig gångare utan är också en kraftkarl i sina 
uttryckssätt. 

Vi sutto en vacker sommardag och rodde på Kultsjön på väg 
till Klimpen, den västligaste bebyggelsen vid sjön, och passerade 
byn Stornäs. Talet kom då på den gamla tvistefrågan mellan 
nybyggarna och lapparna angående flyttningen av Fattmomakke 
kapellkyrka. Nybyggarna vilja ha kyrkan flyttad antingen till 
Stornäs eller Saxnäs och lapparna vilja naturligtvis ha den kvar, 
där den ligger överst i Kultsjön. A. talade kraftigt för att de 
borde få kyrkan längre söderut så att de ej hade så långt att 
färdas till kyrkhelgerna, och bland motiven kom som slutkläm: 
"Nog förstår väl Berg, att inte kan man dyrka Gud dänna längst 
inne i lapphelsike." 

Vi kommo så till slut fram till byn Klimpen och marscherade 
dagen därpå unn till ett lappviste, som låg en god bit uppefter 
Saxån. För att göra återfärden litet bekvämare, beslöto vi oss för 
att låna en båt och ro efter ån tillbaka till Klimpen. Den lapp-
gumma jag vidtalade var i början rätt ovillig att låna ut deras 
båt och jag använde en god del av min övertalningsförmåga, in-
nan jag till slut fick hennes löfte. Under tiden hade A., som åhört 
vårt samtal och väl tyckt, att jag var för godsint, blivit förargad 
över dröjsmålet med löftet och när vi så gick ut ur kåtan, utbrast 
A. med god ilska i stämman: "Ja , si lån å lappen å lån å fan, de 
ä na desamma!" 

Se'n rodde vi därifrån. 
K. E. Berg. 



Cvå lapska sägner om epar.* 
Berä t tade av n o m a d h u s t r u n Anna Lamber t f rån Vaps tens lappby 

inom Tärna socken och upp t ecknade av E. R. 

TOR MARKNADEN i Lycksele 
var slut. Ett sällskap av lappar 
åkte just bort från kyrkoplatsen 
i tolv akjor, som drogos av star-
ka renoxar, följande stora lands-
vägen mot Åsele. 

1 den sista akjan satt en 
ensam kvinna och körde. Plöts-
ligt hörde denna ett underligt 
kvidande läte, liknande ett barns 
jämmer. När hon vände sig om 
rör att se, varifrån ljudet kom, 
så trillade ett grått ullgarns-
nystan bakom hennes ak ja, och 
härifrån kom olåten. 

Med all sin kraft slet hon 
i renens tömmar för att få den 

förbi de övriga och för att komma undan det kvidande nystanet. 
Härigenom blev det oro bland de övriga korrenarna. Som-

liga hoppade av vägen ut i snön. 
Då kvinnan rusade förbi den äldste, yttrade denne till 

nystanet "Il gut do ettnie dasnie?" (Icke är väl din moder 
här?) 

Under tiden hade följet hunnit fram till avtagsvägen för 
Knaftens by, dit en del ämnade sig. 

Med spänning undrade alla, vilken väg nystanet skulle följa. 
Den ensamma kvinnan hade lyckats komma förbi alla och 

körde uppför en brant backe mot Knaftens by. 
Till allas häpnad var det just henne, som nystanet följde. 
Inom kort rullade det fatt henne och flög upp på hennes hals. 

* Epar = u tböl ingen. 
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I samma ögonblick föll hon bakåt över akjans kant. 
Den äldste ropade då till de övriga. "Tjattnet råkkede!" 

(Bind fast oxarna!) Dessa bundos då med körtömmarna. 
Alla gingo upp på backens krön fram till kvinnan. — Hon 

var död. Mellan de översta halskotorna, som på lapska kallas 
bjettrensdaktie, var en kniv instucken ända intill skaftet. Det var 
med denna kniv, som hon dödat sitt oäkta barn. 

Från ovigd jord och odöpt återkom så barnet under skepna-
den av ett grått ullgarnsnystan och under namnet av epar — krä-
vande hämnd. 

II. 

ID ELDTOMTEN sutto några 
lappar och vilade; det var både 
kvinnor och män. 

De hade inte suttit länge, 
förrän ett skrikande huvud när-
made sig dem. Den äldste, som 
av alla ansågs vara en rättfär-
dig man, frågade då: "Vem av 
eder, kvinnor, kännes vid detta 
barn? Bekänn!" Men från 
ingen kom det någon bekän-
nelse. 

Det skrikande huvudet tril-
lade runt eldtomten och rörde 
sig därefter mot den rättfärdige 
mannens hustru, som mållös av 
skräck försökte fly men det var 

för sent. Epar hoppade upp mot hennes huvud, och detta föll 
genast till marken. Olåten tystnade, och epar försvann. 

Hustrun var ung och vacker och hade varit gamlingens ögon-
sten. 

"Den rättfärdige måste mycket lida." 



]N å g r a g å t o r . 
Samlade av E. R. 

ÖR några år sedan brukade en tjänarinna komma och höra 
på småttingarna i den klass, där jag undervisade. "Jag 
kommer hit för att lära mej," sa' hon, "och jag brukar hjäl-

pa Kalle läsa. Kalle gick i vår klass. En naturpedagog tänkte 
jag. För sådana har jag stor respekt. 

Vi hade just tröttnat på läsningen och höll på friska upp oss 
med några gåtor, när Signe kom första gången. Hon lyste av 
intresse. Det var gåtor, som barnen tagit reda på hemma och som 
inte stått i någon bok. Vid timmens slut talade Signe om, att hen-
nes mormor i Degerfors kunde många gamla gåtor. Själv min-
des hon en del, som hon skrev upp åt oss. Här nedan komma de 
bästa av Signes och barnens gåtor, samlade i Umeå. 

1. Vad är det Gud aldrig ser, människan sällan men bön-
derna ofta? (Sin like.) 

2. På en väg stodo två stolpar, på dessa en byggnad, på 
byggnaden en talande röst, på den ett oljehorn, på det två brin-
nande facklor, på dessa ett berg och på,det dess skog. 

Vad är detta? (Människan.) 
3. Det stod en sten på en ren, 

fyra fötter men inga ben. 
Där var lik — men inte dödd, 
där var liv — men inte född, 
där var brud — men inte bröllop, 
där var spel — men inte dans. (Kyrkan.) 

4. Golvring, 
dörrspring, 
taltrast uta gålom. (Hunden.) 

5. Vit som en krita, 
svart som ett kol, 
drittar som en jungfru, 
springer som en häst. (Skatan.) 

6. Hundra systrar dansa i ett bälte. (Brödnagg.) 



Av Adela Marklund. 

DET hade regnat hela hösten. Grödan var förstörd. Träsket 
steg högt. Nirs-Fredriks-gården, som stod alldeles nere 
vid träsket, hotades av översvämning. Man fick ro till 

"salsknuten" och fästa båten där. 
Ungbonden har kämpat sig fram till långbyggnaden, hoppat 

ur båten, och håller på att fästa båtlinan vid en järnkrok i knuten. 
Under tiden ligger gammelmor — Nirs-Fredriks<nor inne 

i kökskammaren och mumlar i sömnen: 
— O, Gud — Nirs-Fredrik, det blir nödår! 
Kan du ändå säga, Nirs-Fredrik, hur jag skall göra? Sky-

larna hålla redan på att ruttna, det växer grön brodd på kär-
varna! 

Ska' jag elda bastun och låta pojken bära dit några skylar 
i sänder och torka? 

Nirs-Fredriks-mor tystnar en stund liksom för att avlyssna 
svar: 

— Jaså, jaha, du tycker att det blir för tungt för pojken! 
Ja, då kanske du hjälper honom? Jag och pigan ska' till sko-
gen och plocka islandslav. Vi ska' ta' storkorgen, du vet. 

Va', tycker du laven är dålig? 
Joo, men du får väl äta barkbröd i stället! Du förstår Nirs-

Fredrik, det går inte att vara så kräsen! — 
Ungbonden träder in i köket. Vid spiseln sitter pigan, en 

älsklig djupblåögd flicka, och värmer fötterna. 
— Kommer du äntligen! Jag har varit så orolig för dig 

och stått barfota ute i regnet och lyssnat efter årslag. Mor gick 
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i säng för flera timmar sedan. Hon har legat och pratat med 
Nirs-Fredrik om svagåret. Hon kommer visst inte ihåg — att 
han dog för 20 år sedan. 

Men ät nu! 
Ungbonden går bort till bordet och slukar agnmjölspalten 

som rispar honom i halsen. Sedan drar han av den våta tröjan 
och sätter sig sorgsen på spishällen: 

— Jag tror jag hoppar i träsket, du "pige"! Vad har man att 
leva för? Inte är det något 
att leva för, och av, — is-
landslaven som du och mor 
bära hem i storkorgen! Du 
som ska' tjäna dig barkbrö-
det; visst känner du livet som 
en plåga? 

Han tystnar och kittlar 
flickan under foten. 

— Åh, låt bli det där, 
säger hon halvt skämtsamt, 
men brister i detsamma i 
gråt. 

Ungbonden blir nästan 
rädd. En stund sitter han och 
ser på henne. Men så reser 
han sig, går bakom hennes 
stol, .och sluter båda sina sto-
ra, fuktiga händer kring hen-
nes kinder: 

— Vill du som jag, så äta vi laven ur samma storkorg, du 
och jag! För hela livet, förstår du "pige"! 

Flickan — min farmors mor, ler. 
* 

Två veckor före jul — en lördag. Snön föll i stora, vita floc-
kar. Liksom för att dölja nödårets elände för tårade ögon svep-
te snön ett vitt täcke kring de gulgråa skylarna. 

Med huvudet inlindat i en grårutig schal stultar Nirs-
Fredriks-mor omkring mellan tegarna och känner på skylarna. 
De blåfrusna, skrumpna händerna stickas in mellan kärvarna. 
"Bara is, — bara förruttnelse och is", mumlar hon. Nirs-Fred-
riks-mor skakar på huvudet och går ned mot gården, där hon 
tager sig ett fång näver i vedboden. 

Ute på bron står pigan. 
— Var ska' I, mor? 
— Till bastun och göra upp eld! Säg åt pojken, att han 

Ungbonden håller på att fästa båtlinan 
vid en järnkrok i knuten. 
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tar en såg och sågar av skylarna, de äro fastfrusna. Så hjälper 
du honom att bära dem till bastun! 

Flickan nickar till svar och går in och tar på sig vantar och 
kofta. Ungbonden går till vedboden efter sågen. En efter en 
föllo de gulgråa skylarna — en efter en, med suckar tyngre än 
storskogens. När det skymde buro ungbonden och pigan in de 
sista skylarna. De båda unga stå framför spiseln i den nedrökta 
gamla bastun och värma händerna. Ungbonden står tankfull och 
ser på de gulgråa kärvarna kring väggarna. 

— Vad tänker du på? Flickans fråga höres knappt. 
— Vad jag tänker! Det gissar du genast. 
Flickan — farmors mor — står tankfullt stilla en stund. 

Så lägger hon sina händer på hans axlar och ser honom djupt 
in i ögonen: 

— Du tänkte så här : Gudskelov, visst blir det väl något 
litet mjöl att blanda i "fångfodret"! 



(Efterlämnat manuskript, skänkt till Umeå museum. Vinjett efter teckning 
av förf. på manuskriptets omslagssida.) 

Bandskeden. 
(Bandgr ind ; n o r s k a : Båndgr ind ; l apska : sn j i skum, med 

sch- l jud i begynne l seboks t aven . ) 

1. Detta redskap är utan tvivel gammalnordiskt. I Sverge 
iär det bekant över hela Norrland, en god del av Svealand och 
över de sydligare delarna av Götaland, medan det i Norge är känt 
genom hela landet. Den omständigheten, att det har namn även 
på lapska språket, torde tyda på dess härkomst, enär lapskan helt 
och hållet saknar förmågan att bilda nya ord och enär, om lap-
parne hade lånat själva föremålet, de följaktligen tillika skulle ha 
lånat dess namn. Nu är emellertid "snjiskum" ett äkta lapskt 
ord, vadan bandskeden antagligen är ursprunglig bland lappar-
ne eller åtminstone funnits hos dem i den tid, då deras språk än-
nu var statt under bildning. 

Härför talar i någon mån den 'omständigheten, att lappar-
ne hava sin egen bestämda modell å de till snjiskum hörande spo-
larne (skyttlarne). Denna modell är så fast, att jag ingenstädes 
sett en avvikelse från densamma, och den skiljer sig avgjort från 
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den utanför lappmarken vanliga modellen. Än mer skiljer den 
sig från den av mig konstruerade modell, efter vilken här med-
följande spole är gjord. 

2. Här 'bifogade bandsked har 45 tinnar och 44 springor 
och kan följaktligen, då ränningstråd trädes genom varje hål och 
varje springa, mottaga 89 trådar. Om man låter en tråd i rän-
ningen gå utanför skeden på vardera sidan, förökas antalet till 
91. Detta antal trådar (89—91) bildar en väv av omkring 3 
tums bredd, om både ränning och inslag bestå av någorlunda 
hårt garn av samma tjocklek som vanligt strumpgarn av ull. 

Den sked, varmed man kan göra väv av denna bredd, kan 
mycket väl användas till väv av vilken mindre bredd som helst. 
Med garn av nämnda beskaffenhet bör väven bliva 2 t. bred, om 
30 hål och 29 eller 30 springor trädas; 1 t. bred, om 15 hål och 
14 eller 15 springor trädas; 1/2 t. 'bred, om 7 eller 8 hål och 6 
eller 7 springor trädas. Om man på detta sätt vill göra väv av 
mindre bredd än den största skeden förmår åstadkomma, bör rän-
ningen läggas i skedens mitt, så att å ömse sidor av densamma 
lika stor del av skeden är tom. 

3. Då inslagsgarnet lindas på spolen, må det lätt fästas 
antingen i det å densamma befintliga hålet eller ock vid ett av 
spolens tjockare ben. Fästes det i hålet, så må det knytas omkring 
den tjodcare kanten, på det att den tunnare må få vara alldeles 
fri. 

4. Då väven skall rännas eller varpas, ihågkommes att rän-
ningsgarnet alltid bör vara något längre än längden av den väv, 
man vill väva. Ju hårdare inslagsgarnet är och ju fastare vä-
ven skall göras, desito mera må ränningsgarnets längd överskjuta 
vävens. 

För ränningen erbjuda sig två olika sätt, vilka här skola be-
skrivas under antagande av att väven skall bliva 6 alnar lång 
och 2 tum bred. 

a. Ställ två stolar på sådant sätt, att tvärslåarne i deras 
ryggstöd falla i en och samma räta linea ( a _ _ b ) 
och på sådant avstånd från varandra att yttre kanten av det ena 
stolstyret är omkring 7 alnar från yttre kanten av det andra 
(7 aln. fr. a till b). 

Knyt fast tråden i a och gå med honom 30 varv omkring stol-
styrena, så att hans slutända också når a. Klipp upp varven vid 
a, så erhållas 30 trådar, is-om alla är !14 alnar långa, eller 60 
trådar, som äro 7 alnar långa ("30 hål och '29 eller 30 springor"). 

De 30 sålunda erhållna trådarne trädes vardera i skeden på 
det sätt att den ena ändan går genom hål och den andra genom 
därnäst följande springa. Bekvämast är därvid att låta 'trådarne 
ligga kvar över 'b och lägga de lösa ändarne från a upp på bor-
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det, där man har skeden och vid vilket man under trädningen 
sitter. 

b. Ställ eller lägg skeden på ett bord, träd trådens ända ge-
nom hålet i första tinnen och fäst den sedan vid karmen av en 
närstående stol; från härvan eller nystanet dragés tråden 'om-
kring en dörrnyckel eller en gardinkrok, som befinner sig på 7 
alnars avstånd f rån nyssnämnda fästningspunkt i stolen; gå med 
tråden tillbaka till denna fästningspunkt, klipp eller ryck av ho-
nom där och träd den så uppkomna ändan genom första sprin-
gan samt låt den hänga lös; fortsätt på samma vis till dess 30 
trådar erhållits, som blivit trädda 60 gånger. 

I förra fallet verkställes ränningen först och trädningen se-
dan, men i senare fallet verkställas de samtidigt. Vilket som 
skall anses mera ändamålsenligt, kan här icke avgöras. — Ylle 
samt tjockt >och mjukt bomullsgarn vålla svårighet vid trädningen, 
emedan både hål och springor måste vara så fina som möjligt, 
om skeden icke skall bliva alltför stor och tung. Denna olägenhet 
avhjälpes därigenom att man helt lätt vaxar garnändarne. 

De lösa ändarne av ränningen hopknytas över en stadig och 
jämn träspjäla, sam med starka snören kan fästas vid en stol. 
Ränningens andra ända lägges över en nyckel i en dörr eller by-
rå, över en gardinkrok eller annat lämpligt faststående föremål. 
Skeden hänger nu i garnet. 

5. Innan arbetet nu tager sin början, må väverskan veta, 
huru hon skall inrätta sig, för att icke 'bliva utsatt för större an-
strängning än behövligt är. 

Hon har satt sig på den stol, på vilken väven är fästad. Gar-
net går -under hennes ena arm tätt förbi bröstets sida. Härav 
följer, att den nämnda träspjälen är fastknuten vid stolens sido-
karm. Denna omständighet giver tillfälle till en liten omväxling, 
i det att garnet kan fästas än vid vänstra än vid högra stolkar-
men och sålunda en stund gå under vänstra och en annan stund 
under högra armen på väverskan. Huru obetydlig denna om-
växling än må förefalla, innebär den dock en liten vila. Om 
man så vill, kan man även fästa väven vid ett om livet spänt 
bälte. 

I det att skeden om vartannat skjutes rätt uppåt och dragés 
rätt nedåt, bildas de skäl, i vilka inslaget skall införas. Går gar-
net eller väven under vänstra armen, så begagnas högra handen, 
för att skjuta skeden uppåt. Går den under högra armen, så 
begagnas vänstra handen, för att skjuta den uppåt. Handen 
vile därvid mot knäet, vadan i fall av behov pall eller annat stöd 
av lagom höjd användes för foten. 

Vid stolkarmen skall väven vara fästad så högt upp som 
möjligt. Skeden skall hållas så nära intill bröstet som möjligt. 
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Det är nämligen av stor vikt, att väverskan så litet som möjligt 
må behöva töja sig framåt och luta sig. Sitt rak och låt ryggen 
stödja sig mot stolstyret! Arbeta aldrig så länge i sänder, att 
armarna bliva trötta och blodet stiger åt huvudet! 

6. De omkring träspjälan knutna trådarne makas ordent-
ligt bredvid varandra och tätt tillsammans. Därefter skall väven 
spännas. Allteftersom väverskan med stolen flyttar sig åt ena 
eller andra hållet, får garnet starkare eller lindrigare spänning. 
För olika ändamål behöver spänningen naturligtvis vara olika 
stark; starkare för väv, som skall vara hård, och mindre stark 
för väv, som skall vara mjuk, men den kan i allmänhet anses 
lagom stark, när skeden, ställd på en armslängd från ränningens 
ända, av sin egen tyngd sjunker ned så mycket, att garnet tyd-
ligt skelar sig. 

Ilägg inslaget från vänster och med vänstra handen i det 
skel, som bildas, då högra handen skjuter skeden uppåt, i vilket 
fall det ilägges från höger och med högra handen i det skel, som 
bildas, då skeden av sig själv sjunker ned. — Ilägg inslaget från 
höger och med högra handen i det skel, som bildas, då vänstra 
handen skjuter skeden uppåt, i vilket fall det ilägges från vänster 
och med vänstra handen i det skel, som uppstår, då skeden av 
sig själv sjunker ined. 

Är nu inslaget infört i skelet, <så tillse, att det lägger sig så 
rakt som möjligt och tryck det sedan med spolens (skyttelns) tun-
nare kant så långt in som möjligt. Låt sedan ränningen ånyo 
skela sig, tryck därefter med spolen kraftigt på det sålunda kring-
skelade inslaget och lägg samtidigt därmed in ett nytt inslag 
o. s. v. 

När väven framskridit så långt, att väverskan icke kan nå 
skeden, utan att böja sig, flyttar hon sig med stolen ett litet stycke 
framåt, varefter väven ånyo spännes. Den förutnämnda träspjä-
lan kan nu dragas ut och väven bindas omedelbart vid stolkarmen. 

7. Med avseende på bandskedens förmåga att i väven åstad-
komma mönster ('"mönstra") må sägas, att väverskans smak och 
uppfinningsfärdighet endast genom vävens bredd kan få en given 
begränsning. Följande iakttagelser, gjorda vid slöjdskolan i 
Mattisudden, kunna här omnämnas blott för att giva en liten 
ledning för tillvägagåendet och således icke för att beskriva for-
men eller utseendet av några särskilda mönster. 

Inslaget 'blir varken å avigsidan eller rätan synligt, med 
mindre man med det vill "mönstra". Vill man detta icke, så är 
det vanligt, att till ränningsgarn av finare och bättre sort använ-
da inslag av en billigare och simplare sort. 

Den synliga strukturen i väven bildas ensamt av ränningen 
och visar sig såsom jämlöpande tätt bredvid varandra liggande 
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sins emellan lika långa steg, som följa varandra i rader på tvä-
ren över väven. Längden av dessa steg rättar sig helt och hållet 
eiter inslagets tjocklek och hårdhet. Ju större denna är, desto 
längre bliva stegen; ju mindre den är, desto kortare bliva de. För 
väv av stramaljens struktur böra därför ränning och inslag hava 
samma tjocklek och hårdhet. 

a. Av det föregående är klart, att man erhåller smala jäm-
löpande ränder tvärs över väven, när man låter ränningstrådar, 
som gå genom hål, hava en viss färg, och ränningstrådar, som gå 
gencm springor, en annan färg. Huru enkelt detta sätt att 
"mönstra" än är, så giver det dock tillfällen till en rik omväx-
ling. Låt dessa tvärränder sträcka sig över hela eller halva bred-
den av väven, lägg dem åt den ena kanten eller bägge kanterna 
såscm randbårder eller i vävens mitt såsom en fortlöpande mitt-
rand eller låt dem i avseende på färgerna (t. ex. blått och gult, 
vitt och blått o. s. v.) ställas i sicksack mot varandra. Detta sist-
nämnda mönster (med gult och blått) erhålles på det sätt, att 
blått trädes genom hålen och gult genom springorna i en del av 
skeden, men gult genom hålen och blått genom springorna i en 
annan del av henne. 

b. Av det föregående framgår likaledes, att väven på föl-
jande sätt kan göras rutig t. ex i blått och rött. Låt trådarne 

3, 4. 5 
genom de 7, 8 första hålen vara blåa, trådarne genom de 
3, 4, 5 9 ' 1 0 ' 1 1 3, 4, 5 

7, 8 första springorna vara röda, trådarne genom de 7> 8 

9, io, i l 1 6 ö
3 ; 4 j 5 9, 10, 11 

nästa hålen vara blåa, trådarne genom de nästa springor-

na vara röda o. s. v. Skola rutorna sins emellan vara lika istora, 
måste man beräkna lika många trådar på dem alla. Skola de 
vara lika stora och därjämte sträcka sig över vävens hela bredd, 
måste iman beräkna, huru många de kunna göras. Denna beräk-
ning är lätt gjord, när man vet, huru många trådar man har i 
skeden. Antag 90 trådar! Då 3 gånger 30, 5 gånger 18, 6 
gånger 15, 9 gånger 10, 10 gånger 9, allt gör 90, så kan man 
med detta antal trådar på vävens bredd bilda 3, 5, 6, 9, 10 rutor, 
ja, äVen 30, 18, 15 rutor. Som detta höga antal emellertid av-
gjort borttager intrycket av rutor, för att i st. göra intryck av 
prickar och punkter, så må man stanna vid ett lägre antal, t. ex. 
6 rutor. Skola således rutorna bliva 6, iså tag 15 trådar till 
dem vardera! — Rutorna må dock gärna göras sins emellan 
olika stora. Låt i sådant fall en större (bredare) växla med en 
mindre (smalare) genom vävens hela bredd, eller lägg de större 
i mitten och deimindre åt kanterna, eller tvärtom, eller låt de stör-
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sta ligga i ena kanten och de övriga bliva allt mindre och mindre 
intill den andra kanten o. s. v. 

c. Om tråd genom hål och tråd genom därnäst liggande 
springa hava en och samma färg, erhålles rand längs efter vä-
ven. Med detta ytterst enkla medel kan väverskan åstadkomma 
de mest lysande verkningar, alla grundande sig på sammanställ-
ningen av färgerna. De svenska allmogefärgerna, blått, gult, 
rött och grönt i skarp ton kunna ju, ensamt de, läggas bredvid 
varandra på minst 24 olika sått. Så ock de moderna orena 
färgerna. Ränderna kunna göras breda eller smala samt läg-
gas i kanterna eller mitten av väven. Låt dem vara bredast i 
mitten och bliva allt smalare och ismalare mot kanterna eller 
tvärtom! Låt den bredaste ligga i ena kanten och de övriga bli-
va allt smalare och smalare mot den andra kanten o. s. v. God 
verkan gör det, att för ränderna använda en enda färg i olika 
nyanser, varvid den ljusaste kan läggas i mitten och den mörkaste 
mot kanterna eller tvärtom o. s. v. Om av varje nyans tagas 
några få trådar, kan man i ett 3 tuim brett band inlägga hela se-
rien av nyanser, om den ljusaste lägges i ena kanten och de föl-
jande bliva mörkare och mörkare, så att den mörkaste ligger i 
andra kanten. Ej mindre god blir verkan, om vävens bägge 
hälfter, efter längden räknat, erhålla var sin färg (blått och gult, 
rött och grönt, blått och rött, chokladbrunt och mossgrönt, ljus-
grått och chokladbrunt o. s. v.). Låter man en smal rand av en 
tredje färg, t. ex. rent vitt, skilja dessa bägge hälfter från var-
andra, vinner väven ganska mycket i utseende. 

Alla förenämnda sätt att "mönstra" hava det gemensamt, att 
de icke åstadkomma någon den ringaste förändring i vävens struk-
tur. Här nedan skola omtalas flera sätt att åstadkomma sådan 
förändring. Man skilje härvid noga mellan skelets båda hälfter, 
den övra och den nedra. När skeden skjutits så högt upp, att 
skel bildats, tes tår skelets övra hälft av de trådar, som gå genom 
hålen, och dess nedra hälft av de trådar, som gå genom springor-
na. När skeden åter sjunkit så djupt ned, att skel bildats, be-
står dettas övra hälft av de trådar, som gå genom springorna 
och dess nedra hälft av de trådar, som gå genom hålen. Vidare 
ihågkommes, att trådarne alttid räknas från höger åt vänster i 
vardera hälften av skelet för sig. Såväl i övra som nedra hälf-
ten av skelet finnes sålunda en första, en andra, en tredje o. s. v. 
•tråd. 

d. För spolens ända in i skelet, skjut honom ned mellan trå-
darne i skelets nedra hälft, så att han helt och hållet kommer ut 
ur skelet, låt honom gå förbi ett visst antal trådar, skjut honom 
:sedan upp i skelet och slutligen vid "staden" ut ur detsamma — 
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•detta lika väl från höger åt vänster som från vänster åt höger. 
Med någon övning och vana kan man naturligtvis med spolens 
spets lyfta dessa trådar från skelets nedra till dess övra hälft, 
så att spolen ej behöver gå ut ur skelet förrän vid staden. Insla-
get lägger sig här på tvären över vävens avvigsida, och de nämn-
da till skelets nedra hälft hörande trådarne hliva synliga i vä-
vens rätsida. 

Med all sin enkelhet är även detta medel ganska verksamt, 
varpå följande bevis kunna märkas. Vid spolens gång från hö-
ger till vänster lyftes mitteltråden i skelets nedra hälft upp över 
inslaget, vid hans återgång från vänster åt höger lyftas de två 
mitteltrådarne i skelets nedra hälft upp över inslaget o. s. v. 
Härigenom kan man bilda sneda vinklar, trianglar, rutor o. s. v. 
eller fiskar, pilar och andra enkla figurer. Genom samman-
sättningar av dylika mönster kan man åstadkomma rätt vackra 
prydnader. Om trianglarna och rutorna anordnas tillräckligt 
stora, kunna de göras antingen öppna eller ock fyllda. — Om 
ur skelets nedra hälft 2:dra, 3:dje och 4:de trådarne lyftas 
till övra hälften, då spolen föres från höger till vänster, 5 :te, 6:te 
och 7:de trådarne upplyftas, då han går från vänster åt höger, 
8:de, 9:de och 10:de trådarne upplyftas, då han åter går från 
höger till vänster o. s. v., så erhålles en rand, som går på sned 
över väven. Denna rand kan läggas över hela vävens bredd eller 
blott över cn del av bredden och då i ena kanten eller båda kan-
terna eller i mitten. Två och två dylika snedränder ställas par-
vis bredvid varandra. 

Lika väl och lätt som man på detta sätt kan lägga sneda 
ränder i väven, lika lätt kan man i honom lägga ränder, som gå 
rätt på tvären eller rätt efter längden av honom. Ställas två så-
dana ränder tillsammans, så erhålles den räta vinkeln, vilkens 
spets kan vändas åt 4 olika håll. Sammanställas sådana vinklar, 
så erhålles antingen rektangeln, vilken, om han är tillräckligt 
stor, kan förses med beteckning för skorsten, fönster och dörr 
eller kvadraten eller maeanderbården. 

Enligt föregående anvisningar kunna anglosachsiska bokstä-
ver bildas. Man väljer blott dem, som tillhöra det stora alfabetet 
och tager mönster ur de allmänt förekommande små mönsterböc-
kerna (dessins i broder). Likaså med bladformer, grenrankor 
m. fl. figurer med motiv ur växtriket. 

e. Från vävens början kan man bland ränningsgarnet in-
mänga ett antal trådar, vilka ej gå genom skeden utan få vara 
fria. Man drager dem med fingrarne uppåt och nedåt i skelet 
och håller dem därvid tämligen stramt, på det att de må lägga 
sig tätt intill vävens yta såväl på avigan som rätan. På det des-
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sa lösa trådar ej må hindra arbetet, få de av dem, vilka skelats 
nedåt, hänga fritt under väven, och de, vilka skelats uppåt, ligga 
fritt på skedens övra ram. 

Detta lösa garn kan användas på en hel mängd olika sätt: 

vilkas utfinnande icke skall vålla väverskan någon nämnvärd svå-
righet. 

Om till dylika löstrådar tages fint men någorlunda hårt garn, 
som jämt fördelas över vävens hela yta, skelas för varje inslag 
och för varje skelning får gå över en jämn och lagom tjock sticka, 
t. ex. en grövre strumpsticka eller en smal blyertspenna, så bildas 
täta lyckor å vävens rätsida. Inslaget måste i detta fall bestå av 
hårt garn och kraftigt fästas i skelet. Bäst är att använda 3 
stickor eller pennor, av vilka de två få sitta kvar i sina lyckor, 
medan den sista dragés ut ur sina och lägges framom de två 
förstnämnda. 

Bestå löstrådarne av tjockt, men mycket mjukt och något 
glänsande garn, — låt dem då på förenämnda sätt bilda lyckor 
och klipp upp lyckorna med en vass brodérsax! Härigenom er-
håller vävens yta utseende av sammet, om löstrådarne äro jämt 
fördelade och det hårda inslaget kraftigt fästats i skelet. 

Använd blott en enda lös tråd, men den tjock som lillfingret 
och mycket mjuk! Låt den här och där på passande ställen ske-
las uppåt och nedåt samt därvid på vävens rätsida bilda en lycka 
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över en vanlig blyertspenna! Fäst inslagen synnerligen kraftigt 
och klipp upp lyckan! På detta sätt erhållas små tofsar. Om 
dessa tofsar visa sig i en kraftig chokladbrun färg mot en ljus 
mattgrön botten, utgöra de visserligen en icke ringa prydnad. 

Vid tre sistnämnda mönster (lyckor, sammet, tofsar) bör 
väven fodras å avigsidan, och fodret fästas på det sätt, att det 
allestädes faller väl tätt intill väven. 

f. Även med inslaget kan "mönstras". — Man skjuter spo-
len upp mellan trådarne i skelets övra hälft och förer ett visst an-
tal av dem till dess nedra hälft, på det att inslaget må gå över 
dem. Härmed kan man växla i mångfaldig måtto. Det måste 
emellertid erkännas, att "mönstring" med inslaget är mindre för-
delaktig och för den skull mindre bruklig. Vill man det oaktat 
försöka därmed — och försöka skadar icke, det. kan stundom gi* 
va präktiga idéer — så ihågkommes, att man aldrig låter inslags-
tråden lägga sig i en lång rad över många ränningstrådar. Han 
blir ovillkorligen lös, om han icke här och där under vägen får 
smyga sig ned i skelet. 

8. Med två inslagstrådar, en grov och en smal, vilka re-
gelbundet växla, kan inan åstadkomma en god verkan, om rän-
ningen är så mjuk, att den synbart höjer sig för det tjockare in-
slaget. 

9. Som väven kan göras av skiftande bredd, kan han ock 
användas för skilda ändamål. Lapparne väva med bandskeden 
sina smala bälten och skoband. F. ö. kan man väva spjällsnören, 
band till väskor och bössor, bälten och bårder till nationaldräk-
ter, skärp, tömmar m. m. Färgerna och garnets beskaffenhet läm-
pas efter vävens ändamål. Ylle- och tjockt mjukt bomullsgarn 
användes vanligast. Fint bomullsgarn samt linne- och silkes-
tråd krnna ock användas. Mitt i en mörkblå botten tager sig en 
och er nan silvertråd mycket väl ut. Detsamma kan sägas om 
guldtråd irnot en vackert röd eller grön botten. 

10. För vävnad av spetsar användes vanlig virktjåd, vit, 
blå, röd. Här såsom förut kunna flera färger med fördel ingå i 
väven. En och annan röd eller blå tråd, på passande ställen 
anbragt inne i det vita, tager sig icke illa ut. 

Man avgöre först, om spetsen skall vara gles eller någorlun-
da tät, och vidare om han skall vara tätare i mitten och glesare i 
kanterna eller tvärtom. Härefter bestämmes, huru skeden skall 
trädas. Om man träder första, tredje, femte, sjunde o. s. v. hålet 
samt första, tredje, femte, sjunde o. s. v. springan hela skeden 
igenom, och sålunda lämnar andra, fjärde, sjätte o. s. v. hålet och 
springan tomma, så bliver väven tämligen tät och jämn genom 
hela sin bredd. Om man träder första och andra hålet och 

13 
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SPOLEN (SKYTTELN). 

MATTISUDDENS MODELL. 
Linjen AB halveras. Halvan avsattes från A till e. Linjen cf avskäres i 
ändarna, så att lagom bredd till spolens ben erhålles. Tag c till medel-

punkt och d rag cirkelbågen dge . 

DEN VANLIGA MODELLEN. 
AB halveras. Halvan avsättes från C till c, och c tages till medelpunkt o . s. v. 

LAPSK MODELL. 
AB delas i 4 lika delar. 3 av dem avsättas från C till c. 

T a g C till medelpunkt o. s. v. 



211 ' 

springan, går förbi tredje och fjärde, träder femte och sjätte, 
lämnar sjunde och åttonde tomma o. s. v., blir den mindre tät. 
Trädas de tre första hålen och springorna, lämnas de tre nästa 
tomma och trädas de tre därpå följande, blir den ännu glesare. 
Man kan träda de 4 första hålen och springorna samt lämna de 
4 följande tomma o. s. v. Mitt i ett sådant tomrum kan man låta 
en enda tråd gå genom skeden (hål eller springa). 

För att få väven till att bilda sig i bestämda och lätt skönj-
bara mönster, måste man i alla händelser låta ränningstrådarne 
samla sig i grupper, som "växla i regelbunden ordning, och lika-
ledes låta de tomma partierna regelbundet växla. Såsom exem-
pel på en regelbunden anordning av trådarm anföres följande: 

a) 2, 3, 4, 2, 3, 4 o. s. v. 
b) 4, 3, 2, 4, 3, 2 o. s. v. 
c) 4, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 4 o. s. v. 
d) 2, 3, 4, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 2 o. s. v. 
e) 5, 4, 1, 4, 5, 5, 4, 1, 4, 5 o. s. v. 

För att närmare angiva, huru dessa beteckningar skola för-
stås, betrakta vi den sista: 5, 4, 1, 4, 5 o. s. v. Härmed menas, 
att de 5 första hålen och springorna trädas, varefter några hål 
och springor lämnas tomma, att sedan 4 hål och springor trä-
das, varefter åter några hål och springor lämnas tomma, att vi-
dare ett hål och en springa trädas, varefter några hål och sprin-
gor lämnas tomma, att sedan 4 hål och springor trädas o. s, v. 
Exempel på regelbunden anordning av tomrummen giva sig nu 
själva och betecknas på likadant sätt. 

På skedens trädning ligger alltså här stor vikt. För övrigt 
skelas ränningen och fästes inslaget på sätt som förut är beskri-
vet. Inslaget föres dock in i skelet med en vanlig knytnål och icke 
med spolen, vilken här alltså begagnas blott till dess fasttryckan-
de i skelet. 

Redan de många olika sätten att träda giva vid handen, att 
"mönstringen" i väsentlig mån beror på trädningen. Dock icke 
ensamt på den, ty väverskan har i sin makt att under själva ar-
betet åstadkomma varjehanda förändringar i trådarnes läge och 
att därmed framkalla olika "mönster". För att detta må bliva 
bevisat och visat, framställes här ett enda exempel. Antag, att 
trädningen är verkställd på följande sätt: 

3, 4, 2, 2, 4, 3 o. s. v., att lavståndet mellan 4 och 2 samt mel-
lan 2 och 4 är större än avståndet mellan 2 och 2. Då nu des-
sa siffror beteckna, att 3 hål och 3 springor äro trädda o. s. v., 
så blir beteckningen lika för skelets bägge hälfter, den övra och 
den nedra. Här tages blott den övra hälften i betraktande, ty 
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den särskilda ''mönstringen" verkställes helst i den. Vi fästa nu 
uppmärksamheten vid de mellersta trådarne (2,2). För större 
tydlighets skull har jag gjort det ena paret streckat och det andra 
helt. Gå med nålen från vänster till höger under det första paret! 

n 
i 

Gå vidare över och förbi det andra paret! Gå tillbaka under 
det andra paret! Gå i samma riktning över och förbi det första 
paret! Gå åter från vänster till höger under det första paret! 
Drag inslaget rakt! De båda trådparen få därvid följande läge: 

På samma sätt kan man gå till väga mellan sista tråden i 
gruppen 3 och första tråden i gruppen 4 samt sista tråden i grup-
pen 4 och första tråden i gruppen 3 på var sin sida om de här av-
ritade paren (2 och 2). 

Om ränningen lägges tätast åt bägge kanterna, och skedens 
mitt lämnas tom, kommer vävens mitt att bestå endast av inslags-
trådarne. Dessa trådar kunna sedan medelst en lös tråd vridas 
om varandra, 'såsom man ofta ser vara gjort i jutevävsgardiner. 

11. Den största svårigheten såväl vid band- som spetsväv-
naden, är att få staderna jämna och raka. För den skull lägge 
sig väverskan just därom stor vinning! 



BJÖRKSTA'LAGET DANSAR PÅ OAMM-LIA. 

forntid sig med framtid enar. 
Hågot ont öe gamla låtarnas odj folföansentas 

återuppliixuiöe t Pästerbotten. 

Av Rickard Lundgren. 

DÅ jag som liten pys satt ute i sandgropen och "bakade 
bullar" till hönsen och lammen eller sprang nere på ängen 
och plockade "surstockar" — näst rovor, snattade hos 

närmaste grannar , det läckraste vi visste — kunde jag bäst det 
var avbryta leken och till mina lekkamraters förvåning stega iväg 
till stallet, uppför den rangliga stegen till skullen ovanpå och 
där ställa mig, försjunken i tankar. Det fanns så mycket där att 
titta på som aldrig ville upphöra att fängsla min fantasi, så myc-
ket gammalt skräp, som folk sa', att fundera över. Kanske var 
det sagan om pojken, som stod och rotade i en bråte gamla 
järnbitar och där fann fynd, som gjorde honom till en mäkta stor 
och rik man, som spökade i min hjärna, eller låg det kanske 
någon trollmakt i det gamla skräpet som band endast mig av 
alla dem, vilka hade något på den gamla skullen att göra. 
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Den där skullen var inte bara en vanlig, enkel skulle. Det 
var en skulle med traditioner mycket längre tillbaka i tiden, än 
min lilla barnsliga hjärna kunde fatta. Att den var så gammal, 
att den var äldre än jag, det visste jag nog, och att den var än-
nu mycket äldre, det visste alla gamla i den byn. Skullen, liksom 
uthuset, var minst hundra år gammal, och det syntes nog också. 

Timmerstockarna, som timrats till väggar, voro så tjocka, 
som de endast kunde vara på den tid när skogens värde var 
okänt och endast de största och friskaste träden hade något litet 
värde. Golvplankorna, för hand tillyxade av i husbehovssnic-
keriet väl förfarna händer, voro så breda att endast ett litet an-
tal behövdes att täcka hela golvet. Och ryggåsarna se'n. Det 
var sådana kolosser som det krävdes jättestyrka att anbringa 
högst upp. Men voro stockarna grova, voro väl också karlarna 
starka. De behövde ej hjälp av maskiner eller annat otyg. Nu 
var emellertid alltsammans ruttet och fallfärdigt och hade för 
länge sedan fått sin dom. Och kanske var det till sist just detta, 
som gång efter annan drog mig till den gamla skullen. 

När jag klev upp för stegen, ramlade sönderruttna träbitar 
och "barkmjöF' i ansiktet och under kläderna. Och väl uppkom-
men blev det inte bättre. Var jag än klev, nog fastnade spindel-
väv och annat otäckt i kläderna. Men det gjorde ju ingenting 
— mina vanor voro väl kända av en bekymrad mamma, som ock-
så till slut kom underfund med att mannen ej är till för kläderna 
utan kläderna för mannen — åtminstone när "mannen" är en 
parvel på åtta år. 

Alltnog; där uppe på skullen fanns det allt möjligt, både 
vackert och fult, och gammalt var det alltsammans. Där fanns 
bord och stolar, skåp och sängar, kistor och skrin och gamla 
selar, och Gud vet om där inte var en gammal fiol också. Där 
fanns skåp så enkla och primitiva att man genast såg för sin syn 
ett mycket fattigt hem, där endast det nödvändigaste bohaget 
funnits och endast i den enklaste formen. Men där fanns ock-
så skåp så sirliga och utsnidade, att det måste ha varit en burgen 
bondes hem det prytt en gång och nu med fatiigmannens enkla, 
tarvliga skåp fick dela ett trångt tillmätt utrymme på en gammal, 
fallfärdig skulle. Men en sele var dock det underligaste som 
fanns på skullen. Den som snickrat den selen var säkert inte 
ovan att hantera sina enkla verktyg och inte sin fantasi heller. 
Och var det samme man, som målat den, då var han säkert en 
konstnär.. . . Det fanns ju konstnärer litet varstans i stugorna 
den tiden. 

En gammal man — säger ryktet —- hade ägt den gården för 
länge sedan. Genom allsköns skojeri hade han lyckats samla sig 
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en förmögenhet. Och när nödåren kommo och brödet tröt, vand-
rade mången förut burgen och nackstyv bonde vägen till den 
rike mannens gård för att låna bröd, kläder eller pengar av den 
som de förut skulle dragit sig för att ha något att göra med. 
Och fingo de vad de ville ha, var det mot en ränta, som endast 
den hungrande betalar, och mot inteckning eller andra konstifika 
papper, som när tiden för återlösning var inne, visade den rike 
mannens lagliga rätt att taga hemman eller bohag i mät. Den 
rike mannen visade heller aldrig någon barmhärtighet; vad han 
hade "papper" på, det tog han utan pardon. 

Och så kom det sig att mången bonde fick gå från hem och 
härd, från allt vad han ägde, för att i stället fylla den rike man-
nens penningkista till brädden och hans skulle till takåsen. Så 
kom det sig att efterkommande ättlingar undan för undan funno 
att skåpen och kistorna och allt det andra "skräpet" var bra att 
ha som ved, när vädret var rått och skogsveden icke ville brinna. 
Och så kom det sig till slut att den unge parveln, när han med sina 
föräldrar tog den gamla gården i besittning, fick höra talas om 
gengångare, vålnader och skrymt, som drevo sitt onda spel i den 
rike mannen gård, i skydd av orättfärdigt bekomna fattigmans 
bohag, kastade i en hög på den gamla skullen. 

När parveln, som inte längre är en parvel, någon gång be-
söker sitt forna hem, finns ej den gamla skullen där längre och 
ingenting av det som fanns på skullen heller. Där det gamla 
huset en gång stått, finner man att den nya tiden gjort sitt intåg. 
Ladugården och stallet är borta och i det nya, som kommit i stäl-
let, finns det ej en skulle med gammalt skräp i. Det lilla som fanns 
kvar, har för länge sedan slukats av lågorna i den öppna spiseln, 
och nu står den till en ung man blivna parveln där och tänker på 
livets underligheter. Gamla möbler och husgeråd, i varenda de-
talj vittnande om i hårda tider levande förfäders livsöden, — an-
vända till bränsle... Brända minnen, som skulle kunnat fylla en 
stor sal full i muséet på Gamm-lia... 

* 

Det var på den tiden, när "jumpan" eller step, som det visst 
hette egentligen, höll på erövra den västerbottniska landsbygden. 
Det var just i samma veva, som jag gripits av en otrolig lust att 
lära mig dansa. Enligt mina föräldrars åsikt alldeles för ung 
för att dans skulle få ingå i mina ovanor, var det endast i smyg 
jag vågade inhämta lärdom i denna konst, en lärdbm, som jag 
under ständig längtan att en gång få dansa riktigt omsatte i en 
hel del tafatta och oviga dånssteg — på logen. För där kunde 
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ingen kontrollera om jag låg i halmen eller "lekte dansa step". 
En portion rovor då och då var den läropenning jag erlade till 
de i dansens mysterier mera invigda pojkbekantingarna från sta'n. 

Och så kom en gång även för mig den stora dagen, då jag 
skulle få tillfälle att pröva min mera teoretiska danskunskap i 
praktiken. Jag var bjuden till släkten i en annan, mer avsides lig-
gande socken. "Jumpan", den då högsta formen av modern kul-
tur — made in U. S. A. — hade ännu ej hunnit tränga igenom 
där. Det var en trakt i Västerbotten, där folket var och ännu i dag 
delvis är så "omodernt" och "okultiverat", att de dansa till musik, 
lika gammal, vacker och äktsvensk som spelmannens fela. 

Enligt gammal god sed samlades traktens ungdom på lör-
dagskvällen till dans och glam på logen eller i sommarstugan. 
Just då var det stor förväntan bland bygdens tärnor, ty flottar-
laget hade nått byn ovanför och flottkarlarna, "flöttjara", skulle 
givetvis infinna sig till dansen. Med de andra ungdomarna följ-
de jag dit. Nu hade jag nått det så länge och intensivt hägran-
de målet. Nu skulle jag, utan att be om lov, få dansa så mycket 
jag ville. Nu skulle jag övertyga mig själv och andra om att jag 
kunde dansa — och dansa step. Men när dansen började blev 
jag stående och bara stirrade. De kunde inte dansa step; och jag 
— jag kunde inte dansa deras danser. 

För ung att taga en motgång alltför tungt, ägnade jag mig 
i fortsättningen åt att se på de andra. Och det var nästan lika 
roligt. Att se de unga spänstiga pojkarna på sina starka armar 
hissa de välväxta och inte allt för lätta flickorna högt mot taket 
för varje vilotakt, att se flickorna nå golvet med kjolarna fladd-
rande högt i skyn och att höra deras glada skratt, måste fängsla 
och smitta en aldrig så sorgsen parvel. 

Nog måste det ha varit en sund och stark glädje i en sund 
och stark ungdom, som, fastän trött av veckans släp och slit, kun-
de dansa så, men nog måste det också varit en skicklig spelman 
och en särskilt vacker musik, som kunde frammana en sådan glädje. 

Denna lekstuga efterföljdes snart av flera. Tjärdalarna 
skulle "bäras ner" och då var det traditionellt att de unga skulle 
dansa och roa sig efteråt. Ett bröllop i den gamla stilen, räckan-
de i dagarna tre, med många spelmän och mycken mat, avslutade 
denna minnesvärda tid. Där kunde man få se hur gamla gub-
bar och gummor dansade slängpolska med en kläm, som skulle 
hedrat vilken ungdom som helst. Och kommo de gamla gubbar-
na bara i tagen, ställdes de unga obevekligt i skuggan. Kärn-
virke ruttnar ej, om än det möglar 

Och när den gången en ung parvel kom hem till de sina, var 
hans sinne fullt av det upplevdas tjusning. Han älskade dans 
och spel lika mycket och kanske mer än förr, men — inte jumpa. 
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Och i Västerbotten fanns det ännu en ung älskare av gam-
malt och storvulet. 

De släktingar jag gästade, voro en riktig spelmanssläkt. 
Husbonden i gården var en gammal, erfaren spelman, som spela,t 
brudlåten till de flesta, som stått i brudstol i den trakten. Hans 
av hårt arbete i skog, mark och sjö grova händer och valkiga 
fingrar, kunde man knappast tro skulle kunna löpa på en fiolsträng. 

Han hade slutat spela på bröllop numera. Men ibland, när 
talet föll på bröllop eller gästabud han spelat på, kunde man se 
ett ljust vemod spegla sig i blicken, eljest så sträv och mörk. Då 
kunde fiolen få lämna sin plats på väggen, då kunde den gamle 
stämma den så varligt, som när man smeker sin kära. Ett prö-
vande, frågande stråkdrag, en sista knäppning, och så spelade 
han upp en polska eller gammelvals, som lockade och drog till 
dans. Lockade — nej, den befallde, i de stråkdragen vällde en 
trollmakt fram, en gammal bondespelmans starka hymn till livet. 
Nu spelade han inte för oss, de andra, nu spelade han sig själv 
— för sig själv. Nu speladfc han bort sina egna trötta tankar., 
sina motgångar och bekymmer. Ur sin gamla fela framitvang 
han toner, som omskapade honom själv, gav honom livsmodet 
åter. Nu var det inte en gammal tröttkörd bonde man hörde spe-
la, det var den himlastormande trotsiga ynglingen, som med star-
ka armar och stark vilja en gång upptog kampen med vildmar-
ken och med hjälp av sina efterkommande förde den till seger. 
Den felan och den musiken hade varit en stark, andlig kraft, utan 
vilken segern för honom och alla dem han spelat för aldrig skulle 
kunnat bli så stor. På den fiolen hade han spelat kärleken till 
den kvinna, som sedan blev hans hustru; den kvinna, som arbe-
tat och kämpat med honom och för honom och hans barn, så som 
endast en fattig bondes hustru kan det. På den fiolen hade han 
spelat när den lilla kom till världen och kanske — i ensamhet — 
även när den lilla gick bort. Med den hade han glatt och för-
yngrat alla, som på bröllop eller gästabud, på tjärdalsgille eller 
i lekstugan dansat till dess toner. Ödsligheten i storskogen runt 
omkring, ensamheten i en hård och vild natur, allt försvann i jub-
lande glädje i de låtarna. Man erfor friden i den vackra stor-
skogen, skönheten och storslagenheten i älvens brottning med 
forsen nedanför stugan och man kunde tycka sig förflyttad till 
fäbovallen, med klingande skällor, drillande näverlurar och sjun-
gande vallflickor, som man endast fått höra berättas om i skolan. 
Och månne inte den gamle spelmannen kände och tänkte allt det-
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ta, där han stod och spelade. En gammal bondspelman tänker 
väl även han, om än han helst tänker i toner. 

I den gårdten spelades ofta och gärna. Utom husbonden 
hade sönerna var sin fiol och gitarr därtill, trakterad av någon 
av flickorna. Det kunde hända att de allesammans stämde ihop 
fiolerna och gitarren och då blev det musik av. En av sönerna, 
den yngsta, var 10 år, men hade redan komponerat låtar på egen 
hand. Han var en drömmare, till sinnet olik alla de andra. Hans 
låtar, egna och andras, voro mera vemodiga och stilla, men de 
gingo till hjärtat. Jag har många gånger undrat om den pojken 
inte med god utbildning skulle bli en storspelman. Men det kan-
ske han blir ändå. 

Det var ett allmogehem, där husfolket bar en stor andlig 
kraft inom sig; där motgångar och missmod jagades på porten 
av låtarna från en gammal fela. 

* 

Fastän bjuden till bröllop och gillen många gånger sedan, 
har jag dock aldrig i den dragspelsmusik som där spelats eller i 
de danser som där dansats, kunna finna den skönhet som jag 
genom det nyss skildrade vet har funnits. 

Man söker förgäves det vackra i den moderna jazzmusiken. 
Lika förgäves sökes smidigheten, styrkan och livsglädjen i den till 
musiken hörande dansen. När man ser bleka, blaserade ansikten, 
trött lutade mot varandra, tomma blickar och släpiga, slingran-
de gengångarsteg, då spörjer man om det är ett äkta uttryck för 
nutida ungdoms livsglädje. 

Man hoppas dock gärna att arvet från sunda förfäder än-
nu finnes kvar; det arv som gjorde deras dans till ett mäktigt ut-
tryck för en översvallande livsglädje. 

* 

Det enda jag sett av ungdomars aktiva intresse för gamla 
seder, var de enstaka lag av folkdansare, som på ett fåtal plat-
ser i Västerbotten någon gång då och då gåvo uppvisning i folk-
danser. Men det sätt varpå de arbetade, ingav inga stora för-
hoppningar på framgång i arbetet, och framgång — mer än för 
stunden — var kanske ej heller avsedd. Det arbete, dessa folk-
danslag utförde, var för ytligt och omdömeslöst för att kunna 
göra det vackra i den någon nytta. Tvärt om många gånger ska-
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dade det saken mer än det gagnade. I livligt minne stå ett par 
episoder, belysande detta. 

Det var ett folkdanslag, som för en förenings räkning skulle 
medverka med folkdanser. Festen upptog på sitt program revy-
kupletter, musik, jälmförlig i många avseenden med ett nutida 
jazzkapells prestationer, fosterländska sånger sjungna unisont,, 
folkdanser och so,m avslutning — en vanlig bal med moderna 
danser och dragspelsmusik. Och i balen deltogo folkdansarna,, 
iförda allmogedräkter av tvivelaktig äkthet, dansade jumpa med 
ett intresse och en rutin, som tydde på långvarig praktik. Spel-
mannen med sin fiol hade de ej längre bruk för, ej heller de 
danser, som de väl nyss hade till uppgift att intressera andra 
för. Och fanns det någon bland publiken, som ej endast tjusa-
des av fägringen och skönheten i de nyss visade gamla danserna 
utan kanske också hoppades på framgången för den skara — 
som han trodde idealister — han nyss sett uppträda, nog måtte 
han fått underliga tankar, när han såg "idealisterna" en stund 
efteråt ge uppvisning i — jumpa. 

Det var en annan gång medlemmar ur ett lag folkdansare 
skulle deltaga i en karnevalsbal. Och intet ont i det. Men när 
det Som alldeles naturligt blev bestämt att de skulle vara iförda 
allmogedräkter, när allt intresse koncentrerades på hur dräkten 
skulle omändras så att den blev riktigt grann, en maskeraddräkt, 
sammansatt av en massa olika mer eller helst mindre äkta dräk-
ter, då ville gärna tron på ett folkdanslags kulturella betydelse 
flyga sin kos och hoppet på ungdomens vördnad för det fäderne-
ärvda försvinna. Det var ett konstlat sätt att hålla gamla seder 
vid liv och därför dömt att misslyckas. 

Det skildrade hade satt djupa spår i min tankevärld. Mån-
ga gånger funderade jag över på vilket sätt vi unga skulle kun-
na verka för återinförande av gamla sedvänjor, där dessa voro 
vackra, och hur vi skulle kunna lära oss älska dem. Och min 
spörjande tanke sträckte sig ännu längre — hur skulle vi unga, 
tanklösa och levande i nuet, kunna fullt fatta och förstå vilka 
stora kulturvärden som funnits en gång, värden, som om ej även 
vi göra vår insats i räddningsarbetet snart äro oåterkalleligt för-
lorade. 

Jag sökte efter medlet härför, och jag skulle ock'så komma 
att finna det — eller åtminstone ett av dem. . . . Jag kom av 
en händelse att övervara en skandinavisk ungdomsfest på Skansen 
för ett par år sedan. Det var folkdansare, spelmän, hembygds-
körer och hembygdsvänner, uppgående till över 400 ungdomar 
— och äldre med. De kommo från hela Skandinavien och alla 
voro de besjälade av det gemensamma intresset hembygden. Där 
kommo danskar i sina pittoreska dräkter, närmast påminnande 
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om skägglösa tomtar i höga röda luvor. Där kommo norrgutter 
och koner, i sina mörka och dystra dräkter återspeglande Nor^ 
ges natur, i sina folkvisor och danser med deras obeskrivliga ve-
mod blottande sitt inåtvända, drömmande sinne. Väl kunde ock-
så de dansa käckt, och gjorde de dtet, då blevo de andra 
ohjälpligt slagna. Då kunde de dansa "hallingkast" så att t. o. 
m. en folkdansare baxnade, då kunde Hardangerfelan ljuda 
oöverträffat i en Höök Olof Anderssons öron. Där kommo fin-
ländare, som visade österbottningarnas frändskap med svenskar-

Uppvisningarna, Som åsågos av en enorm och hänförd män-
niskoskara, omväxlade med samvaro å Högloftet, där folkdan-
sarna under lek och glam, sång och låtar roade sig så, som en-
dast de kunna göra. Och gamla Skansenveteraner försäkrade, 
att gladare ungdom hade Högloftet aldrig haft inom sina väggar. 

Ungdomarna fingo dessutom inhämta kunskaper genom be-
sök på museerna, där isynnerhet hemsocknarnas dräkter studera-
des, genom föredrag om folkdräkter, musik, folkdans och bygde-
kultur och genom bevistande av den samtidigt pågående spel-
manstävlingen, i vilken bl, a. från vårt län deltog bondespelman-
nen Nils Jonsson, Edlunda, Hållnas. 

Vad som särskilt framträdde under desisa den skandinaviska 
ungdomens samlingsdagar, var den värdighet, som trots all gläd-

'VÅRA VÄGAR OÅ TILL ANDRA BYAR." 
Vid Björksta'lagets besök i Robertsfors. 

na i både dräkt och dans. Och 
så till sist svenskarna i sina 
sockendräkter, överglänsande 
alla de andra i varm, förnäm 
färgprakt och med sina danser 
och låtar mer än alla andras 
fyllda av smittande, jublande 
livsglädje. Och allesammans 
voro de som bröder. Där var 
börsdirektör Belfrage, heders-
ordföranden, lika enkel och 
kamratlig som den långväga 
ifrån kommande blyge allmoge-
mannen, där existerade ej di-
rektören och kaptenen eller alla 
de andra männen i staten, ty 
där voro alla lika goda som 
älskare av sin hembygd. De kän-
de allesammans att de samlats 
kring ett mål, där rang, rike-
dom och fördomar veko undan 
för att visa människan. 
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je präglade deras såväl offentliga som enskilda uppträdande. 
De buro sina allmogedräkter imed en stolthet, som skulle rört de 
förfäder som en, gång burit dem. 

Kom man dit i tron att folkdanslagen endast på konstlat sätt 
kunde uppehålla intresset för det de upptagit på sitt program, 
for man med en förvissning om .att med sådan ungdom kunde 
mycket uträttas, med sådan ungdom —- blott de blevo flere — 
skulle framtida ungdoms livssyn och livsglädje bli sundare ,och 
ljusare. Jag for dit som en tvivlare, för vilken tron dött många 
gånger, men kom igen med 
en tro — som trots allt — 
ej dör i brådrasket. 

* * 

Som av ovanstående fram-
går äro folkdanslagen, rätt 
ledda, det bästa medlet att in-
tressera ungdomen för sin 
hembygd. I Västerbotten ha 
dessa enstaka och ofta ytligt 
och omdömeslöst arbetande lag 
ej hittills lyckats sätta djupa-
re ispår i vare sig tänkesätt 
eller nöjesformer. Lagens få-
tal och det ringa egna mate-
rial, som hittills kunnat sam-
las, ha medverkat härtill. 

På sista tiden synes emel-
lertid en ljusning ha inträffat. 
Lagens antal är redan flere 
och dess arbete präglat av me-
ra förståelse för uppgiften, för vad den fordrar och vad den ger. 

Det finnes sålunda 8 lag i Västerbotten. De flesta lagen 
ledas av verkligt intresserade och i många avseenden synnerligen 
lämpliga personer, väl skickade för den ganska krävande upp-
giften. 

Dessa lag arbeta på följande platser: 
Sävenäs, S. G. U.-lag (ledare hyvelmästare C. O. Nord-

ström) ; 
Nysätra, fristående (ledare och spelman hr Eskil Wester-

mark); 
Holmsund, S. G. U.-lag (ledare hr Gust. Jacobsson); 
Vännäs, fristående (ledare advokat Borch); 
Vindeln, fristående (ledare rektorskan Ingeborg Vifell); 

"DÄR FINNS POJKAR, SOM VI TYCKER OM." 
Björksta'lagets ledare fångad på 

Stantorberget, Robertsfors. 
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Hörnefors, S. G. U.-lag (ledare hr Gifst. Westberg); 
Åsele, fristående (ledare magister Rub. Andersson), 
samt ett S. G. U.-lag i Umeå, Björksta'laget (ledare hr Rich. 

Lundgren). 
Ledaren för folkdanslaget Midsommarkransen i Vindeln tor-

de vara den, som i vårt län äger den största kunnigheten, och 
hennes repertoar är obegränsad. 

Alla ovan uppräknade lag äro för nybildade för att ha hun-
nit verka nämnvärt utåt, Björksta'laget möjligen undantaget. 
Detta lag, bestående av 9 aktiva par och ett par unga spelmän, 
har under sommaren uträttat ett synnerligen aktningsvärt arbete. 
Det har bilat nära nog Västerbotten runt och hunnit ge ett för-
hållandevis stort antal uppvisningar, dels under dössa sina re-
sor, dels genom -ett 10-tal uppträdanden på Gamm-lia, varvid en 
gång i samband med spelmanstävlan. Uppvisningarnas antal 
torde sammanlagt uppgå till över 25. Stor vikt har fästs vid 
att fester, där de medverkat — huvudsakligen hembygdsfester — 
erhållit -en även i övrigt värdig prägel. Laget har under inga 
förhållanden medverkat där uppvisningen skulle efterföljas av 
dans, d. v. s. modern dans, och ej heller där festens karaktär i 
övrigt stått i motsats till uppvisningens syftemål. Däremot ha 
uppvisningarna ofta avslutats med allmän lekstuga under lagets 
medverkan och ledning. 

Lagets flickor ha i största möjliga utsträckning burit den en-
da västerbottensdräkt som finns, den på annat ställe i hembygds-
boken berörda kvinnliga dräkten f rån Burträsks och Nysätra 
socknar. 

Emedan få västerbottniska låtar och ingen typisk västerbott-
nisk dansform funnits upptecknade har laget använt >sig av inom 
hela Sverige förekommande folkmusik och folkdanser, bland vilka 
Daldans, Västgöta- och Fryksdalspolska samt den även här kända 
dansleken Väva vadmal mest slagit an på de alltid överförtjusta 
åskådarna. 

Genom lagets initiativ har på sista tiden spårats en i Väster-
botten förr dansad kadrilj och en västerbottnisk mansdräkt, vil-
ka skola underställas fackkunnig granskning. Hr E. Westerlund 
i Ersmark, Skellefteå, är den som har största förtjänsten av upp-
tecknandet. Dräktdelar ha spårats i Tjälamark, Umeå socken, 
och i Granö, Degerfors socken, och vänita nu på intresserat till-
varatagande. En kadrilj, bruklig på forna bröllop i Västerbotten 
och med västerbottnisk musik, är under upptecknande i Bureå 
socken. 

En instruktionskurs i dräktvård och folkdans har genom 
Bjöksta'lagets initiativ anordnats, räknande deltagare från 4 
västerboittenslag. 3 av ovan nämnda S. G. U.-lag hava tillkom-
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tmit efter förberedelse av Björksta'laget och med medlemmar ur 
laget som instruktörer vid de första övningarna. 

Laget hade under ett halvår övat in ett 25-tal danser och att 
det lyckats det att uppnå stil och kläm i danserna, det försäkrade 
gamla gubbar och gummor som dansat de gamla danserna själ-
va, liksom också andra folkdansare försäkrade detsamma. 

Att 'folkdanslagens uppvisningar framkallat ¡både tacksamhet 
och förståelse, därom 'behöver ingen tvekan råda. Ingenting kan 
göra en äkta folkdansare så glad, som när eftqr en uppvisning 
de gamlas ögon glänsa äv återupplivade minnen från det^is ung-

BJÖRKSTA'LAGET PÅ BESÖK I SKELLEFTEÅ. 

dom och när de mest modiga av dem komma fram till ledaren och 
säga: "Så där dansades det den tiden jag var ung", eller: "Så 
roligt se att det finns ungdom även nu som kan dansa!" Och 
det hände ofta. 

Sådana ord är det som skänka den bästa belöningen för 
träget arbete och sådana ord är det som skänka en folkdansare 
tron på att folkdanslagen skola kunna vinna sitt mål. 

* * 

Skulle mina ord hos västerbottniska ungdomar ha kunnat 
väcka intresse för bildande av folkdanslag, få de råd och anvis-
ningar genom att skriva till Björksta'laget, Umeå p. r., som gär-
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na ger en hjälpande hand och om så önskas även sänder instruk-
törer. 

Och målet? Ja, det har närmats, när det finns ett lag i varje 
by, en slöjdstuga i varje gård, där arbetet är en glädje och gläd-
jen är frisk. Och det är nära den sommardag, då i vackra nejder 
västerbottnisk ungdom i tusental samlas till gille, där spelemän 
och lekare tolka det vackraste i två vackra ord — ungdom och 
hembygd. 

Ristorietter från fjällbygden. 

Om Zakarias Bång, alias Runebergs Sven Dufva, gå många 
historier i fjällbygden. Han lär ju ha bott på ett flertal ställen 
i lappmarkerna. På västra sidan av sjön Voullelite skall han ha 
uppsatt ett nybygge och levt en tid på jordbruk och annat. Byn 
heter ju också Bångnäs efter denna mångfrestande man. 

"Bången" hörde nog inte till vår Herres bästa barn. Histo-
rierna om honom i denna bygd visa åtminstone det. Om de sedan 
äro mer eller mindre sannfärdiga vill jag icke gå in på. Jag åter-
ger endast vad som förtäljes från gamla tider. 

Medan Bången bodde vid Vuollelite gjorde han som de 
andra i dessa bygder sina färder över fjällen till Norge. Där-
ifrån anskaffades ju på den tiden allt till hus och hem från krea-
tur och mjöl till järnkaminer och småkram. Vid en av dessa fär-
der skulle Bången anskaffa 6 stycken kor, men den gumma, han 
ville köpa av, var ovillig och utbrast till slut: " Jag ger dig icke 
någon ko, din svenske hund." Men då blev Bången mäkta arg 
och slog ihjäl gumman, tog korna och gick hem till Sverige. 

Bången brukade berätta om sina minnen från finska kriget 
och bland dem var, huru han en gång efter en träffning med 
ryssarna hade gått fram till fiendens ställning och får där se en 
illa sårad ryss ligga. Ryssen blev givetvis rädd, när denne kom, 
och försökte få tag i ett gevär för att skjuta Bången. Men då 
tager Bång geväret från ryssen och med detta slår han ihjäl denne. 

Dessa båda "bravader" brukade Bången på gamla dagar be-
rätta om men sade samtidigt, att det var tvenne dåd, som han 
ångrade mest i sitt liv. 

K. E. Berg. 



Bild 1. EN DEL AV KYRKBERGET VID STOR-UMAN I STENSELE SOCKEN. 
Förf. foto. 

Om sydbergen i Västerbottens län. 
Av H. Zetterberg. 

"Bliv god vän med gran och fur, 
vän med blomster och med d jur 
i var skogens vrå och skreva! 
Skövla icke fågelns bo, 
stör ej vilda markers ro, 
låt allt liv i fr ihet leva!" 

K a r l - E r i k F o r s s l u n d . 

DET var sommaren 1905, den första jag tillbringade i Lapp-
land. Jag hade en dag med biträde av en kronojägare 
och en hantlangare utstakat ett skogstorp å en kronopark 

i Stensele socken och passerade i roddbåt efter förrättningens slut 
det på norra stranden av sjön Storuman belägna, ganska impone-
rande Kyrkberget. Detta berg med dess väldiga blockmark och 
de under stupet synliga grönskande partierna lockade till ett be-
sök. "Vad ska' jägmästarn där och göra" sade hantlangarn och 
fortfor: "Att ta sig fram i det där stenramlet är inte lätt och det kan 
vara riskabelt. För resten är det väl ingenting att se däruppe." 

15 
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Uppkommen till tergrolen, blev jag verkligt överraskad av den 
växtlighet, som rådde där. Jag hade icke väntat mig något så-
dant efter vad jag sett på den 16 mil långa vägen från Hällnäs 
till Stenséle. Visserligen tilltalades jag på denna resa starkt av 
den storslagna naturen, som genom sin ursprunglighet och med 
den mäktiga älven i dalen mellan höga berg och lider ger tav-
lor av hänförande behag, men naturen föreföll dock mig, som 
hade min hembygd vid Mälaren med de härliga lundarna och 
blopisterrika ängarna, ganska karg och fattig. Under detta berg-
stup fann jag till min stora förvåning ett flertal sydskandinaviska 

Bild 2. LÅNOSELBERGET MED GÅRDEN FORSVIK '/« MIL ÖSTER OM 
STENSELE KYRKOBY. Förf. foto. 

växter och genuina fjällväxter. Länge gick jag där och såg på 
mina gamla bekanta från hembygden långt i söder och jag fick 
ingen ro, förrän jag hade undersökt hela bergroten, som är nära 
2 km. lång, och kände mig säker på, att icke någon ytterligare 
kär vän stod och gömde sig bland andra blomster och undandrog 
sig min hälsning. 

Här nådde blommorna en färgprakt och färgstyrka, som el-
jest icke återfinnes i trakten. Vackrare blå kan väl ingen blomma 
ses någonstädes än den sköna snösötan (Gentiana nivalis). Det 
är som om hon lånat himlens vackraste färg. Och solens guld 
har icke — synes det imig — kunnat bättre återges av någon 
blomma än den klart lysande guldbräckan (Saxífraga aizoides). 
Rosorna voro som en återglans av fjällens och himlens glöd, då 
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solen mot midnatt sjunker bortom snöfjällen. Midsommarblomst-
ren (Géranium silvaticum) hade på ett mästerligt sätt fångat 
Lapplandsaftonens underbara gredelina dager. Härligt vacker 
var också den majestätiska stormhatten (Aconitum septentrionale) 
med sina blåvioletta blommor högt över marken. Fjällvåreln 
(Arabis alpina) m. fl. fjällens barn, som växte här, sökte över-
träffa fjällens snö med sin oskuldsvita färg. Fjällvedeln (Astra-
galus lalpinus) avspeglade den blåa himlen med vita drivande 
skyar. Långa sträckor av bergroten kantades av den vackert 
gula fjällviolen (Viola biflora). Blåklockor växte här också och 
Linnéan hade även hittat hit och klängt sig fast på några avsatser 
i bergväggen, där den spred sin härliga doft. Frodiga, tättväxan-
de ormbunkar fägnade ögat i flera variationer, särskilt den palm-
liknande Majbräken (Athyrium felix femina). Ljusgröna häng-
björkar sänkte sitt fina grenverk så vackert mot jorden men sök-
te på samma gång resa sina vita stammar så högt som [möjligt. 
Det var som om alla träd och buskar avundades den höga berg-
väggen ovanför dem. Vinbärsbusken och enen bemödade sig bå-
da, där de växte intill berget, att klättra uppför detsamma. De 
mörkgröna granarna liksom en del andra träd hade också här 
och var trängt sig tätt intill klippan och strävade av alla krafter 
uppefter denna, ofta på bekostnad av sina grenar på den mot ber-
get vända sidan. Särskilt en gran hade rest sig högre än alla 
de andra, men så hade den också måste nöja sig med kortare och 
finare grenar än dessa, därigenom närmande sig pelargranens 
typ. Det var en gran som kunde ha inspirerat skaldens vackra ord : 

"Pelare grön i skogens gemak, 
väx emot himlens blåa tak! 
Stå som en majstång, smärt och rak, 
huvudet högre än alla de unga 
granar och björkar, som gnola och sjunga 
runt omkring dig. Du drottning i skogen, 
tag vår hyllning varm och trogen!" 

Och vilken rikedom på växter! På somliga fläckar stodo de 
så tätt, att det icke fanns möjlighet att komma fram utan att ska-
da dem. Men det kändes så svårt att trampa ned dessa härliga 
blomster. Så varsamt som möjligt försökte jag gå fram i denna 
naturens helgedom. 

Men inte endast växterna fängslade här mitt sinne. Även 
djurvärlden var här intressant, och särskilt fångades mi,n upp-
märksamhet av all den bevingade skara, som på marken, i buskar 
och träd och i rymden drillar och sjunger sina älskliga visor, 
vilka i så hög grad förhöja skönheten i naturens värld. Pilgrims-
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falken, våra rymders borne riddare, som hade sitt bo med ungar 
på en avsats högt uppe i stupet, fröjdade mitt öga med sin konst-
närliga flykt, och synnerligen intressant var det att studera honom 
vid teet. Fjällvråken gav tillkänna med sitt ängsliga skrik, som 
fått röst av vildmarkens ensamhet och övergivenhet, att han be-
traktade mig som en fridstörare i denna fridfulla ängd. Både han 
och tornfalken, denna sena invandrare till fjälltrakterna, hade 

Bild 3. UTSIKT FRÅN LÅNGSELBERGET, STENSELE, ÖVER UMEÄLVEN. 
Förf. foto. 

båda sina bon i klippväggen. Korpens ungar voro redan utflug-
na ur sitt bo i berget och hade under dagens lopp låtit höra sig 
i trakten. Men icke blott dessa, själva bergstupets invånare, så-
gos eller hördes. Många av skogens fåglar ha sitt älsklingstill-
håll under sydbergen, i synnerhet där skogen står snårig och tät. 
Rödhaken satt i skogskanten, där en bäck porlade fram, och lät 
höra sina hänförande drillar, ackompanjerade av taltrastens om-
växlande fylliga toner. Den i fjälltrakterna sällsynta gärdsmygen 
hade också kommit hit för att bygga och bo med älskad maka i 
täta granars skygd och sjöng en visa, så härlig och glättig, för 
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sin maka, som ruvade på sina ägg i riset, att även det sorgsnaste 
sinne skulle ha värmts därav. Den talrike lövsångarens stän-
digt återkommande men milda och bedjande drill hördes runtom. 
Och trädpiplärkan höjde sig även här, liksom i söderns lunder, 
oupphörligt på dallrande vingar f rån en trädtopp under melo-
disk sång upp mot den blåa himlen men sänkte sig åter under 
mera vemodiga toner ned mot jorden. Trädgårdssångaren, som 
egentligen är ett barn av de lummiga leende lundarna söderut, 
med vilka hans sång så väl harmonierar, hade också vågat sig hit. 
Men här bland den yppiga vegetationen föreföll icke hans sång 
så främmande som i björksnåren bland de mörka, dystra barr-
skogarna. Flera gransångare, rödstjärtar, bofinkar och berg-
finkar m. fl. sjöngo sina enkla men tilltalande strofer, som ljödo 
dubbelt sköna under aftonens stillhet i denna tysta vildmarksvrå. 
Orrarnas spel ljöd kraftigt och stridslystet från myren borta i 
skogen, där de kämpade om sin sköna. Och göken gol, så att 
det ekade mot det långa Kyrkbergets branta vägg. Drillande 
snäppor flögo längs Storumans strand, och från dess vida vatten 
hördes och sågos flera sjöfåglar, bland andra den stolta stor-
lommen, som är illa sedd av bygdens befolkning, vilken tycker, 
att han gör för stort intrång i deras fiskevatten och därför trak-
ta r efter hans liv. Men storlommen är en vaksam och kraftig 
fågel, som icke så lätt säljer sig för en lumpen blypenning. Och 
det är att hoppas, att man mer och mer skall unna honom, där 
han inte är alltför talrik, den fisk han tar, och inse, att han ock-
så har rätt att leva. 

Vilken bedårande utsikt jag hade från detta berg över Stor-
uman med kringliggande bygd och vildmark ända bort mot de 
snötäckta fjällen, som rodnade i kvällsolens glöd! Det var ett 
ståtligt panorama, som utbredde sig för min blick. Nu för första 
gången såg jag framför mig en flik av fjällvärlden, ehuru långt 
avlägsen. Vilket skiftande färgspel av trolska dagrar, som gavs 
därborta! Den blåvioletta färgtonen hade lägrat sig i dalarna 
omkring fjällen men den sjunkande solen kom en del fjäll att 
skimra i skönaste rött. Andra framstodo vackert rödbruna eller 
mörkt gråvioletta. Här och där glimmade sjöar och t järnar fram 
som speglar, inramade av mörka barrskogar eller kransade av 
ljusgröna björkar mellan majestätiska fjäll . Till detta sagoland 
hade min håg länge stått, dess djur och blommor hade jag av 
hela min själ längtat att få se och lära känna och nu trånade 
min själ ännu ivrigare dit. — Måtte min tjänst snart tillåta en 
resa dit var den tanke, som en lång stund behärskade mig, me-
dan min blick oavlåtligt vilade på fjällen. 

Det var en enastående härlig sommardag och -afton jag nu 
fick uppleva. Det blommade och doftade omkring mig, det sjöng, 
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det sprudlade och jublade mot ljuset, mot livet. Allt vad vild-
marken hade att bjuda på i sin tysta men dock så vältaliga stor-
slagenhet kunde jag här ostörd njuta av i fulla drag. Det var 
så stilla och lugnt nu, sedan vinden dött bort. Storumans vatten-
yta, som under förmiddagen upprörts av duktiga vågor, låg nu 
som en spegel. Humlorna slutade nu surra och fjärilarna, som 
liksom dansande i sina praktfulla skrudar flugit f rån blomma till 

Bild 4. ETT PARTI AV PERUKEN, SETT FRÅN VÄSTER, VID VÄNNÄS I SORSELE 
SOCKEN MED UTSIKT ÖVER STOR-VINDELN MED EN DEL SYDBERQ. Förf. foto. 

blomma, gingo nu i likhet med en del fåglar till vila. Men bäc-
ken porlade, tyckte jag, ännu gladare än förut, där den ilade i 
skummande forsar ned mot dalen för att famnas av det lugna 
vattnet där. Från bygden nådde mig ej något buller eller sorl. 
Endast en svag skällklang från närmaste gård kunde mina öron 
uppfatta. All ävlan och oro, som dagen i bygden ofta för med 
sig, var nu fjärran' f rån mina tankar. En ljuvlig ro fyllde mitt 
sinne och jag kände mig så lycklig, där jag satt i denna vild-
marksvrå, som på samma gång var en härlig lustgård. 

I denna stund, då jag såg all denna härlighet med vidderna 
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badande i strålande sol, undrade jag icke, att befolkningen i all-
mänhet fått sin hembygd kär och ej ville byta ut den mot sydli-
gare nejder. Visst låg min egen hembygd hjärtat närmast, men 
jag kände nu, att jag också skulle komma att trivas i denna bygd. 
Ur djupet av mitt hjärta instämmer jag med skalden, som sjunger: 

"Mitt tempel är all världen, 
dess altare ä r mina fäders hus. 
Jag böjer knä vid härden 
i gamla skogars orgelbrus. 
Mitt hem, mitt land, 
Er hör jag till med håg och hand." 

Medan jag satt där beundrande och drömmande, väcktes jag 
av år iag f r l n en roddbåt nere vid stranden och så hörde jag 
roddaren ropa. Jag igenkände nu min hantlangare på rösten 
och förstod, att man borta i byn, där jag skulle ha mitt nattlogi, 
börjat fundera på, varför jag dröjt så länge här. Jag hade 
verkligen varit länge här, men det var så svårt för mig att läm-
na denna märkliga klippborg med alla dess sevärdheter, alla 
härliga blomster och jublande fåglar. Nedkommen till stranden, 
fick jag av hantlangaren veta, att man i byn icke kunde tänka sig 
annat än, att jag hade brutit något ben eller råkat ut för någon 
annan olycka. 

Efter denna dag har jag många gånger besökt berg av den 
beskaffenhet som det nyss beskrivna, vilka blivit benämnda syd-
berg på grund av sin mot söder exponerade tvärbrant. Så ofta 
mina förrättningar fört mig i närheten av ett sådant berg, har 
jag gjort ett besök där, studerat floran och djurvärlden och nju-
tit av den härliga utsikten. 

När Gunnar Anderssons och Seäm Birgers standardverk: 
"Den norrländska florans geografiska fördelning och invand-
ringshistoria" utkom år 1912, vilket arbete ingående behandlar 
sydbergens flora, blev jag mycket förvånad av vad som står å 
sid. 78: "Mellan Salten och Rånen tränger ingen fjord djupare 
in å den norska kusten. Svartisens mäktiga ismassa ligger på 
krönet av fjällpartiet i väster. Häri ligger väl närmast förkla-
ringen till att på det stora ungefär 100 km. breda området mellan 
Skellefteälvens och Umeälvens dalgångar intet enda fynd av syd-
sksndinaviska arter är gjort, om vi undantaga ett av smultron 
ovan Sorsele. Detta oaktat en väg uppenbarligen leder genom 
Dunderlandsdalen och Ranfjerdingsdalein upp till riksgränsen, 
varest vattendelaren helt nära riksröset n:o 224 svårligen kan 
ligga nämnvärt över 664 m., således en jämförelsevis låg pass-
punkt. Framtida fynd i dessa sällan besökta trakter kunna dock 
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komma att visa, att nu nämnda dalgångar haft större betydelse 
för växtspridningen än vi nu kunna ha anledning förmoda." 

Jag hade icke trott, att länets botaniskt kunniga personer 
hade lämnat denna del av hembygden med dessa ur växt-
geografisk m. fl. synpunkter så intressanta sydberg outforskade. 
Ty det föreföll mig högst osannolikt att dessa sydberg skulle så 
skarpt skilja sig från de söder och norr därom belägna, att de 
skulle hysa en enda sydskandinavisk art. Nu greps jag av läng-
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Bild 5. ETT PARTI AV PERUKEN, SETT FRÅN SÖDER, MED EN DEL AV BYN VÄNNÄS. 

R. Lundgren foto. 

tan att få tillfälle besöka sydbergen inom Viindelns och Juktåns 
dalgångar i ¡Sorsele socken. År 1916 fick jag min tjänstgöring 
förlagd till Sorsele och uppfylldes min önskan då att få studera 
sydbergen därstädes. 

Sydbergen i länet äro på få undantag belägna i fjälltrakter-
na i de stora älvdalarna ("fjällområdet"); mellan dessa äro de 
sällsynta. Och öster härom eller i det egentliga skogsområdet 
("urbergsområdet") finnes endast ett och annat sydberg. Grän-
sen mellan båda dessa områden går tvärs över de stora sjöarna 
i lappmarken några mil väster om, kyrkbyarna Sorsele, Stensele, 
Vilhelmina cch Dorotea. Oftast äro sydbergen, som namnet an-
tyder, exponerade med sitt stup mot söder, men många på älvar-
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nas södra sida belägna vätta också mot norr eller öster. I de se-
nare är vegetationen helt naturligt alltid mindre rik och frodig, vil-
ket också gäller sydbergen inom urbergsområdet. 

Sydbergen bestå dels av en tvärbrant vägg eller stup, som 
blivit kallad hammare och som kan nå en höjd av ända till 100 
meter och dels av en sluttning nedanför denna, som, utgöres av 
gencm vittring under tidernas lopp lösgjorda och nedrasade 
block, stenar och jordlager, vilken lutning benämnts rasmark. I 

Bild 6. PERUKEN, SEDD FRÅN ÖSTER. 
R. Lundgren foto. 

gränsen mellan hammaren och rasmarkem finnes i regel en täm-
ligen plan men smal i(från några dm. till några m. bred) mark-
remsa, kallad bergrot, som består av vittrings jord och humus 
och som bär sydbergens intressanta, yppiga vegetation. I vissa 
lättvittrade sydberg har hammaren vid bergroten blivit så urgröpt 
och tndern.inerad, att grottliknande bildningar eller utsprång 
uppstått, varunder man kan gå. Och på ett och annat ställe lutar 
hammaren betydligt inåt över bergroten och rasmarken. Å en del 
sydberg, som bestå av lättvittrade bergarter, där således block 
och stenar i rasmarken äro till stor del söndervittrade, är växt-
samhället även å denna artrik och frodig eller upptages rasmar-
ken av granskog med inspräng björk och andra lövträd. I några 
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sydberg uppe bland fjällen har rasmarken hunnit alldeles för-
lora sin karaktär av block och stenmark och består av en lövängs-
liknande sluttning. Rasmarken äir i en del sydberg så starkt slut-
tande och materialet där , som består lav små skifferskärvor, av 
så fin och lös beskaffenhet, att det är förenat med verklig svårig-
het att gå i densamma och, om man går där, uppstår alltid ett 
litet ras. I sådan rasmark ät växtligheten ringa. Det är huvud-
sakligen ett och annat träd och buskar av Rosa och Ribes, som 
där kunnat få fotfäste och fortleva (se bild. 4 o. 10). 

De sydskandinaviska arterna ha i synnerhet sin växtplats 
i bergroten. Här och där är denna också beväxt med träd och 
där dessa stå täitt, bli de förra mindre utvecklade eller alldeles un-
danträngda. I mlng|a lättvittrade sydberg äro hamrarna försed-
da med avsatser, som också bära en mer eller mindre rik växt-
lighet. Även i hammarens sprickor ha en del växter klängt sig 
fast, särskilt en c'el ormbunksarter och gräs. I flertalet sydberg 
består hammaren av hårda bergarter och utgöres därför rasmar-
ken av blcckmark, där blocken ofta kunna ha väldiga dimen-
sioner, och där det stundom kan vara synnerligen svårt att ta sig 
fram. Rasmarkens tjredd är oftast 50—100 m. men kan flerstä-
des ha mycket sitörre utsträckning. Materialet i rasmarken till-
ökas fortfarande, i det block, stenar eller skärvor rasa ner då och 
då från hammaren, särskilt under våren vid snösmältningen. I 
blockartad rasmark består växtligheten huvudsakligen av lavar 
och mossor. 

Sydbergen äro mycket olika varandra ifråga om växtlighet 
och artrikedom. Det är bergarten, som. härvidlag spelar största 
rollen. Är berget lättvittrat och kalkrikt och vattnas bergroten 
ymnigt av nedsipprande vatten, finner man där den rikaste floran. 
I många sydberg eller vissa delar av dem är vattentillgången stor 
för växterna i bergroten och rasmarken. Dels kommer ytvattnet 
från bergplarfån i rännilar nedför hamrarna och dels sipprar 
vatten oupphörligt fram ur själva berggrunden. Om vintern 
läggler .sig cckså snön djup under bergen och när denna då smäl-
ter om våren, som ,sker tidigare än annorstädes i trakten, får mar-
ken en grundlig genomvattning. Där vattentillgången däremot är 
ringa, blir växtligheten ringa eller förtorkar alldeles. 

Orsakerna till sydbergens rika växtlighet äro flera. Den vik-
tigaste är, att dessa ståndorter till fölljd av de branta bergväggar-
na och deras exposition mot söder erhålla större värmemängd 
än andra lokaler. Bergväggarna draga också till sig mycket 
värme, som utstrålas under natten, varigenom skydd mot frost 
vinnes. I detta fall bidrager också sydbergens höga läge. Me-
deltemperaturen i sydbergen har av Andersson Och Birger beräk-
nats till omkring två grader högre än för kringliggande trakter 
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och säga dessa forskare: Vad detta betyder är lätt att inse, då man 
erinrar sig, att detta är just olikheten i sommartemperatur mel-
lan södra Norrland och södra Götaland eller att det numera täm-
ligen allmänt anses, att en sänkning av temperaturen med 5—7° 
C. vore tillräcklig för att framkalla en ny nedisning." Vidare ha-
va sydtergen ett stort företräde genom det skydd de äga mot nor-

Bild 7. UTSIKT FRÅN PERUKEN ÖSTERUT ÖVER STOR-VINDELN MED FLERA SYDBERG, 
BL. A. DET NÄRA 4 KM. LÅNGA, BRANT STUPANDE GIBBMOCKEN TILL HÖGER. 

Förf. foto. 

danvindarna. På grund av den högre medeltemperaturen blir helt 
naturligt vegetationsperioden längre för växterna i sydbergen. 

I förutnämnda arbete ha de växter, som finnas i sydbergen, 
fördelats på sju grupper. 

Den första gruppen omfattar de sydskandinaviska arterna, 
som inom länet äro 28 st. till antalet. Förutom de i nedanståen-
de förtecknig upptagna 15 arter, som förekomma i sydbergen i 
Sorsele, äro följande 13 funna i sydberg söder härom : Anthyllis 
vulneraria, Arabis hirsuta och thaliana, Arenaria serpyllifolia, 
Carex ornithopoda, Turritis glabra, Ajuga pyramidalis, Anemo-
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ne nemorcsa, Carex digitata och muricata, Corydalis fabacea, 
Listera ovata, Epilobium montanum samt Ulmus montana. 

Som övergångsgrupp mellan de sydskandinaviska och nor-
diska arterna ha följande 6 växter upptagits: Prunella vulgaris, 
Rosa cinnamomea, Rubus idieus, Urtica dioica, Convallaria ma-
jalis och Erigeron acris. De till denna grupp hänförda förekom-
ma nämligen spridda även å andra lokaler än sydberg, men nå 
ingenstädes den utveckling som de få i dessa berg. Möjligen 
torde några av de arter, som återfinnas i förteckningen över väx-
ter i följande grupp, med större rätt böra räknas hit. 

Den tredje växtgruppen i sydbergen utgöres av de nordiska 
arterna, som helt naturligt äro talrikast representerade och om-
fatta 139 arter. Hit höra de vanliga träden och buskarna. Som 
förut nämnts, äro bergrötterna delvis beväxta med träd och 
buskar. Vanligast förekommande äro rönn, bägg, björk, gran 
och sälg; aspen uppträder här och där, ofta i små dungar 
eller bestånd, där den blir rakstammig. Tallen förekommer spar-
samt. Av buskarna är röda vinbärsbusken vanligast och fin-
nes i alla sydberg. Enen förekommer i de flesta. Något mindre 
talrik är tibasten ("källerhailsbär"). Salixarterna äro mycket 
sparsamt förekommande. Risen äro sällsynta i fjällområdets 
sydberg men uppträda mera i urbergsområdets. 

Av de nordiska arterna är det en del av bäck- och älvdalar-
nas högvuxna och i regel storbladiga örter, som upptaga största 
utrymmet i sydbergen, såsom Angelica silvestris, Epilobium an 
gustifoiium, Oeranium silvaticum, Melandrium rubrum, Solida-
go virgaurea, Spiraea uknaria, Valeriana, en del ormbunksarter 
och gräs, som närmare framgår av nedanstående artförteckning. 
Även de nordiska arterna förekomma rikligare i fjällområdets än 
urbergsområdets berg. 

Som fjärde grupp har urskiljts ett mindre antal arter, som 
med hänsyn till sina krav på värme stå på gränsen mellan nor-
diska arter cch verkliga fjällväxter och som ha sin egentliga ut-
bredning i björkregionen. Dit höra en del Salixarter, Aconitum 
septentrionale ("Slasa"), Angelica arcangelica, Erigeron elonga-
tus och Mulgediium alpinum ("Jär ja") m. fl. 

Så ha vi den femte gruppen, som. omfattar fjällarterna, till-
sammans 38 st. Det måste betraktas såsom något högst säreget 
att i sydbergen finna de värmeälskande sydskandinaviska arter-
na och verkliga fjällväxter sida vid sida. Att t. ex. se Saxifraga 
nivalis och oppositifolia eller Cerastium alpinum bredvid Ciraea 
alpina, Fragaria vesca eller Potentilla argientea förefaller under-
bart. Orsaken till att fjällväxterna kunna trivas i de varma syd-
bergen anses av nämnda författare vara den, att konkurrensen 
arterna emellan, särskilt å sydbergens avsatser och block, där 
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fjällarterna mest växa, är mycket ringa och fläckvis alls ingen. 
Ävenså finnes i sydbergen gott om öppna platser och lämplig 
jordmån, som också är huvudvillkor för fjällväxternas trevnad. 

I samtliga av mig undersökta sydberg i Stensele och Sorsele 
socknar har ett flertal (3—10) fjällväxter iakttagits. Sådana 
torde förekomma i länets alla sydberg, ehuru litteraturen icke in-
nehåller tesked härom. I urbergsområdets sydberg blir frekven-
sen av fjällväxter väsentligt mindre, om ock artantalet icke är 
mycket underlägset. I de mot norr vättande bergen synes mig 
artantalet större än i sydbergen. Största antalet fjällarter hyser 
Henriksfjället i Åsele lappmark med 22 arter. 

Bild 8. ETT PARTI AV OIBBMOCKEN. 
Förf. foto. 

Det förefaller nog litet var ganska naturligt, att fjällväxterna' 
i likhet med de sydskandinaviska arterna skulle vara relikter i 
sydbergen, men nämnda författare hävda den uppfattningen, "att 
de icke kunna betraktas som relikter utan som normala bestånds-
delar av floran, ingående i ungefär samma omfattning i densam-
ma alltsedan istidens slut", men att undantag dock kunna finnas. 
De sydskandinaviska arterna äro däremot utan tvivel relikter d.v.. 
s. kvarlevor från den postglaciala värmetiden, då klimatet i Norr-
land var väsentligt varmare än nu och då de hade större utbred-
ning än för närvarande. 

Som sjätte grupp ha uppställts: genom kulturen till sydber-
gen spridda arter. I nedanstående förteckning har jag icke sär-
skilt dessa arter, då det synes mig svårt avgöra, vilka som böra 
räknas till denna grupp. Otänkbart är ju icke heller, att en del, 
t. ex. Rumex acetosella, Crepis tectorum och Plantago major äro 
vilda och från sydbergen invandrat till den odlade jorden. 
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Av arter med ofullständigt känd eller egenartad utbredning 
(sjunde gruppen) har jag endast funnit de sällsynta Carex festi-
va och Galium Iriflorum i var sitt sydberg. 

Rörande vegetationen i sydbergen må utöver vad som förut 
sagts ytterligare i all korthet anföras. 

Aoonitum, Angelica arcangelica, Milium m. fl. nå ej sällan 
manshöjd och en del växtsamhällen äro så täta, att det är verk-
ligt mödosamt att gå igenom, dem. , Det är Aconitum, Angelica, 
Valeriana, Epilobium angustifolium, Urtioa, Rubus idaeus, An-
thriscus silvestris, Spiraea ulmaria, Melandrium silvaticum, Athy-
rium felix femina m. fl., som bilda huvudbeståndsdelarna i dessa 
samhällen. Särskilt omkring rännilar, som sippra ned från ber-
gen, är floran yppigast. Om alla växter gäller, att de äro rikare 
utvecklade i sydbergen än å övriga lokaler i trakten. Granen och 
tallen sätta ibland väldiga årsringar; lövträden bära ofta stora 
vackra blad. — Enen uppträder i för trakten ovanligt stora frodi-
ga buskar och visar särskilt på gynnade växtplatser invid ham-
rarna i likhet med röda vinbärsbusken tendens till spalierväxt. — 
Rosa cirnairjomea växer här och där i täta snår. — Smultron 
förekommer rikligt i många sydberg och sätter årligen mogen 
frukt, sicm icke står sydligare trakters smultron efter i storlek och 
godhet. På de nordligaste ståndorterna i länet under sydbergen 
vid övre ceilen av Storvindeln är det mycket gott om smultron. 
Där brukar jag varje år , då det är möjligt för mig, tillsammans 
med min familj tillbringa några oförgätliga dagar i början av 
augusti och plocka flera kannor smultron. Befolkningen plockar 
också åtskilligt med smultron och säljer det mesta till kyrkbyn, 
men endast en mindre del av smultronen tillvaratages på grund 
av bristande tid under slåttern. Till och med å r 1923, som var 
ett kallt och regnigt år, var det gott om smultron här, ehuru de 
icke voro så söta som vanligt. För jämförelse må nämnas att en 
person i Sorsele, som i 20 år odlat morötter i sin trädgård, sade, 
att detta å r var det enda som han ej fått några morötter. I Sor-
sele socken förekommer smultron icke på andra lokaler än i syd-
bergen med undantag för några sydbackar omkring Ammarnäs. 
— Beträffande ormbunken (Pteris aquilina), som förut är fun-
nen endast på tre lokaler i södra Lappland, må något nämnas 
om den nya ståndort jag funnit i Långberget på norra sidan 
Storvindeln. Den växer där på den av finfördelad skiffer bestå-
ende rasmarken omkring en rännil, som dock tidvis är uttorkad, 
lika frodig som på de bättre lokalerna i södra delarna av landet. 
Beståndet är cirka 50 meter långt i(längs rännilen) och 15 meter 
brett och de största exemplaren äro meterhöga. — I samma berg 
finnes också en ståndort för brunörten (Prunella vulgär is), den 
enda jag funnit i Sorsele sockens sydberg oclh som även är den 
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enda i länet. Den växer där i ett tätt bestånd på ett område av 
c:a en ar omkring en rännil. Endast några få exemplar hade 
spritt sig en liten bit utanför detta område. Under blomningstiden 
(slutet av juli och början av augusti) företer den en utomordentligt 
vacker syn, cch jag tror, att någon motsvarighet härtill icke fin-
nes ens i södra Sverige. Åtminstone har jag ej där sett något 
liknande. — Den enda lokalen för underviolen i Sorsele (Viola 
mirabilis) finnes också i nämnda berg och även den är ovanligt 
yppig och underbart praktfull 
där. Norr härom är denna art 
endast funnen på två lokaler i 
Lappland (Kvickjock) och Pteris 
aquilina är funnen på endast 
fyra nordligare lokaler (Jock-
mock). — Näsberget vid Am-
marnäs, där jag funnit Stachys 
silvatica, är den hittills kända 
nordligaste lokalen i Sverige. 
— Under rasmarken i Långber-
get växer Salix nigricans i 
trädform ända till 7—8 meter 
hög tillsammans med björk och 
andra lövträd. Då beståndet 
ännu är ungt, blir den helt sä-
kert ännu högre. 

De merendels otillgängliga 
och avlägset belägna sydbergen 
torde länge komma att utgöra 
en fristad för åtskilliga växter 
och djur samt bevara åt fram-
tiden en ursprunglig natur. Även 
i de vidsträckta ödeskogar, där BIID g. "BRUDSLÖJAN" I SYDBEROET SAND-

s v d h p r c r e n l i c w f l t r å r v v f l n s n m BÄCKBERGET VID STOR-VINDELN I SOR-
byacergen iigga, gar yxan, som SELE SOCKEN, R. LUNDGREN toto. 
helt naturligt är, härjande fram 
bland den härliga urskogen, rö-
jer och gallrar. Kulturens ingrepp bli allt större och bestånden med 
verklig vildmarksprägel bli färre och färre för att kanske i en ej 
aillt för .avlägsen framtid ej mera finnas annat än i fjällgränsen 
och några få nationalparker. Längst torde dock växtsamhällena 
i sydbergen och där häckande fåglar bli förskonade från sköv-
ling, Dook har en del nära bebyggda orter belägna sydberg 
redan lidit intrång. Då får och getter utsläppas tidigt om våren, 
innan gräs och örter ännu hunnit spira upp i dalarna, söka de 
sig upp till bergroten i sydbergen, där vegetationen redan är på 
god väg, och avbeta nästan allt, som grönskar. I flera sådana 
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berg händer det, att fåren och getterna hålla sig kvar hela som-
maren. Peruken (bild 4) är ett sådant berg. Där finner man 
även på sommaren växterna till största delen avbetade i bergroten. 
Endast på avsatser och i springor i hammaren, vilka ej kunnat 
nås av sagda boskap, har floran fått utveckla sig ostörd. Av ne-
danstående artförteckning framgår också, att Peruken är fatti-
gare än närliggande sydberg. På vissa ställen har man ockfeå 
börjat hugga rönn, salig, asp och björk för lövtäkt och för er-
hållande av bark till nödfoder. — Ävenså har befolkningen i 
några berg grävt upp jorden på små fläckar och satt potatis. 
Något nämnvärt intrång på sydbergens växtsamhällen har dock 

Bild 10. LÅNGBERGET PÅ NORRA SIDAN STOR-VINDELN. 
Förf. foto. 

ej därigenom förorsakats utan utgör förhållandet blott ett bevis 
på, att befolkningen också har lagt märke till den goda växtlig-
heten under sydbergen. Potatisen växer där utan gödsling. Nu-
mera har man nog i det närmaste upphört med sådan potatisod-
ling. Själv såg jag dock hösten 1923 ett potatisland i Näsberget 
vid Ammarnäs på knappt en ar, där potatisen trivdes utmärkt. 
Blasten var då avskuren, ty den brukade bli så lång, att den 
"lade ut som säden". — Då foderbrist uppstår om våren, före-
kommer det, att man uppsöker sydbergen och där hämtar grön-
foder från uppspirande örter och gräs, ett bevis på att vegeta-
tionen börjar tidigt i sydbergen. 

Svår skada har elden åsamkat sydbergens träd och buskar, 
och har nog markbetäckningen också lidit väsentligt härav. Kan-
ske även elden har bidragit till, att en del sällsyntare sydskandina-
viska örter enbart finnas på några få av rännilar eller bäckar be-
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fuktade ställen. I de flesta sydberg förekommer ej nu någon 
åldrig skog. Och sannolikt är, att almen dött ut i en del berg 
genom eldens härjningar, vilket kunnat ske så mycket lättare, 
sqm densamma vid sin nordgräns antagligen länge varit steril. 
De nordligaste almarna växa i Skikkiiberget inom Vilhelmina soc-
ken nära Stenselegränsen, och synes det mig uppenbart, att livs-
betingelserna för almen äro lika goda t. ex. i Långberget i Sor-
sele socken. Samtliga sydberg på nordsidan Storvindeln här-
jades av eld strax i början av 1800-tallet. Elden utbröt vid 
Grannäs och ödelade allt land mellan sjön odh sydbergen på 4 
mils längd ända till västra ändan av sjön, där den släcktes av 
inträffande regn. Det fanns den tiden så få nybyggare i trakten, 
att det ej var möjligt för dem att släcka elden. En björn bllev 
vid samma tillfälle innebränd i en skogsdunge nära Hällnäs, vil-
ket tyder på, att elden rasat med stor våldsamhet. Rester efter 
både gran och tall i ifrågavarande sydberg visa, att dessa träd-
slag förekommit rätt talrikt på vissa ställen. Den nya genera-
itienen av barrskogen dröjer ännu nedanför rasmarken på flera 
av dessa berg. Efter branden var det hallonbusken, som först 
infann sig och erövrade större delen av marken under sydbergen. 

Det skulle vara åtskilligt mer att säga om vegetationen i syd-
bergen, men det 'skulle inkräkta för mycket på utrymmet i årsbo-
ken. Jag får därför hänvisa dem, som nu intressera sig för ett 
närmare studium härav men ej förut haft tillfälle därtill, till 
ovannämnda arbete av Andersson och Birger samt till en av un-
dertecknad författad, i vissa punkter utförligare beskrivning av 
sydbergen i Sorsele, vilken kommer att inflyta i Svensk Botanisk 
Tidskrift under året. Då emellertid den lilla enkla bild jag hä r 
framställt av vegetationen i 'sydbergen skulle bli allt för ofullstän-
dig, om ej en förteckning över de växter, som, förekomma i syd-
bergen, lämnades, meddelas här nedan en lista över alla inom 
sydbergen i Sorsele av mig iakttagna arter, så mycket mer som 
något härom icke är förut publicerat. Av förteckningen fram-
går, huru de olika arterna fördela sig på de 14 sydbergen m. m. 

De av mig undersökta sydbergen i Sorsele äro följande: 

N:r 1 Näsberget, 1 1/2 km. väster om Ammarnäs by. 
„ 2 Örnberget, 1 km. ö'ster om, östra ändan av Gautsträsket, 

norr om Vindelälven. 
„ 3 Gillisnuoleberget, norr om Gillisnuole vid Storvindeln. 
„ 4 Mittiberget, 2 km. öster om föregående vid Storvindeln. 
„ 5 Peruken, vid Vännäs öster om föregående vid Storvindeln. 
„ 6 Sandbäckberget, 1 1/2 km. norr om Vallnäs vid Stor-

vindeln. 

13 
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„ 7 Svarthällberget, 1 1/2 km. norr om Svarttjärn vid Stor-
vindeln. 

„ 8 Gibbmocken (Gibbmovare), söder om Svarttjärn vid 
Storvindeln. 

„ 9 Långberget, 2 km. norr om Häillnäs vid Storvindeln. 
„ 10 Bjärdoive (Ravenoive), 1/2 km. öster om Risnäs vid 

Storvindeln. 
„ 11 Osaberget, väster om Sjöbonäs vid Storvindeln. 
„ 12 Oisberget, 1/2 imil sydväst om Saxnäs vid Vindelälven. 
„ 13 Giltjaurberget, vid Giltjaur (3 mil väster om Sorsele). 
„ 14 Korpberget (Kåranesvardo), vid östra ändan av Överst-

Juktan. 

Bild 11. GILTJAURBERGET I SORSELE SOCKEN MED BYN GILTJAUR OCH 
EN LAPPSK OFFERSTEN X TILL VÄNSTER. Förf. foto. 

Ännu flera sydberg finnas i Sorsele socken, där det är myc-
ket gott om sådana, särskilt omkring övre delen av Storvindeln. 
Ingen av de stora sjöarna i länets lappmarker har 'att uppvisa så 
många och imponerande sydberg som nämnda 'sjö, som därige-
nom fått ett storslaget, vilt utseende och med rätta betecknats 
som en ättestupornas sjö. På södra sidan av nämnda sjös övre 
del ligger bland andra det nära 4 km. långa berget Gibbmocken 
med lodräta, mörka klippväggar och på norra sidan äro ovan-
nämnda berg n:ris 3—10 belägna, bland vilka märkas Sandbäck-
berget med den särskilt om våren vackra "Brudslöjan" ((bild 9). 

I kommande årgångar av årsboken skall jag redogöra för 
sydbergsflorans invandringshistoria, djurvärlden därstädes och 
de sägner, varav dessa berg äro omspunna, m. m. 

Redan nu, innan jag hunnit avsluta min korta skildring om 
de märkliga sydbergen, tillåter jag mig rikta en varm vädjan till 
den befolkning, som bygger och bör i närheten av sydbergen eller 
som har sådana på sina ägor, att lämna naturen under stupen i 
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desamma orörd och skydda den mot inkräktning. Då varje vän 
av 'den ursprungliga och oförstörda naturen redan i våra dagar 
måste stanna i stum beundran över, att dylika lokaler finnas mitt 
inne i de stora, torftiga barrskogarna, huru skola icke komman-
de släkten då fröjdas och njuta av det stycke ofördärvad natur, 
som man skall finna i sydbergen, tom de fredas! I jordägare, 
som haven ett sydberg inom Edert område, borden kunna med 
verklig glädje och stolthet till éfterkommande överlämna detsam-
ma orört i arv och vård. Och våren vissa om, att eftervärlden 
om så sker icke skall ha nog vackra ord att prisa Eder om fram-
synhet vittnande gärning! 

"Kring allt, som växer och blommar 
i frihet och högrest prakt, 
kring vildmarkens helgedomar, 
kom, låt oss troget slå vakt!" 

Förteckning över växter 1 sydbergen i Sorse le socken. 

Sydskandinaviska arter. 
Fragar ia vesca 
Sedum annuum 
Steliaria longifolia 
Echinospermun deflexum 
Gäleopsis bifida  
Silene rupest r is 
Epilobium collinum 
Erysimum hieraciifolium 
Veronica officinalis  
Potentil la a rgentea 
Circœa alpina 
Betula ver rucosa  
Viola mirabilis  
Pter is aquilina  
Stachys silvatica 

S:ma arter 

Övergångsgrupp till nordiska 
arter. 

Rubus idaeus 
Urtica dioica  
Rosa c innamomea  
Erigeron acris  
Prunella vulgar is  

S:ma arter 

S y d b e r g e t s n u m m e r ç/J p 
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Nordiska arter. 
Epilobium angustifolium 
Solidago virgaurea 
Rubus saxatilis 
Cystopter is fragilis 
Euphrasia officinalis 
Athyrium felix femina 
Valeriana sambucifol ia 
Melandrium rubrum 
Phegopter i s dryopter is 
Geranium silvaticum 
Spirtea ulmaria 
Stellaria nemorum 
Vaccinium myrtillus 
Pyrola secunda  
Viola montana  
Actaea spicata 
Myosotis silvatica 
Rumex acetosa  
Melampyrum sj lvat icum 
Vaccinium vitis idaea 
Parnassia palustris 
Trientalis europsea 
Cerefolium silvestre  
Phegopte r i s polypodoides ... 
Polypodium vulgare 
Stellaria gramínea  
Vaccinium uliginosum 
Potentilla verna 
Geum rivale 
Paris quadrifolia 
Equisetum silvaticum 
Luzula multiflora 
Taraxacum officinale 
Polygonum viviparum 
Alchemilla vulgaris 
Coeloglossum viride 
Linnaea borealis 
Polyst ichum filixmos 
Trollius europseus 
Chenopodium album 
Cerast ium vulgare* alpestre 
Gnaphalium silvaticum 
Lycopodium annotinum 
Majanthemum bifolium 
Pinguicula vulgaris 
Ranunculus repens 
Oxalis acetosel la 
Rinanthus minor 
Angelica silvestris 
Circium heterophyl lum 
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Gnapha l ium dioicum  
Lycopod ium c lava tum  
E m p e t r u m nigrum  
O n o d e a s t ru th iopter i s  
Equise tum hiemale  
Luzula pilosa  
Rumex acetose l la  
Ce ra s t i um vu lga re 
Pyro la rotundifol ia  

„ minor  
Achil lea mill ifolium  
Potent i l la Crontsi i  
Cal tha pa lus t r i s 
Ranuncu lus acer  
G y m n a d e n i a conopsea  
Po lygonum aviculare  
Campanu la rotundifol ia  
Vicia s i lvat ica  
Arc tos t aphy lus uva urs i  
Cal luna vu lgar i s  
Ca rdamine pra tens i s 
Sagina nodosa  
Corrol lorhiza innata  
Juncus fi l iformis  
Barbarea s t r ic ta  
P l an t ago m a j o r  
Tuss i l ago farfara  
Crepis t ec torum  
Hierac ium si lvat icum  

„ c roca tum  
„ s ax i f r agum (diaser-

m u m )  
„ s tenolepis  
„ cymosum  
„ vu lga tum  
„ p i enan tho ides  

Carex capillaris  
„ pa l l escens  
„ f lava 

Mélica nu tans  
Aira caespitosa  
P o a nemora l i s  
Tr i t icum can inum  
Ca lamagros t i s pu rpu rea  
Milium e f fusum  
Fes tuca ovina  
Aira f l exuosa 

„ „ f. v iv ípara  
Poa g lauca  
Fes tuca ovina f. v ivípara  
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Anthoxanthum odora tum  
Betula odora ta  
Papupulus t remula 
Sorbus aucupar ia  
Salix caprea  
Ribes rubrum  
P runus padus  
Juniperus communis  
Daphne rnezeream  
Picea excelsa  
Pinus si lvestris  

S:ma arter 

övergångsgrupp mellan nordiska 
arter och fjällarter. 

Salix phyllicifolia 
„ nigricans  
„ lapponum 
„ g lauca  

Aconi tum septentr ionale  
Erigeron e longa tus 
Mulgediüm alpinum 
Angelica anhangel ica 
Aspidium lonchitis 
Gnaphal ium norvegicum 

S:ma arter 

Fjällarter. 
Cerast ium alpinum 
Viola biflora 
Saxífraga nivalis  
Carex alpina 
Visearía alpina 
Luzula spicata 
Carex atrata 
Draba hirta 
Saussurea alpina 
Woodsia alpina 
Saxífraga oppositifolia 

„ aizoides 
Oxpia digyna 
Saxífraga stellaris 
Draba rupes t r i s 
Gentiana nivalis  
Phleum alpinum 
Asplenium viride 
Veronica saxatilis 
Thal ictrum alpinum 
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1 

Petar i tes f r igidus 
Salix herbacea 
Arabis alpina 
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JVågra drag ur Umeå JMusiksällskaps historia. 
A v N. Beiie. 

DÅ Umeå Musiksällskap år 1922 återuppvaknade, inträdde 
det i, kan man säga, det tredje skedet av sitt liv. Säll-
skapets tidigare historia kan indelas i tvenne perioder: 

första perioden från år 1862 till stadens brand år 1888 samt 
andra perioden från hösten 1889 till år 1916 eller 1918 — vil-

ket av dessa sista år sällskapet 
definitivt gick i dvala kan ju få 
anses, tvistigt. 

Initiativet till sällskapets bil-
dande år 1862 togs av musikdi-
rektören Claes Otto Oktavius La-
gerqvist, som verkade i Umeå 
såsom musiklärare vid läroverket 
och • seminariet samt organist 
och kantor i församlingen även-
som ämneslärare i folkskolan. 
Lagerqvist var en varmt musik-
och kulturintresserad man, och 
för sina förtjänster blev han för 
övrigt, förutom föremål för andra 
utmärkelser, redan vid 32 års ål-
der kallad till associerad ledamot 
av Musikaliska akademien. Den 
20 mars 1862 utfärdade Lager-
qvist, då 28-årig, en så lydande 
inbjudningslista: 

"Hvar och en känner den 
njutning, förädling och högre lyft-

ning i samhällslefnaden, hvilka äro en verkan af sångens och 
musikens trollkraft. — De öfvas äfven här och der, och ofta med 
framgång, af enskilda liksom till husbehof; men detta är icke 
nog, är icke konstens rätta uppgift. — Hon bör för-allmänligas, 
utbredas, meddelas alla, hon bör få utöfva sin milda och välgö-
rande verkan både på rik och fattig, lycklig och olycklig. — 
Hon lefvcr också blott ett tynande lif, om hon icke får promenera 

ADVOKATEN N. BEITE. 
Umeå Musiksällskaps nuvarande ordförande. 
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ut och M m ta frisk luft någon gång i det offentliga, om icke de 
enstaka rösterna få tala till och svara hvarandra i toner, detta 
Englarnes språk, om de icke få smälta tillsammans till ett har-
moniskt helt uti Chören. — Det är för att åstadkomma en sådan 
Ohörsång och annan miusikutföring, som undertecknad har tagit 
sig friheten att härmed inbjuda stadens och ortens Musikälskare 
och Musikälskarinnor till bildande af ett Musiksällskap, och be-
hagade de, som äro hugade för en sådan förening, härnedan an-
teckna isina namn, för att sedermera kunna kallas till en allmän 
sammankomst för uppgörande af stadgar för sällskapets verk-
samhet m. m. — Sällskapet kommer att bestå af både arbetande 
och icke arbetande ledamöter. — 

Umeå den 20 Mars 1862. 

C. O. Lagerqvist." 

Denna dyrgrip finnes alltjämt i original kvar bland Musik-
sällskapets handlingar. 

Uppslaget väckte livlig anklang i samhället, och inom; kort 
antecknade sig å listan 74 personer, därav 35 damer och 39 her-
rar , ett högst betydande antal musikintresserade, om man betän-
ker, att Umeå stad vid den tiden ännu icke räknade på långt när 
2,000 innevånare. Sällskapet synes hava haft sitt konstitueran-
de sammanträde i september 1862, därvid till direktionsmedlem-
mar utsågos kaptenen sedermera majoren C. J. Schildt, ordföran-
de, lektorn O. Högstadius, sekreterare, lektorn C. J. Dahlbäck, 
skattmästare, musikdirektören Lagerqviist, musikanförare, och 
fruarna Augusta Scharin och Amanda Pyhlsson samt: demoisel-
le Emilia Huldt, "direktriser". Stadgar upprättades samt anto-
gos på direktionssammanträde den 9 april 1863 och å allmänt 
sammanträde den 17 i samma månad. Stadgarnas första para-
graf angav och angiver alltjämt Musiksällskapet såsom "en för-
ening af vänner och idkare af tonkonsten, hvilka förbundit sig, 
att hvar, efter bästa förmåga, gemensamt verka för egen och 
andras musikaliska bildning". Sällskapet fick från början en 
viss anknytning till Högre Allmänna Läroverket, ity att mian tänkt 
sig att få omhändertaga läroverksungdomens musikaliska upp-
fostran och till en del rekrytera orkestern från läroverkets lär-
jungar. Denna sällskapets anslutning till läroverket kom ock till 
ett visst uttryck i stadgarnas sista numera dock icke i dem före-
kommande paragraf, som sade att, "därest mot förmodan Säll-
skapet i en framtid skulle komma att upplösas, skola alla dess 
tillhörigheter, såväl Musikalier som Instrumenter, tillfalla det s. k. 
Kapellet eller Musik-Institutionen vid Umeå Högre Elementar-
läroverk." 
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Det praktiskt musikaliska arbetet började emellertid redan i 
september 1862 med sångövningar, och sällskapet gav sin första 
"Musik-Utföring" den 22 november. Till en början utförde man 
huvudsakligen kör- och kammarmusikverk. Den första arbetsre-
dogörelsen, uppläst å sällskapets högtidsdag den 16 maj 1863, 
konstaterar, att "under nu tilländalupna arbetsår, det första i 
sällskapets verksamhet, icke mindre än 35 Sång- och Musiknum-
mer inöfvats och till största delen exeqverats, något som vittnade 
både om Musikanförarens osparda möda och nit samit själfva de 
utöfvandes ihärdighet." De arbetande ledamöternas antal var 
det första året 30 och de icke arbetandes 65, och vid första årets 
slut hade sällskapet en besparing av 100 riksdaler riksmynt 10 
öre. Året 1864 växte de arbetande ledamöternas antal till 48, 
därav "12 scholares", vilka sistnämnda voro fria från alla avgif-
ter till sällskapet. Man gjorde mycket musik, och kassabehåll-
ningen hade vid årets slut stigit till 200 riksdaler. 

För de närmast följande åren äro uppgifterna om sällska-
pet högst sparsamma. Det kan i detta sammanhang nämnas, att 
inga protokoll finnas kvar för tiden 18-62 till och med 1883, enär 
protokollsboken för nämnda tid jämte sällskapets minnesbok till 
1881 blevo förstörda vid stadens brand. I behåll finnas däremot 
— märkligt nog — en del årsberättelser och strödda anteckningar 
samt räkenskapsböckerna. 

Livaktigheten synes alltjämt hava stigit och sällskapets kas-
sa i takt med den. Den 11 september 1867 utsågs till ordförande 
förste lantmätaren J. V. Pilo, om vilken 1870 års årsberättelse 
förmäler, att under det årets lopp Musiksällskapet hade "mest att 
beklaga förlusten av sin älskade Ordförande, som den 4 januari 
av döden bortrycktes i Stockholm, sörjd och saknad av alla dess 
medlemmar". I musikaliskt-konstnärligt hänseende var emeller-
tid sällskapets stiftare, musikdirektören Lagerqvist, i mer än två 
decennier den drivande och sammanhållande kraften. Visserli-
gen överlämnade han undan för undan ledningen av en del ar-
betsgrenar åt andra, och en tid var han så missmodig, att han 
alldeles drog sig tillbaka, men snart var han ånyo i arbete, och 
som huvudledare kvarstod han till året för stadens brand, 1888. 
År 1868 tillsattes såsom Lagerqvists biträde och vice musikan-
förare kandidaten E. G. Lindahl, vilken sedermera skulle komma 
att göra en betydande insats i sällskapets verksamhet. Ur års-
berättelsen för sistnämnda år, upprättad av sekreteraren Hög-
stadius låna vi följande: "Till följe af hindrande omständigheter 
har icke någon årsberättelse kunnat uppläsas sedan den 13 :de, 
Maj 1864. Sällskapets verksamhet har dock oafbrutet fortgått, 
och med hvilken framgång, derom vittnar i musikaliskt afseende 
sista årets musikutföringar och i ekonomiskt afseende dess kas-
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sabehållning, inköpta musikalier och instrumenter. Man kan så-
ledes tryggt påstå, att till dess framtida bestånd en säker grund 
är lagd, och att det hädanefter mest kommer att bero på ung-
domens känsla och tycke för den sköna konst, som kallas ton-
konst, om imusiken skall, äfven hos oss, förblifva hvad den öfver-
allt eljest är, ett förädlande och lifvet förljufvande bildningsme-
del. Och om det måste medgifvas att så är förhållandet, då kom-
mer äfven, och så länge elementarläroverket härstädes besökes af 
en bildningssökande ungdom, Musiksällskapet att existera, isyn-
nerhet som det på det närmaste är dermed förbundet och åsyftar 
att derur framlocka, uppmuntra och utveckla gryende musikaliska 
anlag." 

Sällskapet hade nu genoimi inköp och gåvor blivit ägare till 
såväl en hel del musikalier som diverse instrument, såsom exem-
pelvis kontrabas, violincello m. m. ävensom piano. Sällskapet ar-
betade i regel från mitten av september månad till mitten av maj 
med regelbundna övningar en gång varje vecka med dels sång 
för blandad kör, dels manskvartett, dels ock instrumentalövnin-
gar, vartill kommo generalrepetitionerna och de offentliga "ut-
föringarna". "I afseende på det nästan årliga ombytet af ar-
betande medlemmar isynnerhet vid Fruntimmers-kören måste man 
i sanning förundra sig öfver den hastighet, hvarmed allting in-
öfvats, hvartill, utom musikanförarens kända nit, såväl de 
sjungande Damernas påpasslighet, ifver och nitälskan för sång 
som Herrarnas kärlek till densamma utomordentligt bidragit". 
Dessa citat äro hämtade ur 1869 års årsberättelse, där lektor 
Högstadius tillika konstaterar: "Sällskapet emotser således en 
ljus framtid, full av musikaliska förhoppningar, till hvilkas reali-
sering hvar och en bör med glädje bidraga; ty dess tillvaro och 
mål är endast och allenast ungdomens lyftning till högre själs-
lilf, väckt och framkallat af den lyra, som i Orfei hand tvang den 
liflösa naturen och de vilda djuren att följa sig, lyssna till hans 
lyras toner och låta tämja sig, en vacker bild, som antyder att 
han genom sin sång och sitt spel förmådde röra och mildra sina 
råa samtidas sinne och hjertan. Odh om den ädla ton-konsten 
redan på den tiden kunde göra sådana underverk, huru mycket 
mera bör hon ej göra nu, med sina ofantliga resurcer i instru-
mentväg och sångafseende, då därtill kommer att de flesta män-
niskor nu göra anspråk på bildning och alls icke vilja anses så-
som råa. Tvärtom ingår musiken, såsom bildningselement, uti 
all vår ungdoms uppfostran, och säkert är att detta element har 
ett välgörande inflytande på utvecklingen av människokarak-
teren." 

Efter sällskapets "älskade ordförandes" död valdes till den-
nes efterträdare landskamreraren B. Ljungberg. Denne bibehöll 
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ordförandeskapet till 1876 med ett avbrott åren 1872—1873, un-
der vilken tid lektor Högstadius fungerade såsom ordförande. År 
1871 valdes till hedersledamöter tvenne om sällskapet varmt nit-
älskande dess medlemmar, nämligen landshövdingen E. W. Alm-
qvist, "Sällskapets förste hedersledamot", och doktorinnan A. 
Lindström. Doktorinnan Lindström ledde tidvis den blandade kö-
ren. Under sällskapets första tid synes kören utvecklat livligare 
verksamhet än orkestern. "Att instrumentalmusiken", enligt 1873 
års berättelse, "hvad'antal beträffar, icke kan hålla jemna steg med 
de förra, är alls icke förvånande, då man besinnar, att så få ama-
törer på sträng- och blåsinstrumenter finnas att tillgå bland sta-
dens befolkning och att Sällskapet i detta afseende mest är in-
skränkt till Läroverkets Lärare och Lärjungar, utom hvad piano-
musiken beträffar. Dock hafva vackra saker äfven på detta om-
råde kunnat presteras och få småstäder torde äfven i detta hän-
seende kunna mäta sig med vår". År 1872 hade sällskapet för-
utom sina ordinarie musikutföringar '"bidragit med sina förmå-
gor vid den högtidliga sorgefest, som firades öfver Hans Maj :t 
Konung Karl den XV:de på hans begrafningsdag", därvid upp-
fördes en för tillfället av en medlem av sällskapet författad större 
sorgedikt med musik. 

Jämte konserter för egen del visade sällskapet ofta sitt intres-
se för behövande studerande, fattiga musiker och deras efterläm-
nade familjer eller eljest nödlidande genom att till förmån för dem 
göra konserter, såsom t. ex. år 1868 "för de nödlidandes förmån i 
Småland och på Öland" och "för bildande av en Prctemii-fond 
för skickliga musikälskande ynglingar vid Läroverket". Den 25 
mars 1876 gav exempelvis sällskapet en konsert "till förmån för 
aflidne Musikdirektör Aug. Södermans efterlämnade familj". 
Denne vår store kompositör har i tidigare dagar uppenbarligen 
haft många beundrare inom sällskapet, enär man då finner å kon-
sertprogrammen Södermans verk kanske oftare än någon annan 
svensk kompositörs. Samma år gåvos tvenne musik-dramatiska 
soaréer, till vilkas åvägabringande impulsen tidigare utgått från 
doktorinnan Lindström. Behållningen av dessa soaréer blev så 
stor, att sällskapet blev i stånd att inköpa en charmant flygel. Se-
dermera blev alltmera vanligt att göra soaréer, även dramatiska 
sådana. I sällskapets stadgar intogs så småningom bestämmel-
se, att sällskapets verksamhet skulle bestå i dels musikövningar, 
dels konserter och dels soaréer, vilka sistnämnda skulle "hafva till 
ändamål att under formen af ett förädlande sällskapslif genom 
omväxling af musik, sång, dans, teatraliska föreställningar m. m. 
bereda sällskapet själft och öfriga deltagande en stunds värdefull 
glädje och njutning". 

Efter landskamreraren Ljungberg synes landshövdingen A. 
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Wästfelt hava utsetts till ordförande år 1876 och fungerat som 
sådan till år 1880, då ingeniören G. Thunell valdes till ordföran-
de. Sekreterare blev sistnämnda år för första gången adjunkten 
K. E. Glas. Landshövding Wästfelt valdes samtidigt till heders-
ledamot. Jämte direktör Lagerqvist fungerade såsom musikan-
förare adjunkten E. G. Lindahl och kammarskrivaren Hampus 
Nettelbladt. 

Sedan ingeniören Thunell avlidit år 1881, utsågs till ord-
förande kommissionslantmätaren A. Lagergréen, vilken sederme-
ra under många år såsom ordförande på ett lyckligt sätt stod i 
spetsen för sällskapet. Sekreterare var härefter under en följd 
av år lektorn C. N. Pahl, skattmästare löjtnanten numera majo-
ren Oscar Schildt. 

Som i en sådan sammanslutning som Umeå Musiksällskap 
måste uppehållas en viss disciplin för att verksamheten icke skall 
äventyras och det icke räcker med den personliga entusiasmen hos 
medlemmarna, sökte man under årens lopp olika medel till före-
kommande av slarv ooh försummelse från de arbetande medlem-
marnas sida. De ursprungliga stadgarna, varav ett "Ordföran-
dens exemplar skänkts till Musiksällskapet 1889 vid dess åter-
upplivande efter branden 1888 af J. O. Högstadius" finnes i be-
håll, innehöllo bestämmelse om skyldighet för arbetande ledamot 
att "därest ej förfall hindrar", infinna sig till deltagande i säll-
skapets övningar och musikutföringar, och förutsattes härvid, 
"att till verkligt förfall må, utom opasslighet, endast räknas tjen-
stegöromål och husliga angelägenheter, men ingalunda s. k,, 
"bjudningar" och dylika mindre vigtiga förhinder". Då tydligen 
med tiden ej detta hjälpte, beslöts år 1881 införa plikt för den 
som utan förfall vore frånvarande från övningarna. Böterna sy-
nes hava utkrävts äVen för underlätet iakttagande av inställelse 
vid exempelvis soaréer, att döma av följande inkomstpost i räken-
skaperna för den 1 februari 1882: "Af gubben Wikander ss. plikt 
för obevistad soaré 1,—". Det mötte emellertid vissa svårigheteratt 
utfå plikter, vilket föranledde ett beslut på sällskapets allmänna 
sammanträde den 5 oktober 1884 att "för förfalloiös frånvaro från 
öfningarna skall plikt med stränghet utdriifvas". För att för f ram-
tiden animera de brottsliga till lättare betalande av böterna och 
uppenbarligen med hänsyn till dessas karaktär av syndapengar 
beslöts å sällskapets sammankomst den 11 april 1886 "att de un-
der året ådömda böterna skulle användas till bålarne efter sexan". 

Framemot mitten av 80-talet synes utövande av orkestermu-
sik taga större fart än tillförene och omhuldas tidvis mera än vo-
kalmusik. Detta torde hava haft sina naurliga orsaker. Sällska-
pet hade med tiden erhållit en god uppsättning av instrument, och 
allt flera av sällskapets medlemmar hade blivit mer eller mindre 
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skickliga instumentalister. Som ett anmärkningsvärt observan-
dum kan antecknas ett namn bland de "scholares", som medverka-
de i orkestern under 80-talets början, ynglingen Wilhelm Peter-
son-Berger. 

Någon närmare redogörelse för programmen kan naturligt-
vis ej här förekomma. Förutom Södermans verk odlades av sven-
ska tonsättare Romberg, Lindblad, Norman, Wennerberg, Geijer, 
Bellman m. fl. och av utländska särskilt de stora klassikerna Mo-
zart, Haydn, Beethoven, vidare Mendelsohn, Weber, Gounod, 
Kjerulf, för att blott taga några exempel. Blandade körer, kvar-
tetter, kammarmusik, ouverturer, operapotpourrier, symfonier; på 
alla musikens områden rörde man sig. Man får det intrycket, att 
musiken i samhället omfattades med ett levande intresse. Av sam-
lingar av "främmande program" finner man ock, att sällskapet 
tillika fungerade såsom förmedlare och anordnare av konserter av 
framstående musiker och sångare söderifrån, i den mån dylika 
med dåvarande dåliga kommunikationer kunde våga sig till Ul-
tima Thule. Sällskapet var alltså jämväl ett slags konsertbyrå 
ocih hyrde för övrigt vid behov ut sin flygel till dylika konsertgiva-
re. 

Vad angår lokalerna för sällskapets konserter plägade de 
s. k. andliga konserterna givetvis hållas i kyrkan samt övriga "mu-
sikutföringar" och övningar gå av stapeln antingen å "Theatern", 
läroverkets lokal eller gymnastikhusets lokal. År 1885 skaffade 
man sig en större samlingssal hos handlanden Reinius, där öv-
ningarna höllos. Där hölTos jämväl tidvis så kallade musikaliska 
klubbar, en gång i månaden förekommande mindre samkväm. 
Klubbarna flyttades sedermera till en lokal i Centralhotellet. Soa-
réerna liksom ock sällskapets högtidsdag, den sistnämnda i regel 
sammanfallande med ordinarie föreningssammanträdet vid ar-
betsårets slut, höllos vanligen å Stadskällaren. Den i protokollen 
i något olika variationer ständigt förekommande anteckningen om 
sällskapets högtidsdag var att denna "avslutades med sexa, sång 
och dans". Redan från sällskapets första dagar hade Annandag 
Påsk tillika ansetts såsom, en Umeå Musiksällskaps speciella be-
märkelsedag, då så gott som undantagslöst hölls soaré eller kon-
sert, och vilken dag tillika ofta benämnes "Sällskapets Högtids-
dag". 

Det synes hava under olika tider rått olika uppfattningar om 
huruvida på samkvämen kortspel skulle få förekomma eller icke. 
År 1886 avgjordes tills vidare den striden därigenom, att beslut å 
direktionssammanträde fattades "att icke arbetande gubbar, skulle 
om de så önskade, få sig ett parti". Sällskapet var uppenbarligen 
ganska exklusivt, isynnerhet i äldre tider, och det tilläts allenast 
¿undantagsvis andra än till sällskapet anslutna medlemmar att del-
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taga i soaréer och samkväm. Men så inträdde i sällskapet, för-
utom de direkt musikutövande såsom arbetande medlemmar, så 
gott som alla, vilka ville göra anspråk på kulturintresse, såsom 
icke arbetande eller stödjande medlemmar. Om några utomståen-
de skulle få tillträde, plägade detta oftast bliva föremål för form-
ligt beslut från direktionens sida. Det kunde ibland hända, att 
direktionen ville komplettera publiken å soaréerna med särskilt 
trevligt folk, såsom exempelvis år 1886, då enligt ett direktions-
beslut, inbjödos några uppräknade uppenbarligen utom sällskapet 
slående särskilt behagliga damer, samt "de dansanta ungherrar-
na, Notarierna Bergenholtz, Åkerréhn, Bergström och Löjtnant 
Hj. Grafström". År 1891 finner man följande styrelsebeslut: 
"Förslag hade väckts att Häradshöfding Bergenholtz skulle få del-
taga i aftonens samkväm (utan att betala hel årsafgift), ehuru han 
vore stadsbo och ej anmält sig från årets början. Då styrelsen 
ej ansåg sig på eget bevåg kunna bevilja detta förslag, beslöts att 
tillfråga sällskapet i sin helhet om det för denna gång för Ber-
genholtz ville göra ett undantag f rån den allmänna lagen till följd 
af ömmande omständighet (hans fästmö skulle komma upp på 
soaréen)." Vid Musiksällskapets allmänna sammanträde samma 
dag fattades särskilt beslut, varigenom, "tilläts Häradshöfding 
Bergenholtz att mot 2,50 kronor deltaga i dagens soaré". 

Lagerqvist, vilken till sin död år 1892 stod kvar inom säll-
skapet, från år 1882 såsom dess hedersledamot, efterträddes emel-
lertid år 1888 såsom musikanförare av adjunkten Lindahl, varjäm-
te Nettelbladt utsågs till sånganförare. Skattmästare var vid den-
na tid postmästaren F. Palmkrantz, som i övrigt i mångahanda 
måtto nedlagt ett betydande arbete för sällskapet. 

Den, stora eldsolyckan midsommardagen 1888 omöjliggjorde 
under ett och ett halvt å rs tid sällskapets verksamhet. Det mesta 
av sällskapets tillhörigheter brann därvid upp, och någon lokal 
för verksamheten fanns ej heller att uppbringa. Sällskapet hade 
emellertid haft sin egendom brandförsäkrad till betryggande vär-
den, så att efter influtna brandförsäkringar sällskapets kontanta 
behållning år 1889 uppgick till icke mindre än 5,136 kronor 83 
öre, en betydande summa på den tiden. Sällskapet sammanträd-
de på hösten 1889 under ordförandeskap av konsul Vilhelm Glas, 
som utsetts till ordförande kort före branden. Den period, som 
nu inleddes, började med en viss nyorganisation av sällskapet, om-' 
arbetande och antagande av nya stadgar, inköp av instrument och 
noter m. m. Man stod ju tack vare sällskapets goda ekonomi 
synnerligen välrustad för nystart. Vilhelm, Glas efterträddes re-
dan år 1890 ånyo av Lagergréen. Musikanförare var under 1890 
alltjämt adjunkten Lindahl, men efterträddes den 17 februari 
1891 av den då 24-érige musikdirektören Wilhelm Peterson-Berger, 
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vilken efter akademiska och utländska studier slagit sig ned i sta-
den såsom musiklärare. Lindahl var emellertid alltjämt biträ-
dande dirigent. Den härpå följande tiden utmärkte sig att döma 
av protokoll och årsberättelser av en synnerligen stor livaktighet. 
Å programmen finner man ock, som naturligt är, en hel del nya 
körsaker och andra verk av den unge kompositören-dirigenten, 
som inom Musiksällskapet bar många av sina ungdomsverk till 
dopet. Han introducerade oék den övriga moderna nordiska mu-
siken, speciellt Grieg. I årsberättelsen den 14 maj 1892, under-
tecknad av Lagergréen, som då på grund av hopade ämbetsgöro-
mål definitivt nedlade ordförandeskapet i sällskapet, konstateras 
den stora belåtenheten med sällskapets soaréer och konserter un-
der det förflutna arbetsåret. Beträffande den tredje soaréen vil-
le Lagergréen dock göra följande anteckning: "Å tredje soarén 
uppträdde dock en person, som gärna vill räkna sig bland de 
främsta i samhället, med anspråk på att få idka kortspel, anseen-
de att i ett "sådant sällskap" ¡borde en oskyldig vira vara tillåten. 
Då sådant ej tilläts, utlät sig denne person uti genmäle, som vitt-
nar om hans bildningsgrad. Lemnande honom, åt sitt värde, kan 
jag tryggt påstå, att Umeå Musiksällskap, hvilket ägt bestånd i 
öfver 30 år, alltid 'bemötts med aktning och välvilja." 

Till Lagergréens efterträdare valdes såsom ordförande lands-
hövdingen J. Crusebjörn. Vid denna tid såg man sig om efter en 
ny fast lokal för sällskapets övningar och samkväm, och kastade 
man härvid sina ögon på det nyuppförda rådhuset, där man "fått 
godt hopp (af Borgmästaren och Karsten) att erhålla rum för 
intet." På hösten 1892 efterträddes Peterson-Berger, som ånyo 
rest utomlands, av musikdirektören F. Hjort. I adjunkten Glas 
fick sällskapet nu en mycket nitisk sekreterare. Sällskapet biträd-
de visserligen vid invigningen av rådhuset, men konserter och öv-
ningar synas hava förlagts företrädesvis till läroverkets nya gym-
nastiklokal. 

Sällskapet utvecklade i fortsättningen under 90-talet en mycket 
livlig verksamhet. Antalet arbetande ledamöter voro i genomsnitt 
närmare 70 personer. Instrumentinköpen fortgingo; så exempelvis 
inköptes 1894 sällskapets ännu i dag ägande Bliithnerflygel; man 
skaffade sig "åtskilliga trummor och dylika bullrande instrument", 
fagott, oboe m. m., och i slutet av 90-talet kunde man anteckna, att 
sällskapet ägde alla för en modern orkester nödiga instrument. 
Sällskapet fick mottaga en del donationer i form, av kontanter och 
musikalier, så t. ex. å r 1895 av fru Augusta Scharin, som skänkte 
100 musikaliska verk. Stora symfoniska verk, körverk med or-
kester, såsom Gades "Elverskud", Gounods "Gallia", Södermans 
"Hjertesorg", Elfrida Andras "Snöfrid" m. fl. framfördes. Dess-
utom gjorde man en mängd'kammarmusik och å capellakörer. Vin-



2 5 7 

tern 1894—95 exempelvis gåvos 4 soaréer, 2 egna konserter, läm-
nades biträde vid 3 konserter samt invigningen av stadens nya 
kyrka, vid vilket sistnämnda tillfälle utfördes bl. a. en av sällska-
pets dirigent Hiort för tillfället komponerad festkantat för soli, kör, 
orgel och orkester. Försök med folkkonserter slogo också väl ut, 
och "publikens stora antal ådagalägger tydligt att sinne för musik 
och sång ej, såsom mången trott, saknas ¡hos samhällets flertal, 
utan att intresset fått vika för bristande tillgångar". 

Hiort lämnade orten redan 1896 och efterträddes av musik-
direktören Elis Rosell, som ock värdigt fullföljde sällskapets tra-
ditioner. Landshövdingen Crusebjörn kvarstod väl till 1900 så-
som ordförande, men då han på senare år till följd av arbetsplik-
ter, bl. a. såsom statsråd, ej kunde annat än undantagsvis funge-
ra, utsågs 1896 kommissionslantmätaren F. 'Sjöström till vice ord-
förande, vilken sistnämnde sedermera under många å r nedlagt ett 
betydande arbete inom sällskapet. Hedersledamöternas tal, vil-
ket 1893 kompletterats med förste lantmätaren Lagergréen och 
lektor Hcgstadius, ökades 1896 med adjunkten E. G. Lindahl och 
1899 med d. v. statsrådet Crusebjörn. 

År 1897 upplevde sällskapet evenemang. På inbjudan av 
Generalkommittéen för anordnande av "Andra nordiska musik-
festen' , vilken avhölls i Stockholm i samband med Konst- och In-
dustriutställningen samma år — den första hade hållits i Köpen-
hamn 1888 — deltog sällskapet med 11 sina medlemmar i musik-
festen, för vilket ändamål medel erhöllos bl. a. genom en privat in-
samling. På begäran från "Kommittéen för Teater- oCh Musikut-
ställningen" vid samma utställning insände sekreteraren till kom-
mittéen uppgifter om sällskapets dåvarande och ¡föregående verk-
samhet, varjämte överlämnades till kommittéen från sällskapet "ej 
allenast fotografier af dess nuvarande styrelseledamöter 'och diri-
genter utan äfven en fotografi af den porträttafla, som sällskapet 
på våren låtit förfärdiga, upptagande bilderna af sällskapets stif-
tare, alla ordförande och alla dirigenter". Allt detta material, för 
vilket kommittéen till sällskapet frambar sin stora tacksamhet, sy-
nes ha kommit till användning vid /utställningen. Omförmälda por-
trättavla är nu försvunnen. Den, som vet var den finns, träde 
fram med klenoden eller upplysningar om den! 

Åren 1900'—1902 var landshövding A. Asker ordförande 
med Sjöström såsom vice ordförande, varefter till ordinarie ord-
förande valdes Sjöström, som fungerade som sådan till 1905. Se-
dan Rosell i början av 1902 avsagt sig dir.igentskapet, tjänstgjor-
de såsom dirigent till hösten 1903 d. v. stationsskrivaren Karl Ti-
rén, under vilkens dirigenttid den moderna nordiska musiken sär-
skilt omhuldades; på programmen finner man i synnerhet Grieg, 
Sinding, Sjögren, Peterson-Berger, mest den sistnämnda. Efter 

19 
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Tiréns avflyttning från orten återtog Roseli ledningen till 1905. 
Sedan det under någon tid visat sig svårt att få orkesterdirigent 
— Rosell skötte ännu några år kören —fungerade efter varandra 
musikdirektörerna Hj. Sandberg, E. Lundquist och E. Tinner-
stedt. Med framgång dirigerade jämväl löjtnanten, sedermera 
kaptenen G. Hollstén-Nettelbladt orkestern. Ordförandeposten 
(bekläddes efter Sjöström, som dock en kort tid 1907 var ordföran-
de, tid efter annan av överste N. Aspgren, häradshövding A. 
Reulerskiöld, ryttmästare E. v. Boisman, överstelöjtnanten O. 
Scherdin, konsul H. Bäcklund och jägmästaren Mauritz Carlgren. 
Sekreterare voro lektor O. Rohnström, adjunkten F. Laestadius 
och löjtnant G. Hollstén-Nettelbladt. 

Under 1900-talets första fem år var aktiviteten hos sällskapet 
alltjämt ganska stor. Övningarna uppehöllos i ungefär samma om-
fattning som tillförne, soaréer och konserter gåvos till samma an-
tal som förut. Efter mitten av det första decenniet finner man e-
mellertid vissa tecken till avmattning. Svårigheter yppa sig att få 
dirigenter, liksom ock att få tillräckligt antal besökande på soaré-
er och publik på konserterna. Styrelsen gjorde uppenbarligen 
stora ansträngningar att motarbeta dessa upplösningstendenser 
och uppehålla verksamheten. Man sökte popularisera sällskapet 
genom anordnande av familjeaftnar med "kammarmusik, sång-
kvartetter och soli, eventuellt uppläsningar och andra divertisse-
manger". Damerna skulle få taga sina handarbeten med sig och 
"ett eller ett par spelbord skulle ock kunna anordnas i smårum-
men". Åtskilliga lyckade sådana tillställningar gingo ock av sta-
peln. Den stora svårigheten var emellertid att få orkestermusik 
till stånd. Det synes hava blivit antingen mera ont om utövande 
amatcrinstrumentalister eller ock ville dessa ej i samma utsträck-
ning som förut ställa sig till förfogande. Amatörer å blåsinstru-
ment hade i allt fall blivit allt sällsyntare. Å andra sidan fanns 
c'et nu flera musiker, yrkesmusiker, än någonsin i staden genom 
att två militär musikkårer blivit förlagda till staden. Det blev allt 
mera vanligt, att för att biträda vid ,sällskapets konserter och 
soaréer ertg\agekades militärmusiker. Detta bidrog ju ej till stär-
kande av sällskapets ekonomi utan tvärtom. 

När man nu efteråt ser "på vad som skedde i det som sked-
de", ter sig händelseförloppet helt naturligt. Det var den nya ti-
den som kom, och när det gamla kolliderade med det nya utan att 
sammansmälta och måhända utan möjlighet att för det dåvaran-
de kunna det, klämdes Musiksällskapet mellan sköldarna. När Mu-
siksällskaipet stiftades och under dess första tre decennier omfatta-
de det, såsom tidigare nämnts, praktiskt taget hela staden, som 
då -i stort eett levde srtt liv som en stor familj. Med stadens ut-
veckling, de nya kommunikationerna m. fl. omständigheter ändra-
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des detta förhållande; nya samhällselement, yrkesmusiker och 
andra med krav på 'socialt gehör, hade kommit till, men de kommo 
praktiskt sett att stanna utanför sällskapet. Detta fick sålunda ej 
med den nya tiden den erforderliga inre förnyelsen eller den an-
passning efter ändrade samhällsförhållanden, som var nöd-
vändig för sällskapets fortbestånd. En bidragande orsak till 
tillbakagången var nog också, att tidsandan otvivelaktigt tendera-
de emot en viss förflackning och en allt mera materialistisk livs-
uppfattning, cch att inom alla samhällsklasser andliga värden 
vägde lättare än tillförne. 

Som nämnts, strävade dock styrelsen med tillgängliga medel 
och krafter att hålla sällskapets verksamhet i gång, och en hel del 
lyckade konserter gåvos. År 1912 beredde man sig att på ett vär-
digt sätt fira sällskapets 50-åriga tillvaro. Man sökte anordna 
en stor musikfest med för tillfället särskilt komponerad kantat. I 
styrelseprotokollet för den 22 februari 1912 har § 6 följande ly-
delse: "Herr Peterson-Berger borde vördsamt anmodas kompone-
ra kantaten"', heslutet, en händelse sfom ser ut som en tanke, en 
framtidstanke, men det blev tyvärr ingen verklig händelse, ty tan-
ken fullföljdes av någon anledning ej. Det blev dock en värdig och 
storslagen minnesfest den 13 april 1912 med konsert på teatern, 
därvid upplästes en av sekreteraren adjunkten F. Laestadius för till-
fället författad prolog och framfördes bland annat Beetihovens Eg-
mentouvertyr och första symfoni samt Svedboms "I Rosen-
gård" för kör och orkester. Därefter gavs soaré å Stora Hotellet 
med sång, musik och dans m. m. Till hedersledamöter valdes 
samtidigt fruarna L. Lagerqvist, A. Grape och A. Stolpe samt 
iförste lantmätaren F. Sjöström, majoren O. Schildt, adjunkten K. 
E. Glas och rådmannen F. E. Lundmark. "Festen var till träng-
sel besökt Och betaktades som synnerligen lyckad" förmäler års-
berättelsen. Fru Grape, som icke kunde vara med, skrev från 
Stockholm ett bland sällskapets handlingar förvarat brev till fru 
Gerda Laestadius, i vilket Ibrev, ett vackert men vemodigt återsken 
från Musiksällskapets dalande sol, f ru Grape talar om att hon, 
vars tankar dagligen vila hos Musiksällskapet, så gärna ville va-
ra med om dess ¡halvsekelfest samt tilläggen: "Men nu sitter jag 
här och följer med i minnet; klart framstår den första "soiréen", 
som gick af stapeln 1862. Högtidlig, angenäm och med tacksam 
förtjusning emottagen af oss åhörare. — — Men heder 
cch tack åt de, som vårdat ocih 'fostrat det (Musiksällskapet) till 
nuvarande dag, måtte det så få fortfara och uppnå sitt helsekel, 
måtte Umeå samhälles aktiva och passiva medlemmar taga det i 
arf och skydda det för nedstigande i glömskans graf!" 

Ännu några år levde sällskapet ett tynande liv. 1916 är det 
sista, under vilket någon aktivitet förmärkes. Härefter finnes 
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allenast ett protokoll den 13 november '1918, i vilket konstateras, 
"att sällskapets verksamhet på grund av tidsförhållandena under 
det sednasie arbetsåret legat fullständigt nere", ocih beslöts att 
sällskapets verksamhet skulle vila tillsvidare. Vid ett senare till-
fälle utsåg man en interimsstyrelse, som skulle taga hand om säll-
skapets instrument och andra tillhörigheter, i avbidan på att bätt-
re tider till äventyrs skulle möjliggöra verksamhetens återuppta-
gande. Cm 1888 var en olyckshändelse, en yttre katastrof för 
sällskapet, varur det, då den levande anden fanns, med tillhjälp 
av sin ekoncmiska ¡styrka snart reste sig, hade den sista interval-
len karaktären av en kris, en inre sjukdom, vars hävande erford-
rade tid, läkare och lämpligt remedium. 

På sommaren 1921, då landshövdingen Axel Schotte närvar 
vid firandet av Luleå stads 300-års jubileum och fick höra Wil-
helm Peterson-Bergers Norrbottenskantat, väckte hos landshöv-
dingen tanken på att undersöka möjligheten att för Umeås vid-
kommande åstadkomma något liknande till dess 300-års jubileum 
påföljande år. Den tanken fullföljdes, och resultatet blev Peter-
son-Bergers inspirerade och sköna hembygdshyllning i ord och 
toner, Umeåkantaten, ovedersägligen det centrala och glans-
punkten i festligheterna vid Umeå stads 300-års jubileum midsom-
mardagen 1922. För förf. av dessa rader, vilken på grund av upp-
drag att se till att det b,lev något av med saken fick leva med1 i 
kantatens tillblivelse, stod det ganska snart klart att Umeåkantaten 
kunde bliva en väckelse till nytt musikaliskt liv i Umeå. Det blev 
den också. Den hänförelse med vilken den mottogs, ställde i blixt-
belysning 'sanningen av Musiksällskapeis stiftares ord om "musi-
kens trollkraft" och "konstens rätta uppgift att förallmänligas, 
utbredas, meddelas alla", den sociala sidan och betydelsen av mu-
sikodlingen. Med kantaten vanns kontakt, förutom således med 
den stora publiken, samhället, med de i kantatens framförande 
deltagande, framför allt med yrkesmusikerna i staden, utan vilkas 
osjälviska intresse och uppoffrande arbete sällskapets återupp-
ståndelse och fortsatta verksamhet icke varit möjliga. 

Så föddes tanken pä Musiksällskapets återupplivande ur 
Umeåkantaten, denna skapade de psykologiska förutsättningarna 
härför, tillfället som ej fick försittas. Den blev Umeå Musiksäll-
skaps återlösning och den stolta inledningen till den tredje pe-
rioden i sällskapets tillvaro, som, det önska vi må gå "mot ljus 
och soluppgång"! 



6ri västerbotUnsdräht. 

Sedan åtskilliga år ha för 
i Västerbotten, på sistone också 
att av gamla dräktdetaljer 
från våra bygder konstruera 
eller rekonstruera en västerbot-
tensdräkt. 

En beskrivning av den 
hittills kända västerbottniska 
kvinnodräkten, härstammande 
från Burträsks och Lövångers 
socknar, har lämnats av fru 
Gunborg Grenander, född 
Markgren, i Burträsk. Den 
lyder: 

Stycke odh mössa: Kulört 
för yngre odh ogifta. Svart för 
äldre och gifta. 

Skjorta = särk: Vit med 
enkel ogarnerad halslinning 
och sprund fram. Krage an-
ses kunna brukas, men utan 
spetsar eller broderier. 

Tröja: Blårandig, enligt 
gammal modell från Nordiska 
muséet, av ylle eller bomull. 
Slät, åtsittande, utan söm över 
axlarna; klippt i ett med 
långa, tätt åtsittande ärmar. 
Framtill hjärtformig ringning 
och knäppning med1 hakar och 
hyskor, något åt vänstra sidan. 

Sidenhalsduk: Brokig. Får 
hänga i en lös snilbb på ryg-
gen, men framtill stickas snib-
barna in inom tröjans ring-
ning. 

Kjol: Av svart vadmal 
eller tunnare hemvävt ylletyg. 
Kort, rynkad runt om livet. 

sök gjorts av hemslöjdsintresserade 
av de västerbottniska folkdanslagen 

VÄSTERBOTTNISK KVINNODRÄKT 
(för ogift) med sidenhalsduk i mönster. 



VÄSTERBOTTENSDRÄKT. 

I 



DETALJ AV VÄSTERBOTTENSDRÄKT: TRÖJA OCH MÖSSA. 
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Skärp: Av samma tyg som kjolen, cirka 20 cm. brett, med bro-
derade ändar. Knytes med en liten rosett mitt fram. Får sedan 
hänga rakt ner, så att det bildar liksom ett förkläde. 

Ytterkofta: Av samma material som kjolen och sydd som trö-
jan, men hög i halsen med en låg uppstående krage av samma 
typ. Knäppt mitt fram med hornknappar. 

Underkjol: Av svart och rött jämnrandigt bomullstyg samt 
"stickstubb". 

Skor: Med träbottnar. Överläder av skinn ( = läder). 
Strumpor: Svarta. 
Föreståndarinnan för Hemslöjdsföreningens försäljning i 

Umeå, fröken Thyra Sandström, har lämnat följande prisuppgift 
på material till den kvinnliga västerbottensdräkten, som finns att 
köpa på Hemslöjden i Umeå. Den torde kunna intressera Hem-
bygds-bokens läsarinnor och återges därför här. 

Mössa: Av siden och brodierad (färdigsydd) 17: 50. 
Stycke: Från 4 kr. till högre priser. 
Tyg till skjorta eller blus. Halvlinne ä 3 kr. per meter. 
Tyg till tröja: Vanligt bottentyg, halvylle å 4: 50 per meter. 
Tyg till kjol: Svart halvylle å 4: 50 per meter. 
Skärp: Svart halvylle, uppritat och påbörjat, med tillbehör kr. 

1 1 : — . Svart sidenband, uppritat och påbörjat, med tillbehör 
kr. 22: —. 

Då det med all säkerhet i Västerbotten, såväl somi i de allra 
flesta landskap, (funnits flere olika dräkter, såväl kvinnliga som 
manliga, vore det av allra största vikt, om de vilka kunna lämna 
detaljerad beskrivning på någon dräkt (vardagsdräkt eller sön-
dagsdräkt), som allmänt burits inom samma ort, ville meddela 
sig med' Hembygdsföreningen eller Hemslöjdsföreningen i Umeå. 



ÖRTRÄSK KYRKA. 

Dé äldsta bebyggarne i Örträsk. 
Av A. L—m. 

örträsksbönderna kallas ofta "Örträsksfinnar". Och detta 
med all rätt. Finskt blod flyter i deras ådror. Med få undantag 
härstamma de alla från finska nybyggare. 

Konung Carl XI utfärdade år 1673 sitt s. k. Lappmarkspla-
kat: "Wij haffue för godt ok rådhsampt erachtat — Swen-
ske och Finske, uthi Wäster- och Österbotn sampt Ångerman- ok 
Jemptland boendes, måge thes heller låta sigh öfwertala, at flytt-
ja til Lappmarckerne ok sigh sammestädes huusligher 
nederlåta, ok the B-ooställen uptaga, som the finna beqwäme — 
— — haffue Wij them samme medh särdeles frijheter benåda 
welat, — giffue ok förunne efterfölliande wilkohr ok frij-
heter, som äre, at the på femton åhrs tijd må njuta försköning för 
alle skatter ok uthlagor, ehvad nampn the haffua kunna, men ef-
ter förloppet af bemälte frijheetzååhr, icke läggias för högre än 
själfwe Lapparne, med hwilka the öfwer alt giöras lijke, ok till-
folje theraf blifwe frije för Knechteskrifning i alle Tijder." 

Detta plakat hade icke åsyftad verkan. Blott ett fåtal nybyg-
gare lockades genom detta löfte om frihet från skatt under 15 år 
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och frihet från militärpålagor "i alle Tijder" att slå sig ned i 
Lappmarken. Den förste var finnen Johan Philipsson Hilduinen, 
som bosatte sig i Örträsk redan år 1674. Denne örträsksbönder-
nas förste stamfader var från Kemi i Österbotten och gården Hil-
duinen. 

En uppgift, som jag erinrar mig ha läst, nämligen att en 
hans broder Filip Hilduinen skulle ha medföljt och grundlagt ett 
andra nybygge i Örträsk är måhända riktig. Dock f ramgår icke 
detta av det släktregister, som av prosten N. J. Sundelin i Lyck-
sele år 1849 upprättats över de familjer, som först bosatte sig i 
Örträsk. Åtminstone synes denne Filip Hilduinen ej efterläm-
nat några barn, som varit bosatta där. 

Om Johan Philipsson Hild'uinen berättas, att "'han besökte 
kyrka i Nordmaling bch dog under Carl XI :s regering", alltså 
före 1697. 

Enligt ovannämnda släktregister, som legat till grund för 
den följande framställningen, hade Johan Hilduinen tre söner, 
Samuel, Johan och Erik, och en dotter Margareta. Sonen Sa-
muel efterträdde fadern på hemmanet, Johan bosatte sig i Knaf-
ten, Lycksele, och Erik dog barnlös. Margareta blev gift med en 
Mårten Henriksson i Rusele, stamfader för Ruseleätten. En 
sonson till den sistnämnde kallade sig efter byns namn för Rusén. 

Ovannämnde Samuel Johansson hade tvenne söner, Samuel 
och Erik. Den sistnämnde dog barnlös, medan Samuel hade ic-
ke mindre än 12 barn. 

Under dennes tid inflytta tvenne andra finska nybyggare till 
Crträsk, om vilka mera nedan. 

Av Samuel Samuelsson övertog äldste sonen, Samuel, hem-
manet efter sin fader. Övriga blevo gifta och bosatta i olika byar 
inom Lycksele, såsom Knaften, Vormsele m. fl. 

En av sönerna, Johan Samuelsson, som efter Öhrträsk kal-
lade sig Öhrling, fick studera. Han inskrevs som student i den 
Västerbottniska nationen i Uppsala å r 1739, blev kyrkoherde i 
Arjepluog 1758 och i Jockmock 1775, där han dog tre år senare. 
Han utgav jämte prosten E. Lindahl i Lycksele ett "Lexicón Lap-
ponicum". Öhrlings söner blévo alla bemärkta västerbottningar: 
landskamrern i Västerbotten Johannes Öhrling (förut inspektor 
vid Nasa silververk), prostarna Emanuel Öhrling i Lövånger och 
Samuel Öhrling i Lycksele, den förre en "flitig medarbetare i över-
sättningen till lapska av Gamla Testamentet". 

Den förste kapellpredikanten i Örträsk sedermera kyrkoher-
den i Stensele Uno August Sundelin var gift med en descendent 
i sjunde led från Hilduinen, prästdottern Catarina Lovisa Grön-
lund från Vilhelmina. 

En sonsonsonson till Hilduinen, Johan Samuelsson, bosatte 
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sig i Tannsele, Lycksele, och efterlämnade 20 barn, 12 gossar 
och 8 flickor. Några av dem slogo sig ner i Tuggensele, andra 
å Lyckseleplatsen. Gästgivaren Erik Johansson och hans broder 
Abraham Johansson, 'båda i Lycksele, voro sonsöner. Dessa vo-
ro alltså avkomlingar i rakt nedstigande led från Hilduinen. 

När den Hilduinska släkten varit i Örträsk omkring 30 år, 
komma tvenne andra finnar och slå sig ned som nybyggare där. 
Deras namn voro Håkan Ersson och Lars Olofsson. 

Anledning till deras ditflyttning torde måhända vara de löf-
ten konung Carl XI givit i sitt nya Lappmarksplakat av år 1695. 
Kolonisationen synes efter detta år tagit ökad fart överallt i Lapp-
marken. 

Omkring år 1705 torde dessa örträsksböndernas tvenne andra 
stamfäder ha inflyttat. 

Håkan Ersson hade fyra söner, Erik, Mats, Lars och Håkan, 
av vilka tre stannade kvar i Örträsk. Håkan Håkansson kallade 
sig efter byn för Öhrman, och dennes son, Pehr Öhrman, blev 
länsman. 

Som en egendomlighet kan nämnas att en sonsondotter till 
Håkan Ersson, Brita Kajsa Johansdotter, som blev gift i Bäsk-
sjön, Vilhelmina, 'hade 6 gånger tvillingar. 

Lars Håkansson hade en styvson, som hette Erik Ersson och 
var lapp. Denne gifte sig och fick avkomlingar, vilka i sin tur 
gifte sig, varför även ett lapskt inslag kan påvisas i örträsks-
böndernas släktregister. 

Den från vilken de flesta nuvarande åbor närmast härstam-
ma är emellertid den tredje av stamfäderna, Lars Olofsson. Me-
dan Hilduinens och Håkan Erssons ättlingar ofta synas ha flyt-
tat till andra trakter, särskilt inom Lycksele socken, där de grun-
dat nya hem och blivit stamfäder för nya släkten, t. ex. i Knaften, 
Tannsele, Tuggensele, Granträsk, Vormsele, Rusele, Hornmyr, 
Rödingträsk, Umgransele, Vindelgransele, Gäddträsk, Vägsele 
m. fl. byar, så ha Lars Olofssons avkomlingar funnit det i allmän-
het fördelaktigare att stanna kvar i Örträsk och där bryta ny 
mark. 

Den Königssonska släkten i Örträsk kan bl. a. härledas från 
Lars Olofsson. Namnet König är dock icke ursprungligen ett ör-
träsknamn. Det fanns i Degerfors i början på 1700-talet — må-
hända tidigare. I Örträsk nämnes det första gången i slutet på 
1700-talet, då König Andersson från Granön, Degerfors, flytta-
de in och gifte sig med en sonsondotter till Lars Olofsson. 

Beträffande namn kan framhållas att vanliga namn inom 
Hilduinens släkt ha varit Samuel och Filip, inom Håkan Erssons 
Håkan, Mårten och Matts, samt inom Lars Olofssons släkt Kö-
nig (efter 1800). 
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Finnarna synas ha trivts väl i Lappland. Åtminstone kan 
man ej spåra någon hemlängtan hos dem. Endast en av Hil-
duinens släkt, Johan Samuelsson Delin, begav sig hem till Fin-
land; han blev färgare i Vasa. 

Ooh för övrigt, varför skulle de ej finna sig väl i Örträsk? 
Det är och förblir likväl ett sanningens ord vad biskop Landgren 
en gång yttrat: "Örträsk är en oas i ödemarken". 

Berä t tad av Anders Månsson f rån Val lenäset , Tä rna socken. 
Upptecknad av E. R. 

ET var en rik lapp, som ägde stora renhjordar men endast 
tre barn, en dotter och två söner. Äldste sonen hette Ran-
diken, den andra i 'ordningen Sinbåtshoke och dottern, som 

var yngst, Anna. 
Hon gick med renarna och gette. Det var höst, och sjöar-

na voro isbelagda. 
Efter något dygn gingo fyröderna åt det hållet, varesit renar-

na borde vara, för att byta av systern. 
Men oaktat allt sökande funno de intet spår efter dem. 
Slutligen kommo de fram till en stor sjö, som låg blank av 

blåis. Över 'denna syntes en mörk rand av ren 1 ort. Den hade 
Anna strött för att visa sina bröder vägen. Och dessa förstod o 
genast, att det var Stalo, som rövat bort renarna och Anna. 

Bröderna följde spåren, vilka vägledde dem ända fram till 
Stalos boning, som beboddes av Självstalo och hans tre söner. 

Utanför lägret hade han bundit några rentjurar. 
Själv höll han på att lägga bäverkött i grytan 'för att koka. 

Anna skickades 'därför efter vatten. 
Då hon kom fram till vattengrubban nere på sjön, lågo brö-

derna h ä j i försåt. 
De sade då till henne: "När du kommer in med vattenkitteln, 

så försök att trampa på några vedbränder, så att grytan vickar 

6n saga om Stalo. 

* En forn t idens folkstam, som av lapparna be t r ak t ades så som ett 
männ i skoä t ande trollfolk. Det ta enligt berä t ta ren . 
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och vattnet rinner ner i askan, som då sprutar in i grytan. Detta 
är det värsta, som Stalon vet." 

När Anna kom in, gjorde hon precis som bröderna sagt 
henne. 

Då blev gam-Stalo vred och yttrade: "Är något å färde r 
eftersom du går och bläktar på detta vis? Ös upp, och stjälp ut 
köttet i vattugrubban!" 

Anna var ej sen att lyda. Detta var just brödernas uträk-
ning; härigenom fingo de sin hunger släckt. 

Stalo satte genast på en ny köttgryta. När den var färdig r 
satte de sig omkring elden för att äta. 

Härunder hördes buller och oro från oxarna. "Varför smäl-
ler det så i hornen, inte äro väl t jurarna lösa?" hördes Självstalo 
undra. 

Bröderna hade i all tysthet lösgjort dem. Till äldsta sonen 
sade han: "Gå och se efter, varför oxarna regera!" Denna f rå-
gade då: "Skall jag gå ut genom dörren eller genom draghålet?" 
"Genom draghålet!" befallde Stalo. 

Vid detta stodo bröderna på lur, och med ett kraftigt slag 
dödade de honom. 

Från djuren hördes samma oväsen, därför skickades den 
andra sonen ut. Det gick på samma vis med honom. 

Eftersom oväsendet forfor skickades till slut den yngsta 
sonen ut. Han dödades lika hastigt som de förra. 

Under tiden hade Stalo och flickan lagt sig på samma sida 
om elden. Anna låg närmast den, därför bad hon att få låna 
Stalos järnsärk som skydd mot värmen. Detta fick hon även. 

Utanför kåtan hördes nu ett rysvärdigt liv. "Vart tog pojk-
fysika vägen?" röt gam-Stalo. Så spände han åt järnsärken för 
att sätta den på sig. Men den var het som glöd, det hade Anna 
styrt om, därför kunde han inte ta den. Därpå frågade han sig 
själv: "Skall jag gå ut genom dörren eller genom draghålet?" 
"Jag tror genom draghålet." 

Utan järnsärk kröp han ut samma väg som sönerna. 
Just som bröderna slogo till, ropade han: "Slå andra gån-

gen!" Men detta aktade de sej för, ty då hade Stalo fått liv igen. 
Nu hade de gjort av med alla, och Anna och renarna voro 

räddade. De sökte så reda på Stalos alla skatter och med dessa 
begåvo de sig hem, varest glädjen blev stor. 



6 n v i s s t o m p 
om kä r l eken å faf f t6omen å Bolaget 

å su l f i f u i jSjSörn. 

Diktat t u tå 
en Lars Ot tos Per Anton på Mon 

i h a n s c h e s ongdom. 

Äss nagen vill hör på min ljuvlia ton, 
till gétarn jag sjöng fäll en bit 
om hörrless jag kömime miej hemifrån Mon 
å ga mej ti tokforen hit. 

Hå gick som e tal, att dem byggd en fabrik 
I Hörn, på suMit'n dem kall. 
Där tänkt jusscm jag å att tjen å wahl rik 
å köp ett skäls skatt, äss hä gall. 

För hahlen, jag fyll int min fattige bälg 
å hall mej int mat'n ti mun 
ve slanta jag få mej på Bruke var helg 
för'n kvast å nan enkronas-tunn! 

Å kärlekens ros, hon förtörkes för mej, 
på Mon jett jag ensammen gå. 
A Kall Nils' Johanna, som ga mej ¡sitt nej, 
sa ja, då en Pet språke på. 

För jag haver intet å silver å gull 
å ingenting fjäskit å grant. 
En Pet, de gussrise, hav plånboka full 
å banksedla, kant åtell kant. 

Ti lagårn stå koen hansch mjölkstinn häll' tidd 
mest varn'en å annanvar dag, 
s'att vörke då dy, han fick ja, då han fridd 
å kömrne ve töcke bohag. 



Å vörke då dy, att för mej var'e täfft — 
kon min, hon jär uschli å all, 
å mjölkåren dåli, å troibbnosi'n käft, 
tjoekmagat å oppsint å gall. 

Si hadd jag na päning, nog vort vi fäll sams, 
men nu var'e bäst å förschwinn. 
Jag kokt' mej ti trikannerspanna nan kams, 
tills gammsjätekinnskönfn vart stinn. -

Sen slängt ja'n på ryggen å gick ifrån Mon, 
å allerförst tures'e bra: 
a Agnes ti Stenbergs, hon stog uta bron 
å blistre å flint' å va gla. 

Jag gjord'' mej e åren till faktorn, en Ant, 
å ifråge som snällest: "Va tror'n 
om folke få tjen hos bolåge nan slant 
ti skojen å flyttje ått vorn"? 

Han sa', att jag könne fäll kömma å frest, 
äss tim-ackordsprrse gick an. — 
Då träff jag a Agnes ått Ersmäss härnäs t . . . 
Anfrätta, va' jänta va grann! 

En hänn gånga gatt jag ändå pilk å darn 
— jag frest ve a Agnes ått vorn. — 
Nu tänkt jag tjen pänninga, tills jag fer jarn, 
å då gatt jag sök inspektorn. 

J ag snöt mej ti hana å frågt en mamsell: 
"Jär 'ä jänna, som sjolvest'n bor?"' 
' Ja" , sa'na, 'men nu jär'n ut på ett ställ. .. 
Stig in på bolagets kontor." 

Där såt bolagskarana. Opperst på stoln 
hang Söderberg, lang en drasut, 
å Hemmendorff stöppe en pip', å se svor'n 
åt Skytt'n, men Hellström va ut. 

Jag frågt äss hä fanns na förtjänster i Hörn, 
men karana såt ba' å glodd. 
Sen vist' dem mej ner till sulfitingenörn 
— hä skint som dem va int betrodd. 



Jag gatt in till Edströms å klyv nager ohl, 
å dem bjö mej stig in å sitt. 
Där såg jag studenta, som bruk va å skal', 
men nu stog dem hemme å ritt'. 

Men dä jag hadd kömme mej hit nea Gran, 
då ga en Plåt-Anners beske': 
"Du gör aller frest på sulf ifn" — se sa'n 
"hä gäll int, du iå int' va ve." 

"Arbetarn", se sa'n då, "få bock sej å krus' 
han sitt där, bolåga i vall. 
Dem yvs å tyss va å bygg stilia hus, 
men —• donen jett arbetarn hall!" 

Ja, int hadd jag dröjje, hä könn ji förstå, 
all hantverksverktyga från Man, 
å därför se jett jag nog jarnjänna gå 
å hem å binn kvasta på lon. 

Ajöss då, Johanna, å Agnes, ajö! 
Den fröjda, hon flög nu sin kos. 
Men äss jag ått Ersimäss int ä riktitt dö', 
ska flyttjarn ha Norråkerns ros! 

Å denna här visan ä diktatt å meg, 
Lars Ottos Per Anton på Mon, 
som int ha nå för att han gått töcken veg: 
bolåge, hä hadd1 inge don. 



I n m e m o r i a m . 

LANDSHÖVDING AXEL SCHOTTE. 
Död den 13 juli 1923. 

Landshövding Schotte var en hövding efter västerbottningar-
nas sinne. Intet högmod, intet prål, intet onödigt prat. Enkel och 
rättfram, nästan litet kärvt tystlåten men en handlingens man — 

18 
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sådan minnas västerbottningarna landshövding Schotte. Och så-
dan vilja de ha sin hövding. I det unga framtidslandet, de stora 
möjligheternas land', fordras främst vida vyer, stora synpunkter, 
beslutsamt och energiskt arbete på 'väldiga uppgifter. Landshöv-
ding Schotte var vuxen sådana uppgifter, och Västerbotten var ett 
honom värdigt arbetsfält. 

Med! tacksamhet minnas västerbottningarna landshövding 
Schottes värdefulla insatser i deras hembygdshistoria. Men de 
västerbottningar, som hlaft fiörmånen att om än så flyktigt sam-
manträffa med landshövding Schotte, skola ha ett ännu varakti-
gare minne av mannen än av ämbetsmannen, ett ännu starkare 
intryck av människan än av hövdingen. Varmt och fast Var hans 
handslag, oryggligt hans -ord, trygg vederhäftighet hela hans per-
son. Han var en karl, en hövding efter västerbottningarnas sinne. 

På den krans, som av Västerbottens läns hembygdsförening 
sändes till dess bortgångne ordförandes bår lästes orden: "Ditt 
höVdiingediöme, -som också blev din hembygd5, skall hägna och 
vårdia minnet av din hövdingegärning". 

RÄNTMÄSTARE O. TH. BERGSTRÖM. 
Död den 14 aug . 1923. 

Räntmästare Bergström lät aldrig i sin ämbetsutövning äm-
betskostymen dölja människan. Byråkratism var för honom en 

styggelse. Vidsynt o-ch vidlhjärtad, i 
bästa mening folklig, rättfram och 
naturlig i sitt uppträdande som en-
skild1 person lät han också i sin äm-
betsmannagärning och i sina andra 
offentliga värv dessa egenskaper 
framträda. Mot alla var han lika, 
mot hög och låg, fattig och rik. Än 
mer än hans gedigna förutsättnin-
gar som ämbetsman ha dessa hans 
egenskaper som människa blivit all-
mänt och med rätta uppskattade. 
Den allmänna aktning, vördnad, 
vänskap och tillgivenhet, som den 
gamle, gode och glade "räntis" ge-
nom sitt sätt att vara officiellt och 
privat tillvunnit sig, övergingo vid 
budet om hans frånfälle till en lika 
allmän och uppriktig sorg över en 

dugande medborgares, en hjärtegod människas bortgång. 
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ADJUNKT K. E. GLAS. 
Död den 2 nov. 1923. 

De många generationer elever vid Umeå högre allmänna 
läroverk vilka haft förmånen att ha "Karl-Erik ' till lärare, be-
vara minnet av honom bland sina 
ljusaste och bästa. Själv ung 
till sinnes under hela sitt liv för-
stod han ungdomen som få, han 
väckte sina lärjungars ambition 
genom en tillit till dem, som all-
tid1 lönar sig. Lika god pedagog 
som psykolog gjorde han för öv-
rigt sina lektioner till högtids-
stunder, om de så också gällde 
de minst lockande ämnen. 

Men vad lärjungarna vär-
derade mest hos denne sin mest 
vördade lärare var hans rent 
mänskliga egenskaper, hans 
sunda manlighet, hans hurtiga 
lynne och godmodiga välvilja, 
hans öppna, redliga väsen och 
ärliga rättvisa. För unga, svär-
miska sinnen stod han som ide-
alet av en man, och när de unga 
blevo äldre, lärde de än högre skatta de sällsynta egenskaper 
som hos "Karl-Erik" förenats så lyckligt och rikligt. 
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TRYCKSAKER 
utföras väl och till humana pris 

hos 

Nyhetemas Tryckeri, Umeå 

Köp TRYCKSAKER 
men ej från annat håll, då Ni 
får dem i länets residensstad 
l i k a b r a eller b ä t t r e till 
samma eller b i l l i g a r e pris 

G n n ii l ä n e t » i n d u s t r i ! 

P A P P E R S V A R O R 
såsom P å s a r och K a n i s t r a r av olika 
s lag :: O m s l a g s p a p p e r m. m. 
- med eller utan tryck, i parti o. minut -

säljas billigt 
av 

Nyheternas Tryckeri, Umeå. Rt.294 
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Lika elegant snitt och god passform som i 

Stockholms l:a klass skrädderier garanteras i 

C f å f s oSan c/s from s oS^rdc/c/erz 
Stor sortering i in- och utländska tyger. 

— - Cfåiffiga priser. — — 

Cill hembygdsbokens läsare. 

Den västerbottniska Hembygdsboken utkommer härmed i 
sin f järde årgång. I jämförelse med tidigare årgångar har den 
svällt ut betydligt. Detta har kunnat åstadkommas främst tack 
vare intresserade och framstående hembygdsvänners vältvilliga 
inedverkan med värdefulla bidrag i text och illustrationer från 
skilda områden för hembygdsvård' och hembygdskunskap. Och 
de ekonomiska förutsättningarna för Hembygdsbokens utgivande 
i större .format och med dyrbarare utstyrsel ha skapats genom en 
icke mindre vällvillig hjälp från talrika annonsörer. Hembygds-
föreningen stannar i stor tacksamhetsskuld! till alla dessa och hop-
pas att deras fortsatta offervilliga intresse och kraftiga bistånd 
måtte möjliggöra en ytterligare utveckling för Hembygdsboken och 
Hembygdsföreningens verksamhet i övrigt under kommande år. 

Länets tidningar ha utlånat en hel d'el klichéer till Hembygds-
boken, och några av bokens textbidrag ha tidigare varit införda 
i någon länstidning. Så!'unda ha bl. a. artiklarna f rån Lövånger 
först skrivits för ett Sketleftebladets Lövångers-nummer, och Adé-
la Marklunds hembygds-skildring "Tjärbränning" har varit in-
förd i ett julnummer av Norra Västerbotten. 

Redan under sitt första verksamhetsår planerade Hembygds-
föreningen utgivandet av ett större arbete om Västerbotten, en stor 
västerbottensbok, i vilken fackmän på olika områden skulle skildra 
Västerbottens natur och kultur. Planen har tills vidare måst upp-
givas på grund av de dryga kostnader dess realiserande skulle 
kräva. Det är emellertid meningen att i Hembygdsföreningens 
årsbok, i den mån utrymme och möjligheter medgiva, planmässigt 
införa avhandlingar av den art, som avsågs för den stora väster-
bottensboken. Börjån göres i å r med åtskilliga uppsatser i biolo-
giska ämnen, och fortsättning är utlovad för kommande årgångar 
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- U M E Å -

Rikstelefon: Direktören 75! 
Expedit ionen 62 

( A n k n . vak t i l l . ) 

Expeditionstid: kl. 10,30 f m . — l e m . 

(•I 

26 kommittéer i l andskommunerna . 

Insättningar mot tagas mot h ö g s t a 
gäl lande sparkasserän ta . 

laai 

U t l ä m n a r l å n på b i l l i g a s t e v i l lkor . 

S k r i f t l i g a f ö r f r å g n i n g a r b e s v a r a s o m g . 

IHI 

Slutna depositioner mottagas mot billig avgift i 
I brandfritt, armerat kassavalv. 

^¡IVIIiritlllllllllIIIIIIIIIillllll{lllllIlltllllllMIIIVIIIII*lllllflllfllllllllll<IIEfll4IICIII>IJillClltllClltlltlllllll1llltlltllIlltll1IIIFIIlliriIIIfl[lll>IIIIITIIFIIIIItllllllr^ 
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MÖBLER ! 
Billigt och p ryd l ig t hem k u n n a 
a l l a e rhå l la g e n o m att k ö p a 

Möbler, Sängkläder, Mattor o. Gardiner 
hos oss . Gör ett besök i våra 
af färer och ö v e r t y g a E d e r själv. 

NfESLUNDSKA MÖBELFABRIKENS EFTR. 
JOH. O. Ö HM AN 

av några bland! årets författare och andra på skilda områden kom-
petenta personer. 

Ett grundvillkor för att denna plan skall kunna fullföljas och 
Hembygdsbokens innehåll därigenom bli allt värdefullare och me-
ra mångsidigt är dock att Hembygdsföreningens medlemsantal 
och därmed Hembygdsbokens upplaga väsentligt ökas. De ener-
giska och planmässiga åtgärder föreningens sekreterare i vinter 
vidtagit inom- Umeå stad och dess närmaste omgivning ha redan 
haft ett gott resultat, i det att medlemssiffran redan i fjol nära 
femdlubblats till omkring 1,500. Denna till in på nyåret pågåen-
de medlemsanskaffning har till någon del varit anledning till att 
Hembygdisboken utkommer senare än som avsetts, dä dess uppla-
ga först sent kunnat bestämmas. Boken utgår nu i 3,500 ex. I 
årsbokens medlemsförteckning ha i år medtagits såväl nytillträ-
dande som förutvarande medlemmar, då fjolårets förteckning var 
i åtskilliga avseendten defekt. Däremot måste förteckningen över 
gåvor till Hembygdsföreningens samlingar av utrymmesskäl över-
stå till nästa år. 

Det borde emellertid icke vara alldeles omöjligt att ända till 
tiodubbla Hembygdsföreningens medlemsantal. Skulle hem-
bygdsvännerna ute i länet visa samma berömvärda intresse som 
de i Umeå stad med omnejd, kunde detta mål nås ganska snart. 



E f f e k t i v t a n n o n s o r g a n 
Infordra offert 

Annonsförslag på begäran 

Annonskon to r och expedi t ion 
Redakt ion 
Redaktör Gus tav Rosén 
Red. Roséns bos tad 
Red. Rosén, bos tad i S tockholm . 
Red. E. Gafvel ins bos tad 
Red.-sekr. A.-M. Car l s sons bos tad 
Kassör B. Bäckmans bostad 
S tockho lmsredak t ionen 
Lokal redakt ion i Vilhelmina 

„ i Lövånge r 
„ i Holmsund 
„ i Lycksele 
„ i Vännäs 

VBsterbotlens-Kurlren 
Daglig tidning för Umeå stad och Västerbottens län 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

Enligt officiella pos ts i f f ror 

Norrlands största tidning 

Bör läsas av alla väster-
bottningar hemma och ute 
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J Ä R N V A R O R 
MASKINE 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN 

R 
iiiiiiiiiiiii 

a v a l l a s l a g 

köpas fördelaktigast i 

A.-B. JOHN SJÖDINS JÄRN & MASKINAFFÄR 
Rt. 95 8i 289 S K E L L E F T E Å Rt. 95 & 289 

Länets hushållningssällskap har icke mindre än 11,000 ledamö-
ter, och Hembygdsföreningen bygger ju på en mycket bredare 
bas och borde alltså kunna vinna medlemmar i ännu vidare kret-
sar, synnerligast som Hembygdsboken redan nu och än mera i 
fortsättningen torde kunna anses ge full valuta för medlemsavgif-
ten, 3 kr. Med det värdefulla stöd och den kraftiga uppmuntran, 
som Hembygdsboken hittills fått, är det icke förmätet att hoppas, 
att den skall komma att värdigt fylla sin plats på varje bokhylla 
odh bli en kär och efterlängtad gäst i varje västerbottniskt hem. 

I samband härmed må det påpekas, att också barnen gärna 
böra få vara medlemmar i Hembygdsföreningen, så att även de 
var för sig få sin serie av Hernbygd sböeker i möjligaste mån kom-
plett. När de bli vuxna, skola de med tacksamhet uppskatta en 
sådan förtänksamhet från föräldrarnas sida, då just de äldsta 
årgångarna med skildringar f rån deras barndomsdagar och än-
nu äldre tider kanske komma att räknas till deras käraste min-
nen från fädernehemmet. 

Hembygdsföreningen hade räknat med allmänt och kraftigt 
stöd f rån länets lärarepersonal i föreningens strävan att samla 
västerbotfningarna kring hembygdsintressena. Tyvärr måste det 
sägas, att lärarna och lärarinnorna hittills i stort sett icke motsva-
rat dessa förväntningar. Även om Hembygdsboken ännu icke 



Västerbottningar! 
Knyt förbindelse med Eder hembygds bank och 

öppna konto vid något av bankens kontor: 

U M E Å 

BJURHOLM, NORSJÖ, 
BUREÅ, NYÄKER, 
BURTRÄSK, ROBERTSFORS 
BYSKE, SKELLEFTEÅ, 
DOROTEA, SORSELE, 
FREDRIKA, STENSELE, 
HOLMSUND, VILHELMINA, 
JÖRN, VINDELN, 
KÅGE, VÄNNÄS, 
LYCKSELE, ÅNÄSET, 
LÖVÅNGER, ÅSELE. 
NORDMALING, 

Svenska Handelsbanken 
Högsta gällande ränta å insatta medel! 
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S Ö M D A G S T I D M I M G E M 
för Västerbottens län :: 2:a årgången 

erbjuder Eder varje söndagsmorgon de 
färskaste orts-, in- och utlandsnyheterna 

Aktuell! s Kulturell! s Ideell! 
Politiskt oberoende! 

I Dess nyheter äro 20 t immar färskare 
än de på söndagsef te rmiddagen till övre 

11 Norrland an ländande Stockholmstidn. U U U i i 

Söndagstidningen tillhandahålles genom 
Svenska P/essbyrån pä alla tåg och båtar 
norr om linjen Härnösand— Långsele—Dorotea 

PRENUMERATIONSPRIS på pos ten : 
Kr. 5.— 7, år, 4.25 3/ t år, 3.— '/„ år, 1.75 1/ i år 

Erkänt förmånl igt a n n o n s o r g a n ! 
Ensam i sitl slag i övre Norrland! Ensam pä sin utgivningsdag! 

kunnat vara alla lärare till lags, torde den dock åtminstone i fort-
sättningen kunna ge dem åtskillig hjälp vid hembygdsundervis-
ningen. Frånsett detta borde just lärare o-ch lärarinnor ha de 
största förutsättningarna att uppskatta Hembygdsföreningens 
strävanden och de största skyldigheterna att vara med och hjälpa 
till. 

Det har anmärkts från lärarehåll, att föregående årgångar 
av Hembygdsboken varit alltför "tidnnigsmannamässigt" redige-
rade, varmed väl avsetts att inte allt innehåll präglats av veten-
skaplig grundlighet: Andra ha från rakt motsatt utgångspunkt 
klagat över att böckerna inte varit "lätta" nog. Från kompeten-
taste håll ha däremot givits ord av erkännande. Oberörd' av kla-
golåten från sinsemellan motsatta håll och något styrkt av andras 
förståelse har redaktionen framhärdat i den tron, att allt icke kan 
passa alla, och därför även vid redigeringen av denna årsbok 
sökt tillämpa den journalistiska metoden att "servera ett smörgås-
bord", som egentligen inte gör någon människa mätt, men där var 
och en bör kunna hitta någon godbit, som smakar just honom. 

Därmed ingalunda sagt, att detta smörgåsbord ännu hunnit 
bli något "extra". Många smårätter fattas ännu, men de kanske 
komma. De äro inte bortglömda, men möjligheterna ha hittills 
varit ganska strängt begränsade. Om resurserna skola bli stör-
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A.-B. H. Anderssons Värme- & 
Vattenledningsoliär 
K U N G S G A T A N 89, U M E Å 

Tgmadr. : Vilrmebolag :: Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 828 

Centralvärmeledningar 

Vatten- och Avloppsledningar 

Badrums- och Sanitära 

installationer 

utföras 

Rör - R ö r d e l a r och A r m a t u r 

S a n i t e t s p o r s l i n och - e m a l j g o d s 

H o a r o c h R e g u l a t o r e r 
för l a d u g å r d a r m. m. till salu i par t i och minu t 
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re under kommande år är beroende av de frivilliga medarbetarna 
— honorar kan inte ifrågakomma! — annonsörerna och det. 
växande antalet medlemmar. 

Textbidrag och annonser till 1924 års bok åro välkomna så: 
snart som möjligt och hälst under sommaren. De kunna tills vi-
dare sändas till red1. Ernst Gafvelin, Umeå. 

Inte alla kunna hjälpa till med text odi annonser. Men vad 
alla hemibygdsintresserade kunna göra är att samla flera medlem-
mar i Hembygdsföreningen och därmed öka Hembygdsbokens, 
upplaga. Varje nuvarande medlem av Hembygdsföreningen torde 
med lätthet kunna bland sina bekanta ino-m och utom Västerbot-
ten vinna åtminstone fem nya medlemmar. Använd det anmäl-
ningskbrt, som finnes infört i årets bok, och insänd det fulltecknat! 
Nyanmälda medlemmar erhålla mot postförskott på medlemsav-
giften sig tillsänd Hembygdsboken för 1923 intill dess 1924 års-
bok utkommer. 

Medarbetare, annonsörer och medlemmar, än en gång tack!! 
Och välkomna åter i alltjämt växande skaror! 

REDAKTIONEN.. 
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cSkandinaviska 
SKreditakiieöo laget 

G R U N D A T 1864 

T e l e g r a m a d r e s s : K r e d i t b o l a g e t 

Egna fonder: Kr. 182,000,000: — 

K o n t o r i Umeå och Ske l l e f t eå 

Kassafack u t h y r a s 

Gottgör högsta gällande ränta ä insatta medel 

BANKEN samarbetar med och är ombud för åtta 
ledande landsortsbanker samt åtta mindre banker. 
Genom dessa samt genom sina egna avdelningskon-
tor är Skandinaviska Kreditaktiebolaget direkt repre-
senterat på 436 olika platser i Sverige. 

fällll 
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I I ¥ } FÖRSÄKRINGSBOLAGET C l T E f l I 
I I I * STOCKHOLM « r * ! g # 1 
1 - 1 i Ditlipa premier. Liberala villkor, i | W I i l . 1 

meddelar livförsäkringar av alla slag, även utan läkarundersökningar, vilka dock omedelbart 
träda i kraft. 

Premiebefrielse vid invaliditet. Sanatorievård vid tuberkulossjukdom. 
Driftiga agenter antagas. 
Vidare upplysningar genom: 

Överinsp. John Berglund, Umeå. Rt. 179. Inspektör J. A. Lindqvist, Skellefteå. 
Inspektör J. E. Lundgren, Prinsgatan 11, Boden. „ J. Eriksson, Vindeln. 

F Ö R T E G R N I N G 
över Västerbottens löns hembygdsförenings medlemmar i jon. 1924. 

(Rättelser i förteckningen, adressförändringar o. d. torde godhetsfullt 
anmälas till överlärare A. F. Sortelius, Umeå.) 

Ständiga medlemmar. 

Ahn, R. F : s o n , Tor s t en , fors tm. , Nord-
maling. 

Almlöf, Nils, j ä g m ä s t a r e , Umeå . 
Atidelius, A. F., apo teka re , R idda rega t . 

43, S tockholm. 
Andelius, Emma, 'fru, R idda rega tan 43, 

S tockholm. 
Berg , Åke, j ä g m ä s t a r e , Ö r t r ä s k . 
Be rgs t ed t , M., d i s t r ik t s l an tmäta re , Umeå . 
Boisman von, E„ r y t t m ä s t a r e , Umeå . 
B r ä n d s t r ö m , F., bankrev isor , S : t Er iks-

ga tan 53 B, S tockholm. 
Car l sson , Alfred, fil. doktor , J ä r n v ä g s -

s tyre l sen , Vasaga t an 1, S tockholm. 
Cederb lad , Carl , ad junk t , Uppsala . 
Conradson , R„ apo tekare , Nordmal ing. 
Conradson , T h y r a , f ru , Nordmal ing . 
Ekman , J . L., d isponent , Y t t e r s t fo r s -

Munksunds A.-B., S tockholm. 
Ekman, C., bankdi rek tör , Upp landsga tan 

58, Stockholm 
Er iksson, Ivar , handlande , Umeå . 
Ernberg , V. F., d isponent , Nordmal ing. 
Gaibrielsson, N„ lantbr. , Teg. , Umeå . 
Oier tz , K. H., över läkare , S tocksund. 
Gillberg, Erns t , handlande, Umeå . 
Gillberg, Anna, f ru , Umeå . 
Grahl , Nils, övers te lö j tnan t , S tu rega tan 

5, S tockholm. 

Grahn, Andreas , konsul , Umeå . 
Grapengiesser , Sten, disp., Rober t s fo r s . 
Grundberg , Erns t , g rosshandl . , Nybro -

ga tan 73, S tockholm. 
Hal l s t röm, Sven, advolkat, Umeå. 
Hamrin , John, byråchef , R idda rga t an 43, 

S tockholm. 
Hedberg , Th„ disp., Köpmanholmen. 
Hedei fberg von, Ludvig, ma jo r , H j o r t -

hagsvägen 9, S tockholm. 
Hellberg, Bi rger , d i rektör , B i rge r j a r l s -

ga tan 106, S tockholm. 
Hel ls t röm, Pau l , p ro fessor , Häls ingegat . 

12, S tockholm. 
Huldt , Kr is tof fer , b ruksäga re , Vahren-

dor f sga t . 6, S tockholm. 
Huldit, Sven, bankdi rek tör , S t r a n d v ä g e n 

17, S tockholm. 
Huldt , Herman , disponent Ske l le f teå . 
Huss , Gunnar , genera ld i rek tör , Kungs-

holms Hamnplan 3, S tockholm. 
Häggbom, Emil, d i rektör , Umeå . 
Janze , Hjälm. , apo tekare , Umeå . 
Kempe, Seth , herr , S tockholm. 
Kempe, Erik, fil. lic., S tockholm. 
Kramer , I., hä radshövd ing , Umeå . 
Landgren , A. H „ s tadsf i ska l , Umeå . 
Larzon , Jean , d i rektor , S tockholm. 
Linden, Iwan, t and läka re , Umeå. 
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imshilliiiissällskueis konoflrelse. 
Hushål ln ingssä l l skapet lämnar fackkunnigt biträde av 

Jordbrukskonsulenter, Fiskeriinstruktör, 
Boskapskonsulent, Vandringsrättare, 
Mejeri k onsulent, Slöjdundervisa re, 
Länsträdgårdsmästare, Täckdikningsförman. 
Träd gå rdslnstruktriser, 

Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpedi t ionen, 
Umeå, helst före den 15 april. Täckdikningsförmannen äger 
uppbära 4 kronor pr dag av rekvirent . I övrigt är t jäns te-
männens biträde kostnadsfri t t . 

Hushål ln ingssäl lskapet u t lämnar föl jande lån: 
Egnahemslån, Gödselvårdslån, 
Mejerilån, Hingstlän, 
Nyodlingslån, Tjurlån. 
Täckdikningslän, Fiskerilån 

samt s. k. Premielän för anskaffande av Baggar , Bin, Sko-
tar och för vissa grundförbä t t r ingar i samband med egna-
hemslån och jordbrukspremier ing . 

Hushål lningssäl lskapet anordnar premier ing av 
Mindre jordbruk, Hästar, 
Mindre odlingsföretag, Svin. 
Nötkreatur, 

Hushål lningssäl lskapet anordnar föl jande undervisnings-
kurser : 

Lantmannakurser, Vävkurser, 
Husm oderskurser, Växtfärgningskurser, 
Konserveringskurser, Kurser i träslöjd. 

Hushål lningssäl lskapet unders töder bildandet av 
Hingstföreningar, Fåravelsfö reningar, 
Tjurföreningar, Kontrollföreningar. 
Sv inavels fö re ni n gar, 

Hushål ln ingssäl lskapets ändamål är att f r ämja lanthus-
hållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. 
Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess ve rksamhet . 

Alla önskade närmare upplysningar lämnas av sällska-
pets t j äns temän och direkt f rån Sekreterareexpedi t ionen. 

Hushållningssällskapets expeditioner inrymmas i dess fastighet, STORGATAN 
35, Umeå. 

Sekreterareexpeditionen, övre våningen, Tel. 143. 
Egnahemsnämnds- och kassaexpedition, nedre våningen, Tel. resp. 69 o. 925. 
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A K T I E B O L A G E T 

f p N. J. BACKLUND f p Etablerad 1861 = U M E Å = Rt. 52, 438 & 567 

J Ä R N V A R O R 
i parti och minut 

" S t o r m " V e l o c i p e d e r " P e n t a " Bensinmotorer 
Husqvarna Motorcyklar "Avance" Råoljemotorer 

O L J O R och REMMAR 

A N T R A C I T :: K O K S och S M I D E S K O L 

Lindfors, Magnus, grosshandl. , Umeå. 
Lindfors, Elof, köpman, Umeå. 
Ljungquist, H., ry t tmäs ta re , Umeå. 
Lundh, A., d : r , Djursholm, Stockholm. 
Nilsson, N., herr, Skellefteå. 
Nilsson, J. M„ dir., Lidingö villastad. 
Nyström, H., bankdirektör, Umeå. 
Olsson, Q., kamrer , Sv. Handelsbanken, 

Fredsgatan 10, Stockholm. 
Ringstrand, Niils Q., landshövd., Umeå. 
Ringstrand, Berta , fru, Umeå. 
Ryd'beck, 10., ibanikdirektör» Skand. 

Kredit A.-B., Stookholm. 
Rydin, Axel, fil. doktor, Stocksund. 
Scherdin, O., överstelöjtnant, Umeå. 
Snellman, E„ bankdirektör, Floragat . 6, 

Stockholm. 

Stenberg, J. A., konsul, Skellefteå. 
Sundin, Otto Elias, agronom, Umeå. 
Sönsteby, K., disponent, Backe. 
Walilmark, F. W., landsfiskal, Umeå. 
Westerlund, Edv., dir., Brat tby, Spöland. 
Viklund, A., r iksdagsman, Brat t fors , 

Öre älv. 
Winnberg, V., kassör, Nordmaling. 
Zingmark, J. O., lantbrukare, Umeå. 
Ålund, V., jägmästare , Umeå. 
Öhlén, Einar, bankt jänsteman, Bellmans-

gatan 22 C, Stookholm. 
Öhlén, Iwar, bankt jänsteman, Bellmans-

gatan 22 C, Stookholm. 
Öhman, Joh. O., rådman, Umeå. 
Örtenblad, Signe, fru. Åsele. 
Öquist, J. B., löjtnant, Skellefteå. 

Ärligt betalande medlemmar. 

A.-B. Biblioteksbokhandeln, Stockholm. 
Abrahamsson, P. Q., banvakt, Gubböle, 

Spöland. 
Abramsson, J . V., byggm., Norrbyskär . 
Abramsson, Oskar, inspektör, Umeå. 
Abramsson, Bmima, fru, Umeå. 
Abramsson, Hildur, fru, Sikeå. 
Abramsson, Tora, kontorssekr. , Umeå. 

Abramsson, Gunnar, e. o. landsikontorist, 
Umeå. 

Adner, Rudolf, Konr., herr , Odengatan 
21 \ Stockholm. 

Adner, Valdemar, lärare, Norrbyskär . 
Ahlberg, Signe, lärarinna, Hemberget . 
Ahlberg, Verner, kantor, Vilhelmina. 
Ahlhorn, V. E„ banvakt, Umeå. 
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SUNDSVALLS 
ENSKILDA BANK 

S O L I D A R I S K B A N K 

G R U N D A D 1 8 6 4 

grundfond SKv. U,500,000: -

Reserver „ 21,000,000: — 

K 

K o n t o r e t i 

U M EÅ 

m o t t a g e r i n s ä t t n i n g a r å 

DE P O S I T I O N S R Ä K N ING 
K A P I T A L R Ä K N I N G 
S P A R K A S S E R Ä K N I N G 
G I R O R Ä K N I N G 

till h ö g s t a gällande ränta. 

Insättningar kunna ske pr post. 

Fullständig bankrörelse! Kassafack uthyras! 

T E L E F O N E R : Direktören 695, Expeditionen 551 

Telegramadress: SUNDSVALLSBANKEN 
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Rostad kaffeblandning av hög kvalitet. 

Pris 3 kronor kilot. 

Säljes i 

Scedéns Speceriaffärer 
Umeå - Riks 990 & 1135 s: Riks 69 - Vännäs 

Alhlgren, 0 . , färghandl. , Umeå. 
Ahlgren, Helga, fru, Umeå. 
Ahlman, F. S., folksk.-insp., Vindeln. 
Ahiqviist, E. A., verkmästare . Umeå. 
Ahn, von, Hugo, handlande, Uimeå. 
Ahn, von, Magda, fru. Umeå. 
Ahn, von, M., fru, Bygdeå . 
Ahn, von. Asta, fröken, Strandvägen 

4 v 
Stockholm. 

Ahn, von, Nils, hem:äg. , Böleå, Umeå. 
Ahnlund, O., kontraktsprost , Backen, 

Västerhiske. 
Alenius, Albert, brevbärare, Umeå. 
Alexandersson, Inga, fröken, Hedenäset . 
Alm, Artur, herr, Umeå. 
Almqvist, N. J. F., folksfaäl.-iins®., Skel-

lefteå. 
Almqvist. Rob., skräddare , Umeå. 
Almqvist, B., vaktmästare , Lasaret te t , 

Umeå. 
Almqvist, Emma, fru. Lasaret te t , Umeå. 
Andersson, Ellen, lärarinna, Hötjärn, 

Lövånger . 
Andersson, Carin, fröken, Lövånger. 
Andersson, Karl, herr , Överklinten. 
Andersson, Verner, hr, Rundviiksverken. 
Andersson, Enfrid, herr, Dalkarlså, Byg-

deå. 

Anderson, B. O. Z., adjunkt, Umeå. 
Andersson, A. P., herr, Dorotea. 
Andersson, C. Q. W., rådman, Umeå. 
Andersson,, Artur S., inspektör, Skel-

lefteå. 
Andersson, C. J., lärov.-adj„ Sundsvall. 
Andersson, Einar, folksk.-lär., Umeå. 
Andersson, Axel, journalist, Umeå. 
Andersson, Carl, raktor, Seminariet Öje-

byn. 
Andersson, Elin, lär, Rödå., Tavelsjö. 
Andersson, Hulda, lärarinna, Hörnefors, 

Hörneå. 
Andersson, Kart Olof, herr, Båtskärsnäs . 
Andersson, J . F., hemmansägare , Skar-

da, Örträslk. 
Andersson, J . O., herr, Meselefors. 
Andersson, M„ fjärdingsman, Jörn. 
Andersson, Lisa, lärarinna, Ånäset. 
Andersson, Ester, lärarinna, Ånäset. 
Andersson, P .0. , skollär., Forsmark, 

Slussfors. 
Andersson, Hilma, lärarinna, Robertsfors . 
Andersson, K. R., fil. kand., Robertsfors . 
Andersson, Karl, träv.-handl. , Roberts-

fors. 
Andersson, Efraim, kamrer , Skellefteå. 
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G y vi vt CL 

S p e m b y g ö s f ö r e r t i r t g e n s 

^ Ä e s f a n r c m f 

I S Ä V A R G Å R D E N 

Trevligaste målet för promenaderna 
vinter och sommar! 

Hemtrevliga lokaler för F a m i l j e f e s t e r , 
F ö r e n i n g s s a m k v ä m m. m. 

Gott bord! Humana priser! 
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l i h t ® ^ t m & V é f å å 
med försä l jn ingsmagas in i Fru Åker-
bloms hus vid Rådhus torge t i Umeå 

U p p k ö p e r b e r e t t L I N o c h L I N G A R N 
Saluhåller allt vad till en välförsedd hemslöjdsaffär härer 

Anmälningar om arbete, bestäl lningar och dyl. mot tagas under adress : 

fS*3»®l B P m » å :: Siilis 420 

1111111111111 Illllllltlllll t | « i - O 11 > 111 111111 II 11 > 11 ii i M i un 

17 O C h K » . b o s ^ S l S Clllll LUlIUlllQl K, UlilBîl 17 och 559, bost. 518 
i i it 

O m b u d f ö r : 
FÖRSÄKRINGSBOLAGET 

A L L M Ä N N A B R A N D 
Ömsesidigt av 1842, f , d. Städer-

nas Lösöreförs.-bolag 
m e d d . t i l l billisa prem. brandfors. 
och Inbrottsförs. å såväl fast som 
lös e g e n d o m i städer och a n d r a 
samhäl len och p å landsbygden . 
Fonder' t i l lhör iga försäkringsha-
v a r n a över 7 , 0 0 0 , 0 0 0 ; — k r o n o r . 

P A R T I - & A G E N T U R Ä F F Ä R 
i Kolonialvaror, Gry-
ner, Socker,Sirup m.m. 

Bästa inköpskälla 
för Herrar Minuthandlare ! 

Stockholms Norra Präss jäs t 
färsk vara alltid i lager 

N e d e r l a g f ö r : 
WAHLUNDS MINERAL0LJE 
AKTIEBOLAG, S t o c k h o l m 

Texaco Bensin, Foto-
gen och Brännoljor 

Stor sor ter ing i Smör j -
oljor för Bilar, Råol jemo-
torer och Ångmaskiner 

Infordra offert! 

Andersson , Andreas , gå rdsäg . , Haga , 
Umeå . 

Andersson, Carl , se rgean t , Umeå . 
Andersson , Lilly, f ru , Umeå . 
Andersson , Car l Nicanor, fanj . , Umeå . 
Andersson, Anders , under löj tn . , Umeå . 
Anders son , Fr i tz , bagare , Umeå. 
Andersson, Eriic, r epa ra tö r , Umeå . 
Andersson-Törnqvis t , J . A., handl. , Umeå . 
Andersson , Törnqvis t , f ru , Umeå . 
Andersson , J . Alfr. , handlande, Umeå . 
Andersson , Annie, f ru , Umeå . 
Andensson, Helly, kont.-bdtr., Umeå . 
Andersson , Erik, e. l an tmä ta re , Umeå . 
Andersson, Otilia, handelsbi t r . , Umeå . 
Andersson , W a l d e m a r , handl. , Umeå . 
Andersson , Anna, f ru , Umeå . 
Andersson , Anna Marg r . , f ru , Umeå . 
Andersson , P e r Anton, model lsnickare , 

Umeå . 

Andersson , Karl , hemmansäg . , Umeå . 
Andersson , Hildur, te lefonis t , Umeå. 
Andersson , Seth , kassör , Umeå . 
Andersson , Karl , ¡hemmansägare , Yt-

terhiske , Umeå . 
Arakarcrona, Hugo, övers te , Umeå . 
Appelgren, Ounnar , e. o. lektor , Umeå . 
Appelskog, Oscar , her r , Umeå . 

Arnelil, M., lektor , Umeå . 
Arnell, Es ter , f ru , Umeå . 
Arner , Anders , reg . -pas tor , Umeå . 
Arwe, Car l , pas tor , Umeå . 
Aspgren, Erik, herr , Bureå . 
Auren, T . E., doktor , S tocksund . 
Backlund, Karl, ingenjör , Umeå . 
Backman , E. E., herr , Malmberge t . 
Behm, M a j a , f rkn, T r y g g , S tockholm 7. 
Beite, N„ k r igsdomare , Umeå . 
Bel lander , N„ n ä m n d e m a n , Bjurholm. 
Berg , El f r ida , f ru , Ö r t r ä s k . 
Berg , Ragna r , seminar ie lä ra re , Umeå . 
Berg , K. E., r å d m a n , Umeå . 
Bergeniholtz, f ru , D ju r sho lms-Ösby . 
Berggren , John, homeopat , U m e å . 
Berggren , J . , her r , T rehörn ings jö . 
Bergl ing, J . B., sem. - iä ra re , Umeå . 
Berglund, A., maskinis t , Bredv ik . 
Berglund, Ragna r , folkskollär . , Jörn . 
Berglund, R a g n a r , her r , Holmsund. 
B e r g m a n , Gina, folkskollär . , Långed , 

Nordmal ing . 
B e r g m a r k , Owen E., lö j tnant , Umeå . 
B e r g m a r k , Edv., handl. , Umeå . 
B e r g m a r k , Lilly, f ru , Umeå . 
Bergs ted t , Axel, under lö j tn . , Umeå. 
Bergs ted t , Nceima, fru, Umeå . 
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| H U S H Å L L N I N G S S Ä L L S K A P E T S | 
Egnahemsnämnd | 

I Adr.: U M E Å = T e l e f o n 69 | 
| u t lämnar s tatens egnahemslån till a rbe tare eller med dem lik- | 
| ställda personer för förvärvande av egna hem inom Västerbot tens = 
| län. Lånen äro av två s lag: jordbrukslån, som ut lämnas för för- | 
= värvande och bebyggande av en hemmansdel eller en mindre = 
| jo rdbruks lägenhet , samt bostadslån, som bevi l jas för inköp av en = 
§ tomt och för uppförande därå av ett mindre bos tadshus . Egna- | 
= hemslånen äro amorter ingsfr ia i 5 år, under vilken tid ränta efter | 
| 4 % er lägges å lyftat lånebelopp; sedan bör ja r amor ter ing av | 
= halva lånet, som beträffande jordbruks lån skall amor teras på 34 år | 
| och beträffande bostadslån på 25 år. Under amorter ings t iden er- | 
| lägges ränta å hela det erhållna lånebeloppet efter 4 s/4 %• Lån- | 
= tagare , som bevi l jas egnahemslån å en nybildad jo rdbrnks lägenhe t | 
| ( jordbrukslån) , kan förutom egnahemslånet ti l ldelas s. k. premielån | 
| utan å terbetalningsskyldighet , för utförande av nybyggnads - och | 
I nyodl ingsarbeten å lägenheten. § 
| Ansökan om egnahemslån bör inlämnas helst före 1 juni till | 
| vederbörande egnahemsombud, som lämnar närmare upplysningar | 
| muntl igt om egnahemslåneröre lseu och t i l lhandahåller nödiga an- § 
I sökningsblanket ter . Uppgif t å egnahemsombuden erhålles hos | 
= Egnahemsnämnden . § 

I H U S H Å L L N I N G S S Ä L L S K A P E T S | 
| Jordförmedlingsbyrå | 
| Adr.: U M E Å = = T e l e f o n 69 | 

Förmedlar avgiftsfritt köp och försäljning av mindre 1 
| jordbruksfastigheter. | 

Ombesörjer utan arvode för besväret anskaifande av | 
| nödiga handlingar för egnahemslån såsom l a g f a r t s - | 
| och i n t e c k n i n g s h a n d l i n g a r m. m., samt lämnar | 
| upplysningar om villkoren för erhållande av statens egna- | 
| hemslån och gratis biträde vid uppsättande av ansöknin- | 
| gar om sådana lån. | 

Säljare av mindre jordbruksfastigheter kunna få sina | 
| fastigheter avgiftsfritt införda i Jordbruksdepartementets | 
| fastighetsförteckning, som erhålles gratis och franko från | 
| byrån. | 
^ntiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiitiMiiiiitiiiiitMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiitMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiifiifiiiiiitiiJiiiiiiiiir̂  
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Bergstedt , Gertrud, fru, Umeå. 
Bergstedt , Maja , Valhallavägen 158 V, 

Stockholm. 
Bergst röm, Elof, handlande, Malåträsik. 
Bergström, E., fil. doktor, Djursholms-

Danderyd. 
Bergström, Selina, barnmorska, Box 59, 

Vilhelmina. 
Bergström, Elsa, Hörneå. 
Bergström, E., herr, Agnäs. 
Bergström, Safira, lärarinna, Lundbacka, 

Öster-Jörn . 
Benedictsson, Stellan, bankt jänsteman, 

Umeå. 
Benedictsson, Inez, fru, Umeå. 
Beronius, Q., jägmästare , Umeå. 
Beskow, M„ teokmingslär., Umeå. 
Bjerking, Arvid, redaktör, Umeå. 
Bjurberg, J. U., kyrkoherde, Fredrika. 
Bjurström, Anna, fröken, Umeå. 
Björk, Lars , herr, Kusfors. 
Björk, Erik, folkskollär., Böleå, Umeå. 
Björklund, Alfons, polisfconst., Umeå. 
Björnegård, M., komminister, Roberts-

fors . 
Björnwall, Erik, förste prov.-ilälk., Umeå. 
Björnwall, Karin, fru, Umeå. 
Boberg, A., direktör, Umeå. 

Bodin, P. O., fastighetsäg., Umeå. 
Bohlin, Annie, husmor, Lasaret te t , Umeå. 
B o t a , J . E., lotskapten, Umeå. 
B o t a a n s s o n , Q., doktor, Lasaret te t , 

Umeå. 
Böhmansson, Tora, doktorinna, Lasare t -

tet , Umeå. 
Boija, And. Joh., herr, Lövånger . 
Boman, J. F., överpostiljon, Umeå. 
Borg, Q., över jägmäs tare , Skellefteå. 
Boström, Alida, lärarinna, Ånäset . 
Boström, Alma, lärarinna, Ljusvat tnet . 
Boström, Gustaf, häradsskriv. , Umeå. 
Boström, Inga, fru, Umeå. 
Boström, Tyra , pappershandl., Umeå. 
Brandt, Oscar, hemmansägare , Gärde, 

Lövånger. 
Brandt , Ellen, lärarinna, Skellefteå. 
Bredberg, Astrid, lärarinna, Tvärålund. 
Bredberg, Folke, banktj .-m., Robertsfors . 
Brodin, Helmer, ingenjör, Härnösand. 
Brokander, Ingrid, lärarinna, Holmön. 
Broman, V., agronom, Umeå. 
Broman, H. N„ herr, Mångbyn, Gran-

liden. 
Broman, Eva, lärarinna, Teg, Umeå. 
Broman, Tyra , bankbokh., Teg, Umeå. 
Bromé, Janrik, redaktör, Stocksund. 
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¡1 H j o r t s b e r g s Pappershandel, Umeå 
R Välsorterad Parti- och Minutaffär 

; ; S t o r t v ä l s o r t e r a t l a g e r a v a l l a s l a g s Kontors-, Skriv- & Ritmate-
i i rialier, Kontorsböcker, Galanterivaror, Tavlor, Musikinstrument 

0 A l m a n a c k o r , a l l a s l a g 

Bäst och billigast 
ekiperar ni Eder i 

OSCAR BACKS 
!lll 

Herrekiperlng 
Kungsg. 67, Umeå - Obbola 
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B E R G H E M S B R Y G G E R I 
Rt. 229 J. S U N D S T R Ö M Rt. 229 

Rekommenderar sin tillverkning av 

S V A G D R I C K A - L A G R A T S V A G D R I C K A 

c-oogoqogo s a m t alla s l a g s L Ä S K E D R Y C K E R coocooa» 
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| C * ] F O M ^ ] B ] E M G | 
S Å G , H V V L E R I & S N I C K E R I F A B R I K 

| E T A B L E R A D 1888 - 3 3 € 5 I i ] E - U HE Å . - E T A B L E R A D 1888 1 

I Levererar från lager: = 

| S å g a d e o. hyvlade T R Ä V A R O R I 
i alla för byggnader fö rekommande dimensioner 

I B Y G G N A D S S N I C K E R I E R | 
från lager och på bestäl lning från modern fabrik | 

I Humana priser! Stor leveransförmåga! Infordra offert! | 
| TELEFONER: N:o 10 Fabriken — Ankn. Disponentens bostad, Teg. | 
| „ 442 Chefens bostad, „ = 
% „ 914 „ sommarbostad, Forsluncia. s 
= „ 501 jordbrukskontoret, Böle boställe. § 

^lliniUlMIIIIIIMHMIMIMIMHIIIIMHMinMIMHIIMIinillllMMMIMNnHMIMIMIMIMHIUMIIIMUIIMHIIIIIHIHMIIIMninMMMIHIIIinNIIMMHMHIIMIIIIIMIMIMIIIh^ 

Bros t röm, Johan , inspektör , Umeå . 
Bruhn , Augusta , f r . , B y g d e å . 
B r y g g m a n , Anshelm, handlande , Åbyn, 

B r ä n n f o r s . 
B r ä n d s t r ö m , K., bokhåll . , Sikeå. 
B r ä n d s t r ö m , Edit, f röken, B a s t u t r ä s k . 
B r ä n n s t r ö m , Ludv., r i k sdagsman , Skel-

le f teå . 
B r ä n n s t r ö m , Nils, l ands t ingsman, L jus -

va t tne t . 
B r ä n n s t r ö m , Ar tur , herr , S k r å m t r ä s k . 
B r ä n n s t r ö m , Gust. , her r , F red r ika . 
B r ä n n s t r ö m , Nanny , lär., Älgt räsk , Jö rn . 
B r ä n n s t r ö m , Hilma, f ru , B u r t r ä s k . 
Buren , Anders , skoh-andl., Robe r t s fo r s . 
Burlin, Ludvig, hemmansäg . , L jusva t tne t . 
B u r m a n , O., fabr ikör , Umeå . 
Burman , Bror , u r m a k a r e , Rober t s fo r s . 
Bursel l , T y r a , fru, Umeå . 
Burseli', Karin, f röken , Umeå . 
Bur s t röm, Alg., k rono jäga re , Jörn . 
Bur s t röm, Joh. G., her r , B ju rva t tne t , 

Nornfors . 
Bur s t röm, Elise, l ä ra r inna , Häl lnäs . 
Bur s t röm, Ossian, öve r l ä ra re , Ske l le f teå . 
Bur s t röm, David, handlande , Umeå . 
Bur s t röm, Hugo, by råche f , Grevga t . 12, 

Stockholm. 

Bylund, Johan , köpm., Väs t e r t eg , Umeå . 
B y s t r ö m , Val ter , kontorsb i t r . , Umeå . 
B y s t r ö m , Tekla , fo lkskol lär inna, Umeå . 
Bäcklund, Uno, d i rektör , Umeå . 
Bäcklund, Ger t rud , f ru , Umeå . 
Bäcklund, Sigrid, f r . , S t a v a r s j ö , F r e d -

rika. 
Bäcklund, N. J . A.-B., Lyckse le . 
Bäcklund, Rosa , f ru , Umeå . 
B ä c k m a n , Anna. lä rar inna , B a s t u t r ä s k . 
Bäckman , B., kas sö r , Umeå . 
Bädkman , L. A., herr , Ursv iken . 
B ä c k m a n , G. W. , herr , Köpmanholmen. 
Bäckman , N. Alb., skogsohef , Skel lef teå . 
B ä c k m a n , E. B., bankkassor , Umeå . 
B ä c k m a n , Jakob, l iv försäkr ings inspektör , 

Umeå . 
B ä c k m a n , Engla, f ru , Umeå . 
B ä c k m a n , Johan , k rono jäga re , Umeå . 
B ä c k m a n , Olof, må la re , Väs t e r t eg , 

Umeå . 
Bäcks t röm, Axel, herr , Bliska, Ra tan . 
B ä c k s t r ö m , Maria , f röken , Dälkar lså , 

B y g d e å . 
Bäcks t röm, Es te r , postf . , B a s t u t r ä s k . 
Bäcks t röm, Joh. , h e r r , Bliska, Ra tan . 
Bäcks t röm, J . M., byggm. , Teg , Umeå . 
B ä c k s t r ö m , G. A., her r , Vindeln. 
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Västerbottens l / ä n l i H a i ö r e i É g a r s Förbund 
Post- o. Tgmadr.: Länsförbundet :: Huvudkontor i Umeå: Kassan och 
exp. Rt. 14 - ankn. kassörens bost., Verkst. dir. Rt. 329 - ankn. bost. 

Filialkontor i Skellefteå: Rt. 229 
iii*iiiiiiiiiiiiiiitiitiiti«iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiLfiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii iijiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiitiitiiiiiiiaiiiltTti 
Försäl jer alla s lag av konstgödsel , jordnötskakor , rapskakor , so ja-

mjöl, l infrömjöl, fodermjöl , vetekli, majsmjöl , foderhavre , foder-
benmjöl . Utsädeshavre : Championhavre , Orionhavre, Guldregns-
havre, P lymhavre och S tormogulhavre m. m. Gula mat- och 
utsädesär ter , grönfoderär ter . Timotejfrö, rödklöver- och alsike-
klöverfrö, linfrö och biandfrö ävensom andra fröer samt hem-
odlade fröer. Weibulls rovfröer såsom pedigree Bortfelder och 
Östersundom samt kålrotsfrö. Radsånings- och s lå t termaskinen 
"Gloria" samt andra redskap. Kalk, cement, dräner ingsrör , tak-
tegel. Mjöl, salt, hö, halm och potatis m. m. 

Huvudneder lag i Umeå och Skellefteå. Nederlag av konstgödsel 
i Nordmaling, Ratan, Sikeå, Gumboda, Bureå, Kåge, Byske, 
Bastuträsk, Nyåker . 

Ombestyr f rörensning i Umeå och Skellefteå samt l inbråkning och 
skäktning i Umeå, Skellefteå och Nordmaling. 

Pmtts r ^ 
FOTOGEN 

EM&IM 

U M E Å 
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..iiUh..i[iiii..iiiiii..iiüii.iiiiiii..iimi..,iiiL nnilHimÉnâ  

U m e å R l i c h é a n s t a l t 
^Rekommenderas! 

Rt. 989 Rt. 989 

B L A K O P I O R 
av B Y G G N A D S R I T N I N G A R utföras 

É m i F l F I F l ^ ^ 

Bäckström, K., herr, Nyåker . 
Bäckst röm, Ragnar, herr, Järnvägen, 

Mellansel. 
Bäckström, Verna, folksikollär., Bjur-

holm. 
Bäckst röm, V., r iksdagsm., Bjurholm. 
Bäckström, Oscar, herr, L. M. Ericsson, 

Stockholm. 
Bäckström, Oskar, målare , Böleå, Umeå. 
Bäckström, Gunnar, hemmansäg. , Böleå, 

Umeå. 
Bäckström, A., iak tor , Ytterhiske, Umeå. 
Carlgren, N. P., köpman, Umeå. 
Carlgren, Mauritz, jägmästare , Skandia-

vägen 12, Djursholm. 
Carlsson, Henrik, komminister, Bastu-

t räsk . 
Carlsson, Ivan, kassör, Olovsfors, Nord-

maling. 
Carlsson, Rotiert, flottningschef, Umeå. 
Carlsson, Ernst W., fanjunkare , Umeå. 
Carlsson, O., herr, Ånäset . 
Carlsson, Hilding, mekaniker, Umeå. 
Carlsson, Ellen, fru, Umeå. 
Carlsson, Fina, fru, Umeå. 
Carlsson, Albin, reparatör , Umeå. 
Carlsson, Kristina, änkefru, Umeå. 
Carlsson, Signe, fröken, Umeå. 

Carlsson, Anna, P r o k u r i s t , Umeå. 
Carlsson, Elsa, fru, Umeå. 
Carlsson, Thure, kamrer , Yt ters t fors -

Munksunds kontor, Stockholm. 
Carlsson, Ivar, herr, Väster teg, Umeå . 
Carlsson, A. M., redaktör , Umeå. 
Carlstedt , Johan, handl., Umeå. 
Carring, Tekla, fru, Sturegat . 13, S tock-

holm. 
Claesson, Carl 0 „ sergeant, Umeå. 
Claesson, Fredrik, stadsbokh., Umeå. 
Cederström, O., löjtnant, Umeå. 
Dahl, Ragnar , landsfiskal, Bur t räsk. 
Dahl, Maja, fru, Umeå. 
Dahlberg, Frans , adjunkt , Umeå. 
Dahlén, Elisabeth, fröken, Holmsund. 
Dahlgren, Oskar, direktör, Umeå. 
Dahlgren, C., byggmäst . , Umeå. 
Dahlgren, John A., e. o. landskanslist , 

Umeå. 
Daihlgren, Bruno, vaktmästare , Umeå. 
Dahlgren, Hanna, fru, Umeå. 
Dahlgren, Jenny, telefonist, Umeå. 
Dahlgren, Fanny, kassörska, Umeå. 
Dahlgren, Gunnar, lagerchef, Umeå. 
Dahlgren, Wallborg, fru, Umeå. 
Dahlgren, G., bankamrer , Umeå. 
Dahlman, Sigrid, lärarinna, Umeå. 
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GOTTFR. DAHLSTRÖMS 
MANUFAKTUR- och KAPPAFFÄR samt 

HERREKIPERING 

Tel. 525 R e k o m m e n d e r a s ! Tel. 525 

¿^¿¿ru fic/erna ä/z förändras 
finner man ctffiid goc/a zaror 

t i f f 6'iifiga priser i 

M a r i a E d g r e n s V i t v a r u a f f ä r 
Rådhustorget - U m e å 

fio« B L , E K L U N D § 
H S P E G E L - & R A M A F F Ä R 
K TEL. 505 - TU 2\i\. ] E Å - TEL. 1105 

{': TAVLOR, med och utan ram, SPEGLAR, SPEGEL-
Ä GLAS, R A M L I S T E R , FOTOGRAFIRAMAR m. m. 

U Största sortering! Billigaste priser! 

C A R L E K M A N 
Rikst. 195 C e n t r a l h o t e l l e t s f a s t i g h e t , U m e å Rikst. 195 

Välsorterad Speceriaffär 
((•••iiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiaiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiifiiaiiiiiiai 

K O N S E R V E R - F R U K T E R 

CarJ Ekmans Rostade Kaffeblandning :: U N I C A R E S E F F E K T E R 
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Tandläkare 

Iwan Linden 
5 5 S K O L G A T A N 5 5 

I I I I I I I f l l l l l l l l l f l l l l l t l l l l l l l l l i t lRI I I I I I I I I I I l l l l I l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l 

A R B E T S T I D 2 0 — 3 
II llltl III II! IIIIIII III III 111 III! I! III! III III lllll I III III III IIIIHI III llllillll IM IMIII lllllll III III IIIMM llllllltllllll Ull II 

T E L E F O N 1 6 9 ; efter kl 3 : 1 1 4 8 

Dahlqvist, Siri, fröken, Vännäs. 
Dahlroth, J„ handl., Haga, Umeå. 
Dahlström, Betty, fröken, Nordmaling. 
Dahlström, Karl, kyrkoherde, Malåträsk. 
Danielsson, Ludvig, skräddarem., Umeå. 
Danielsson, N. A., herr, Norrfors, Fred-

rika. 
Danielsson, E. M., herr, Stor-Uman. 
Danielsson, J. E„ Kosikuilskulle. 
Dillström, Siri, lärarinna, Robertsfors. 
Dillström, Henny, lärarinna, Robertsfors. 
Dufvenberg, Elon. redaktör, Umeå. 
Edbom, Olof H„ handelsiförest., Roberts-

fors. 
Edén, E. E„ handlande, Åsele. 
Edgren, Maria, änkefru, Umeå. 
Edlund, J.H., f. d. handil., Umeå. 
Edlund, Gerda, lärarinna, Laxbäcken, 

Malgovik. 
Edman, E., kamrer, Arsenalgatan 6, 

Stockholm. 
Edstedt, C. Th., lotsförman, Umeå. 
Edstrand, Karl, e. o. lektor, Umeå. 
Edström, Carl, kyrkoherde, Lövånger. 
Edström, N. Hjalmar, prokurist, Umeå. 
Edström, K. J., herr, Djäkneboda, Sävar. 
Edström, Tekla, fru, Umeå. 
Edström, Wera, fru, Arvträsk, Lycksele. 

Edström, Hj., kyrkoherde, Viksjö. 
Ekholtz, Tor, fotograf, Umeå. 
Eklind, E. A., 'herr, Holmsund. 
Eklund, K. G., herr, Bureå. 
Elifgren, Rut, »fröken, Robertsfors. 
Elowsson, Alma, lärarinna, Robertsfors.. 
Elson, O., föreståndare, Umeå. 
Elversson, Hanna, fröken, Skellefteå. 
Emanuelsson, Erik, hemmansägare, Vän-

änget, Spöland. 
Emanuelsson, Erik, skräddarem., Umeå.-
Englund, A., post.-förest., Väddö. 
Engman, Folke, med. stud., Järnbrog. 12,. 

Uppsala. 
Engström, Hans Alb., handelsres., Umeå.. 
Eriksson, Signe, lärarinna, Örträsk. 
Ericsson, Konrad, maskinist, Klabböle;-

Västenhiske. 
Ericsson, Wictor, skohandl., Umeå. 
Ericsson, Nanny, lärarinna, Umeå. 
Ericsson, Waliborg, fru, Umeå. 
Ericsson, Amanda, fru, Älgsjöås. 
Eriksson, Konrad, herr, Lavsjön. 
Eriksson, A., herr, Torvsjö. 
Eriksson, Alma, lärarinna, Håknäs, N o r d -

maling. 
Eriksson, Annie, fru, Vindeln. 
Eriksson, Edv., kronoj., Vindelgransele., 
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B I L - S K J U T S A R 
tillhandahållas av: 

Franzén, J. A 262 

Fällman, E. A 307 

Gidlund, H 383 

Holm, S 231 

Håkansson, Helmer 281 

Håkansson, Josef 764 

Johansson, Adolf 416 

Johansson, Ernst 67 

Jonsson, Alfr 425 

Lindgren, J. G 225 

Nordin, G 606 

Nygren, J. E 257 

Sjöström, J. E 345 

Sundberg, Ch 578 

Svensson, E 464 

Svensson, Georg 915 
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Westerbottens Import 
/\ktiebolag 

R I K S T E L E F O N E R : | | m n ; T E L E G R . - A D R E S S 
146, 337, 800, 1110 U III ö d. U M E I M P O R T 

Partilager av: 

Kaffe, Socker, Gryner, Fläsk, Malmö-
krita, Salt, Oljor och alla slag 

av Specerier m. m. 

Eriksson, Gunhild, fröken, Tvärålund. 
Eriksson, Hildur, fru, Övre Byn, Älvs-

by st. 
Eriksson, J. Helmer, herr, Västerå , Ta-

velsiö. 
Eriksson, Ellen, fröken, Överklinten. 
Eriksson, Fridollf, verkmästare,. Roberts-

fors. 
Eriksson, E. M., sågställare, Roberts-

'fors. 
Eriksson, Nils, lärare, Bäcksjö. 
Eriksson, Johan, tul lvaktmästare, Haga, 

Umeå. 
Eriksson, Erik, konditor, Umeå. 
Eriksson, Hanna, fru, Umeå. 
Eriksson, Klara, fru, Umeå. 
Eriksson, Gottfrid, kamrer , Djurholms- . 

Ösby. 
Eriksson, Erik, hemmansäg. , Böleå. 

Umeå. 
Eriksson, Nils, jordarb., Böleå, Umeå. 
Eriksson, Erik, herr, Tvärålund. 
Eriksson, Helmer, kontorist , Umeå. 
Eriksson, Viola, fotograf, Ytterhiske, 

Umeå. 
Eriksson, Johan, gårdsäg. , Umeå. 
Erstam, Oskar, herr, Furuhagen, Bräcke. 

Essen, Gunnar, herr, Vallnäs, Stor-
uman. 

Essner, Hj., folkskollärare, Nänkesberg. 
Eurén, H. G., prov.-läkare, Umeå. 
Eurén, Rutlh, fru, Umeå. 
Faihlgren, Berta, fröken, Matfors . 
Fahlgren, herr, G. A., Byske. 
Fahlgren, John, kamrer , Ytters t fors-

Munksunds kontor, Stockholm. 
Falck, Matilda, lärarinna, Åbyn, Bränn-

fors. 
Falk, Ferdinand, fil. mag., Östersund. 
Fellenius, W „ jägmästare , Dorotea. 
Fjellner, A., lärarinna, Vindeln. 
Fjellström, Hildur, pappershandl. , Umeå. 
Flink, Maja-Lisa, sjuksköt. , Ljusdal. 
Forsberg, Gerda, fröken, Bjurholm. 
Forsberg, J. Ad., köpman, Umeå. 
Forsberg, Bernh., kassör, Holmsund. 
Forsberg, Berta , telefonist, Bur t räsk. 
Forsberg, Eric, tågmästare , Umeå. 
Forsberg, Soiia, Alt)., fru, Umeå. 
Forsberg, Augusta, hotellförest. , Umeå. 
Forsberg, Axel, fabrikör, Umeå. 
Forsberg, Alma, fru, Umeå. 
Forsberg, Annie, fru, Umeå. 
Forsberg, Pet rus , herr, Böleå, Umeå. 
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A ktiebolaget Fastighetsbyrån 
Vasagatan 17 - U M E Å - Rikstelefon 6 74 
"Ml II II II II Ill II IEI > • • i • 

Fullständig Fastighetsförmedling. Eget annonsorgan: A N N O N S B L A D E T . 
Ombud för Försäkringsbolaget Norra Sverige. 

Hyresförmedling. 

H I L D U R F J E L L S T R Ö M S P A P P E R S H A N D E L 
Tel. 37 - U M E Å - Tel. 37 

V ä l s o r t e r a t l a g e r a v : 
P a p p e r & K u v e r t :: S R o l - , S k r i v - o c h R i t m a t e r i a l i e r :: K o n t o r s b ö c k e r & P ä r m a r m . m 

ERNST GILLBERG 
RIKS 73 - U M E Å " RIKS 73 

rekommenderar sitt välsorterade lager av 

Blus- och Klädningstyger :: Kapp- och Dräkttyger 

F ö r s t k l a s s i g a a t e l i e r e r för kappor, dräkter och kläclningar 

— ^ 

U M E Å - B A S A R E N 
TRÅNGSUND - U M E Å - TELEFON 357 

11 • • •' 11 • 111 •' • I i • >' • > 11 f I > * • 1111 II""1'!!""1!!!"1 

Alltid välsorterat lager av: Bosättningsartiklar, 
Korgar, Trikotage, Prydnadsartiklar o. Leksaker 

Vid inköp till tombolor l ä m n a s 20 % rabat t 

FRITZ KARLSSON 
RAKSALONG 

K ungs g. 54 - U M E Å - Kungsg. 54 
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PIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIN 

I T R Ä V A R O R I 
i alla för byggnader före- | 
k o m m a n d e d i m e n s i o n e r | 
och kvalitéer levereras till | 
m o d e r a t a o r t s p r i s e r . | 
Väl å n g t o r k a t G o l v t r ä , | 

Pärlspånt och Listverk | 
| ständigt på lager. | 

I Umeå Ångsågs Aktiebolag [ 
| Tel. 364 — Öbacka, Umeå — Tel. 364 | 
T̂llllllllllllllllllllll III Itllll Itl lilll III 111 III III III III 111 III III III Itlll III III III III Itl Itl III 111 lil III I Jl IIIII 111 Mil IEI1»I III llllil Itl lil lilil IIIIIII 111 III lil I f I III 111 llllll IIJI Ull III ̂  

Forsberg, Carl Paul, disponent, Böleå, 
Umeå. 

Forssén, Marie-Louise, folkskollärinna, 
Renholmen. 

Forssén, H. J., kamrer, Renholmen. 
Forsell, Inez, fröken, Bjurholm. 
Forsell, A. Ludv., poliskonstapel, Umeå. 
Forsell, Sofia, fru, Umeå. 
Forssell, Märta , folkskollär., Skellefteå. 
Forsgren, Claes W „ tullförvaltare, Skel-

lefteå. 
Forsgren, F. V., folkskollärare, Åsträsk. 
Forsgren, J . E., kassör, Robertsfors . 
Forsgren, Karl, skomakare, Umeå. 
Forslöf, Alfred, faktor, Umeå. 
Forsman, Joih., köpman, Umeå. 
Forsman, Anna, fr., Munkflahögen. 
Forsnian, Helfrid, fru, Umeå. 
Forsmark, C. O., folkskoll., Överklinten. 
Forss t röm, Gust., herr , Rober tsfors . 
Fossum, Ottilia, fr., Sofiehem, Umeå. 
Fransson, A. K., överbanmäst. , Umeå. 
Franzén, Johan Arv., åkare, Umeå. 
Franzén, E. Cecilia, fru, Umeå. 
Fredborg, Emi' Äng., läroverksadjunkt , 

Skellefteå. 
Fredrikson, Rob., ingenjör, Umeå. 
Fredriksson, Fredrik, inspektör, Umeå. 

Fredriksson, Paul, herr, Umeå. 
Fredriksson, Erenia, lärarinna, Torvsjö. 
Fresk, A., ingenjör, Robertsfors . 
Frick, Jarl, jägmästare , Bur t räsk . 
Fridnér, Gustaf, jägmästare , Vdndeln. 
Frisén, Gottfrid, förvaltare, Umeå. 
Frisik, B. Emil, folkskollär., Kusmark. 
Fritze, C. E. A.-B., K. Hovbokh., Stock-

holm. 
Fyrberg, Emma, fru, Umeå. 
Gabrielsson, J., banvakt, Krokvik. 
Gabrielsson, fru, Vasagat . 1, Uppsala. 
Gabrielsson, tul lvaktmästare, Umeå. 
Gadd, Jenny, fröken, Nordmaling. 
Gadd, Harald, häradssikrivare, Umeå. 
Gafvelin, Hildur, fr., Hörnefors, Hörneå. 
Gafvelin, Ernst, redaktör, Umeå. 
Gafvelin, Elsa, fru, Umeå. 
Gafvelin, Knut, jur. stud., Linnégat. 7, 

Uppsala. 
Gafvelin, Ragnar , handlande, Lövånger . 
Gavelin, Rut, folkskollärinna, Karla-

vägen 28, Stodkholm. 
GaveMn, Axel, överdirektör, Birger 

Jar lsgatan 114, Stockholm. 
Gavelin, J., hemmansägare , Arvsjö, 

Lomsjö. 
Gavelin, Hulda, fru, Överklinten. 

20 
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J. AI b. Sä f ström - Umeå 
Första klass Skrädderiaffär 

REKOMMENDERA S 

Välsorterat lager av svenska och engelska Tyger 
Beställningar utföras snabbt och till billigaste priser 
Rikstelefon 891 — Häradshövdingegatan 10 

^̂ L̂l itliLllJ i ».i lllJ>i itLLlI iniLlIiii iiLllliti iLl2liai*llLJin iLtiJiif • LLLIt i • iLLtlin illiiri iiLliJ itritilJii iiLliJ n iiLLlJ • ni LLLiitiiLllI in i lliJti liLLIli ••! tLLli • iiLLLl iBTrLLLli. titi^^ 

E. E r i k ssons Byggnadsbyrå 
Kungsgatan 5 8 — U M E Å — Rikstelefon 5 4 2 

Byggnadsritningar, material- och arbets-
beskrivn., entrepr.-kontr., kostnadsförslag, 
kontrolleringar m. m. Blåkopiering. 

N y g a t 3 9 A.- Ä I I M Rikstel. 4 0 8 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii L B M I I H I L ^ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
B Y G G N A D S - & M A T E R I A L A F F Ä R 

UTFÖR B y g g n a d s a r b e t e n , spécialité: S t e n b y g g n a d e r , Murnings-, Cement- och 
Asfaltarbeten, Kakelbeklädnader. Tillverkar Cementtegel, mottager beställn. 
av Mosaik diskbord. Kostnadsberäkn. på begäran. 

FÖRSÄLJER Byggnadsvaror, Tegel, Kalk, Gips, Reveteringsmattor, Golv-, och Vägg-
plattor, Asfalt-, Spis- och Snabbkakel. Brunsvingar, Maskinstampade Cement-
rör, Cementtaktegel. Snabb leveransl Begär offert! 

Umeå Såg- & Hyvleriförening 
Rt. 466 S o f i e h e m - U m e å Rt. 466 

Försäljer hyvlade och ohyvlade Trävaror i alla före-
kommande dimensioner samt Lådor och Lådämnen 

F I N T L I S T V E R K « Mottager LEGOHYVLING 
s t ä n d i g t p å l a g e r och L E G O S Å G N I N G 
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EDV. B E R G M A R K , Umeå 
Försäljer en gros: 

C H O K L A D E R och K O N F E K T Y R E R 
Barnägens Kristallsåpa, Tvål, Såplut, Lutpulver, Tvätt -
pulver, Vademecum, Hårvatten och Tekn. preparater. 

Nederlag för: A . -B . ffpra Margar inta l l r ik , fl.-ll. B a n a n k o m p a n i e t . B a g e r l i d k a r n a s F a b r i k s fl.-B. 

Rt. 381 Kontor och lager Skolg. 76. Rt. 381 

f Bröderna Hndersson^ 
3 

3 
J 

C 
C 
C 
C 

Storg. 72 

Östra stadens bäst sorterade 

Specm- & Delikatessaffär 
R i k s . 326 

Genberg, O., komminis ter , Nordmal ing. 
Gerdin, Mia, f ru , S ikeå . 
Gewalt , Helny, f ru , Umeå . 
Gidlund, Oskar , herr , Långbäcken , F r e d -

rika. 
Glas, Got tne , disponent , Umeå . 
Glas, Ebba, folkskollär . , Umeå . 
Gra f s t röm, Signar , kapten , Umeå . 
Gra f s t röm, Elsa, f ru , Umeå . 
Grahn, P . Ed., n ä m n d e m a n , Lyckse le . 
Grahn, Gunnar , g rosshand lande , Umeå . 
Grahn-Möl ler , Elsbetih, f röken, Umeå . 
Grahn, C. A., byggmäs t . , Umeå . 
Grähn , K. Magnus , måla re , Umeå . 
Grahn, Oscar , typogra f , Umeå. 
Grahnén , . A:son Alfred, Granö, T v ä r å -

lund. 
Grahnén, O. H „ civil ingenjör, Umeå . 
Gram, Karl G., j ä g m ä s t a r e , Umeå . 
Granberg , C. A., her r , Haga , Umeå . 
Granberg , Knut, med. stud., Drot tn ing-

gat . 10 II, Uppsala . 
Granholm, F rans , r i ta re , Umeå . 
Granholm, Hulda, fru, Umeå . 
Grans t röm, Adolf, agronom, Umeå . 
Grans t röm, Jonas V., k rono lo t s , Umeå . 
Grans t röm, Erika, l ä ra r inna , Ava t räsk . 
Gren, Oskar , inspektör , B a s t u t r ä s k . 

Grenholm, Anders , he r r , Överkl in ten. 
Grenlholm, J . P . , her r , Överkl in ten. 
Greniholm, G., bankkamre r , Rober t s fo r s . 
Grenholm, Sverker , jägm. , Ske l le f teå . 
Grubtbström, Karl , by råche f , Lan tmä te r i -

s tyr . , S tockholm. 
Grundin , Hilda, s juksköt . , Hospi ta let , 

Väs te rv ik . 
Grönfeldt , Anna, lektor, Umeå . 
Grönlund, Linda, l ä ra r inna , Östanbäök, 

Ostvik. 
Gulliiksson, O., k rono jäga re , L å n g v a t t -

net, S tense le . 
Gummesson , Gustaf , t r y c k a r e , Umeå . 
Gus tafsson , Karl , her r , Rundviksverken . 
Gus ta fsson , Z„ herr , Brännl iden , Nors jö . 
Gus ta fsson-Norden , J . A., boskapshandl . , 

Haga , Umeå . 
Gus tafsson , Paul , fil. s tud. , Övre Slo t t s -

gat . 11, Uppsala . 
Gyllengahim. Konrad, m a j o r , Umeå. 
Göransson , Erik, bokhål lare , Umeå . 
Hagenberg , Carl Th., mus ikfan j . , Väs t e r -

teg, Umeå . 
Hagman & B å å t h s Bokh. A.-B., Boden. 
Ha l fva r s son , Hilda, l ä ra r inna , Dals jö-

åsen. 
Hall. Karin, modist , Umeå . 
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| Tgmadr . : G l a s p o r s l i n Rikstelefon 356 | 

I Umeå Glas- & Porslinsaffär | 
i Par t i försäl jn ing av I 

| Glas = Porsl in = Lampor = Elektrisk 
| armatur & Bosättningsart iklar m. m. 
| OSRAM försä l jn ings lager | 

I llllltlll I [IIIMIIIIIIMII111II IM IIIIIIIMÎ  

H ö r n f e l d t .&> S u n d Q m t 
Snickerifabrik, U m e å 
Rittstel.: Fabriken 632 - Bostaä 7iZ 
•Hl I II i"" 1 ill i" "i 'I 

Furumöbler finnas ständigt i lager till mycket låga priser 
Bättre möbler samt Butiksinreöningar 

utföres pä beställning 

E. H. Yttergrens Guldsmedsaffär 
Förlovningsringar, moderna, stiliga och billiga 

Till landsorten sändes omgående portofri t t 
Rikst. 324 Ringmått sändes på begäran Rikst. 324 

J. E. Ö S T B E R G S 
BAGERI & KONDITORI 

Riks 90 - U M E Å -

Rekommenderas 

Riks 90 
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Y A 2 b . J K T I E B O l L Å C r E T 

s m ^ ® ^ 
- UMEÅ -

J ä r n a f f ä r Bleckkärlsfabrik Maskinaffär 
¿Re/tommenderas 

POST, TELEGRAM- OCH TELEFONADRESS: N / E . S L U N D S 

BAGERIAFFAR 
Öbacka 

$0sT Färskt och gott bröd. j 

Hallberg, J. E., skräddaremäst . , Ro-
bertsfors . 

Hallgren, Svea, postationsförst . , Bur-
t räsk. 

Hallin, Sven, jägmästare , Umeå. 
Hallner, A., herr, Bastut räsk . 
Hallström, Erik, jägmästare , Umeå. 
Hallström, Hulda, lär., Nordmaling. 
Hallström, Nils Ivar, s tuderande. Umeå. 
Hallström, Björn, studerande, Umeå. 
Hamberg, Leop., handl., Robertsfors . 
Hamberg, Jenny, fru, Vännäs. 
Hammar, Hildur, fru, Lotnsjö. 
Hammarberg, Erik, hr , Sörtmjöle, Stöok-

sjö. 
Hammarberg, Ivar, kapten, Umeå. 
Hammarberg. Ingeborg, fru, Umeå. 
Hammarin, Th., doktor, Umeå. 
Hammarin, Josefina, fröken, Umeå. 
Hammars t rand, Einar, jägm., Vindeln. 
Hamrin, Jenny, fröken, Pipersgatan 3I I , 

Stockholm. 
Hansson, Sigrid, fröken, Sävar . 
Hansson, Olga, lärarinna, Munkflohögen, 

Storbränna. 
Hansson, Ester, konstväv. , Västerteg, 

Umeå. 

Hansson, Ludv., hemmansägare , Ytter-
hiske, Umeå. 

Hansson, Joh., tullvaktmäst. , Ytter-
Mske, Umeå. 

Hansson, Viktor, herr, Hertsånger , Å-
näset. 

Har ju , H., köpman, Umeå. 
Hedberg, Hildur, lärarinna, Umeå. 
Hedberg, J o t a , kontorschef, Umeå. 
Hedberg, Karl, herr, Umeå. 
Hedberg, Alfhild, lärarinna, Ötoaoka, 

Umeå. 
Hedlund, Anna, lärarinna, Sikeå. 
Hedlund, Rut, lärarinna, Klodkarbarget, 

Svanfors. 
Hedlund, N. R„ herr, Malmberget. 
Hedman, J., verkmästare . Kungsholms-

gatan 26, Stoökiholm. 
Hedman, Oscar, faktor, Robertsiors. 
Hedman, T., avdelningschef, A.^B., Nord. 

Kompaniet, Stockholm. 
Hedman, Bror, handlande, Umeå. 
Hedvall, Jacob, skors tensfe jaremästare , 

Umeå. 
Hedvall, Lydia, fru, Umeå. 
Heintz, Q., landskamrerare , Umeå. 
Heintz, Elsa, fru, Umeå. 
Hellberg, Oscar, handl., Umeå. 
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Kar l S t röm ber 
- Umeå -

l.sta Klass Skrädderi 
Rikstelefon 2 8 7 

111'"11 ti i 1111"11111 111 <' • • l! il 1 1111 >'' • 111 ilÉ 

1 - U m e å = 1 

t Uliör anläggningar lör Kr a ! 1, B e l y s n i n g , R i n g l e d n i n g och Lokaltelefon. t 
t Armatur, Strykjärn, Kokapparater, Glödlampor m. m. ! 
f Rikstelefon 854 K o n t o r , l a g e r o c h u l s i ä l l n i n g : K u n g s g a t a n 51. Rikstelefon 854 i 

111 fl II11,. f 111 11111.. 11JI 11111,. • 111 Ill II 1111.. 1111 1111,. 11111 >,. < 111 11111, • 111111. • 11111 i.. 1111! 11. lilllS 

Umeå Nya Verks tads A.-B. 
Rikst.: KONTORET och VERKSTADEN 101, ankn. Ingenjör K. B. Persson - Chefens bost. 876 

Telegramadress: G J U T E R I E T , U M E Å 

Tillverkar: 

Cirkulärsågar, Kapsågar, Brädgårdsvagnar, Tröskverk. Välkända häst-
vandringen "Thor". Reservdelar på lager. Remskivor och Kopplingar. 
Plåtarbeten, Smidesarbeten, Prima Gjutgods, Komprimerade Stålaxlar. 

JJT c£ o¿ forns (Ofer. 
Manufaktur- & Kappaf fä r 

CSpa.r£an£s/2use¿ CS¿i/ss¿efeJo72 819 
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Sjöbergs i:akl. Rak- & Frisérsalong 
RIKS 319 K U N G S G A T A N 4 4 RIKS 319 

U t f ö r : 
| Huvud- och Hårmassage med vibration och vio- | 
| ¡etta strålar. Effektivt mot håraffall . | 
| Ansiktsbehandling, bästa medel för hudens vård. j 
I Uppfr iskande och rekreerande. | 
| Oljechamponering, gör håret mjukt och smidigt. § 
f Förhindrar mjällbildning. I 

Destutora allt v a d som tillhör en l:a klass Rak- & Frisérsalong. 

f ' ' 

1. A. H A 
-i 

R N E S K 
Fotografiatelier " Fotografiskt magasin 

4 4 S K O L G A T A N 4 4 

Telefon 4 3 0 

>-

Ankn. Bostaden 

Hellberg, Anna, fru, Umeå. 
Helleberg, Bertil, landsfogde, Umeå. 
Helleberg, Valdemar, kapten, Umeå. 
Helleberg, Signe, fru, Umeå. 
Hellgren, Gunnar, regem.-vet. , Umeå. 
Hellner, Thyra , fr., Vindem. 
Hellstén, Jonas A., .herr, Gälsgården, 

Viskan. 
Hellstén, Gustaf B., agent, Umeå. 
Hellstén, Dagmar, fru, Umeå. 
Hellstén, C. G., förman, Umeå. 
Hellström, Tlh„ förval tare, Umeå. 
Hellström, Carl Aug., kopparslagare, 

Umeå. 
Hellström, Gerda, fru, Umeå. 
Henriksson, A. A., herr, Hörneborg, Å-

näset . 
Henriksson, J. A. ångbåtskommissionär, 

Umeå. 
Henriksson, Ester V., fru, Umeå. 
Hermanson, Johan, tapetserare , Umeå. 
Hermanson, Albertina, fru, Umeå. 
Heruth, Arvid, folkskollär., Häggenås. 
Hertsiberg, Nanny, lär., Hössjö, Umeå. 
Hiller, Gösta, löjtnant, Umeå. 
Hiller, Dagmar , fru, Umeå. 
Hjortsberg, R„ pappershandl. , Umeå. 
Hjortsberg, Lina, fru, Umeå. 

Hofstedt, Olof, förvaltare, Umeå. 
Holm, Julia, bankt jänsteman, Holmsund. 
Holm, Otto, lektor, Umeå. 
Holm, Einar, inspektor, Vindeln. 
Holm, P . F., landsfiskal, Teg, Umeå. 
Holm, K., kamrer, Umeå. 
Holm, Jenny, fru, Umeå. 
Holm, Valfrid, lantmätare, Skellefteå. 
Holmberg, Gurli, fröken, Fros tkåge. 
Holmdahl, Robert, komminister, Ånäset. 
Holmgren, S. A., nämndeman, Bastu-

träsk, Bjurholm. 
Holmgren, J. O., schaktmästare , Deger-

bäoken. 
Holmgren, Ruben, herr, Hällnäs. 
Holmgren, Bertil, kontorsskriv. , Umeå. 
Holmgren, Nseima, fru, Umeå. 
Holmgren, Gustaf, skomakare, Umeå. 
Holmgren, Jonas, bankdirektör, Umeå. 
Holmgren, Birger, banktjänstem., Skand. 

Kredit A.-B., Stockholm. 
Holmgren, S. P., fanjunkare, Umeå. 
Holmlund, G. W., handl., Nordmaling. 
Holmquist, Adolf, maskinist, Holmsund. 
Holmquist, Helmer, herr, Överklinten. 
Holmström, E. A., skif tesgodeman, Teg, 

Umeå. 
Holmström, A., handlande, Ljusvat tnet . 
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• O, F. 5anöberg j 
\ Rt. 102 Qarn_ & Manufakturaffär Rt 102 | 
i z 
f Barn- & Damkonfektion % 

f Största sortering Bill igaste priser I 
Fl l l l l , . l l l l l l i , l l l l l l , . l l l l lh , l l l l l l . . l l l l l l „ l l l lh„ l l l lN , , l l l l lM, l l l l Ull l l l i , iMl l l l „ lHl l l , i l l l l l l , i l l l l l l , , l l l l l i „ l l l l l ^ 

ä l | l l " " l | | l " " l | | l " " l | | l •<|| |t>xi|[|ii± 

l Köp a l l t i d Edr3 TaPeter' Bårder' Guldlist, Färger, J 
Oljor, Fernissor och Kemikalier samt j 
Papp och Kllsterpapper hos % 

(K. & F. NORDELL 
5 R t . 4 1 8 - S t o r g a t a n 4 7 - R t . 4 1 8 f 

| Billigaste priser och största sortering i såväl parti och 1 
¥ minut. Order till landsorten exp. omsorgsfullt och väl. 1 

il 111., t il I til 11., i il 11... 111) ill 

H ä g g l ö u Er G r a h n 
m R L E R i F i R m n 

Utför flkäons-, R u m s - , m ö b e l - och S k y l t m å l n i n g . 
Imitationer au o l i k a s o r t e r s m a r m o r och t r ä m. m. 

Billiga priser. R i k s t e l e f o n 1056, 538 . Snabbt utförande. 

Axel F o r s b e r g s Plåtslageri 
S t o r g a t a n 29 — U m e å — Rt . 475, ankn. bost. 

Allt vad till yrket hörer «Höres. Kostnadstörslag pä begaran. 
Förtenning med rent eng. tenn alla tredagar, karlen hämtas 
och hembaras etter ti l lsägelse. Obs . ! Sngltäklledningar för 
sågverk och tabriker. — Amerikanskt system. 
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N. N I L S S O N S 
MAT VARV-, FRUKT-, VIN-, 

DELIKATESS- £ SPECERIAFFÄR 
TELEFON 326 - U M E Å - K U N G S G . 63 

R E K O M M E N D E R A S 

Aktlebolagei Väsierboiieiis Cementgjuteri 
Rt. 164 S K E L L E F T F Å Rt. 164 
llllllljllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM 

Rekommenderar sina tillverkningar av A v l o p p s r ö r , alla 
förekommande dimensioner. B r u n n s t e g e l , Kulvert samt 
Sockelsten, Väggtegel och Taktegel, och andra cementvaror 

Holmström, Karl J., chaufför, Umeå. 
Huldt, Selma, fröken, Umeå. 
Huldt, Hugo, bankdir., Härnösand. 
Huldt, Hampus Hampusson, ingenjör, 

Svedenborgsgat . 2, Stockholm. 
Hultman, Gustaf, landssekr. , Umeå. 
Hultman, Lydia, fru, Umeå. 
Husberg, Jenny, lärarinna, Jörn. 
Huss, Ingrid, tandläkare, Storgat . 21, 

Stockholm. 
Huss, Einar, köpman, Regeringsgat. 105, 

Stockholm. 
Huss, Helmer, aktuarie, Lantmäter i -

styrelsen,. Stockholm. 
Håkansson, J. löjtnant. Djursholm. 
Bäggbom, Sven, stadsbokh., Skellefteå. 
Häggbom, G., handelsförest. , Umeå. 
Hägglund, Olga, kontorist, Lasaret tet , 

Umeå. 
Häggman, Henny, fröken, Näsvdken. 
Häggström, Edv., gårdsäg. , Ånäset. 
Häggst röm, Mauritz, bokh., Holmsund. 
Häggström, N„ fil. kand., Vindeln. 
Häggström, Elisabeth, fröken, Umeå. 
Häggström, Anna, fru, Umeå. 
Härlin, Einar, journalist, Umeå. 
Höglund, Nils, musikdir., Umeå. 
Höglund, Carl, major , Umeå. 

Högman, Aug., förvaltare, Remholmen. 
Högström, Fanny, fru, Robertsfors . 
Hörnell, Albin, bokhållare, Norrbysikär. 
Hörnell, Anna, lärarinna, Umeå. 
Hörnell, Knut, kassör, Norrbyskär . 
Hörnstén, Bernh., herr, Mo, Lögdeå. 
Hörnström, W., förvaltare, Robertsfors. 
Ilander, Elin, fru, Umeå. 
Händer, Greta, handelsförest. , Umeå. 
Isaksson, Sven Aug., l ivförsäkr.-agent, 

Umeå. 
Isberg, Otto, herr , Bygdeå . 
Iwar, Erik, fanjunkare, Umeå. 
Jacobsson, Cere, fröken, Bjurholm. 
Jacobsson, Carl, herr, Tvärålund. 
Jacobsson, Ludvig, folkskollärare, Piiteå. 
Jacobsson, Edit, lärarinna, Umeå. 
Jacobsson, Gunnar, kassör, Umeå. 
Jacobsson, Hilma, fru, Umeå. 
Jacobsson, Agda, kontorist, Umeå. 
Jacobsson, Car-1, handlande, Umeå. 
Jacobsson, John, byråassis tent , Umeå. 
Jacobsson, Elsa, fru, Umeå. 
Jahns, Gerda, dispensärsköt. , Umeå. 
Jansson, Carl V., typograf , Umeå. 
Jansson, N. Elof, kantor, Bureå. 
Janze, Setlh, folksikollär., Umeå. 
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r / A U G . K A R L S O N 
Kungsg. 45 — U M E Å — Rikstel. 68 

5 
$ Specerier, Konserver, Frukter, Utsädesvaror | 

KAFFE - verkligt fina kvalitéer till billiga priser f 

| 
*<2 

Uppköper lantmannaprodukter 

C. J. A X É N , G r u b b e , U m e å 
Köper och försäljer Trävaror, hyvlade och ohyvlade, listverk 
i förekommande dimensioner. By sen ads entrep re nad er. 
Rikstelefon 414 U m e å , Kvarnen och" Sågen (2 sign.) Ankn. bostaden (1 sign.) 

^jiiiiiiiiiiitiiiiiriiiiifiiiiii»iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii)iiiiiiiiiiiiii^ 

1 Kristian Bergsten \ 
GLASMÄSTAREVERKSTAD 

| Rikst. 142 - Skolgatan 27 - Rikst. 142 § 

| Lager av: 
1 Spege lg la s , F ö n s t e r g l a s , Råglas , Katedralg las m. m. § 
^ltllll III lllllltlltllTIIIIIlllltlllllIIIIIIlllllJIIIIIIIIEIM(lllMlllllltlMII«liirilllll)llltllIII(IIIllllllllilllllllllllll1lltllflllllIlllilllllllll]IIIIIIIIIIIIIIMIEII1lllll 1111 * 111 f^ 

O S C A R A H L G R E N, U M E Å 
R i k s t . 8 5 ( A . F O R S B E R G S E F T R . ) R i k s t . 8 5 

R e k o m m e n d e r a r s i n v ä l s o r t e r a d e 

K E M I K A L I E-, F Ä R G - & T A P E T H A N D E L 
Kameror och Fotografiutensilier Order till landsorten exp. omg. 

JOHAN JONSSONS 
8 VATTEN-, A V LOPPS- £ VÄRME LE DN.-AFFÄR jj 
U Ostteg, Umeå - Rt. 196 \i 

Ultör v ä r m e t e d n i n g s a n l ä g g n i n g a r l ö r s å v ä l v a r m v a t t e n s o m l å g t r y c k s å n g a , inre och y t t r e v a t t e n - i": 
•::• och a v l o p p s l e d n i n g a r , p u m p a n l ä g g n i n g a r , r e g u l a t o r e r och h o a r l ö r l a d u g å r d a r , s a n i t ä r a a n l ä g g - \ i 

n l n g a r l ö r s j u k h u s m. m. På l a g e r s ä v ä l s m i d d a s o m gjutna rör och r ö r d e l a r m. m. H 
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| STRÖMSÖRS LANTHUSHÅLLSSKOLA 1 
| N O R D M A L I N G. = | 

F r i u n d e r v i s n i n g . :: I n a c k o r d e r i n g 30 k r . p r m å n a d . 
O b e m e d l a d e o c h m i n d r e b e m e d l a d e k u n n a e r h å l l a 

p l a t s u n d e r s t ö d m e d 30 å 15 k r . p r m å n a d . M 

1 N ä r m a r e m e d d e l a n d e n l ä m n a s a v s k o l a n s s t y r e l s e , a d r e s s S T R Ö M S Ö R , N O R D M A L I N G . 1 

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ 

I DEGERFORS b ö r j a n y a k u r s e r : 

V i d f o l k k ö g s k o l a n e n t r e - m å n a d e r s k v i n n l i g k u r s d e n 1 m a j . 
V i d l a n t m a n n a s k o l a n e n f e m - m å n a d e r s - k u r s , l i k a l e d e s d e n 1 m a j . 
V i d l a n t h u s h å l l s s k o l a n e n t r e o c h e n h a l v m å n . k u r s d e n 1 a u g u s t i . 
Vid s k o l k ö k s k u r s e n f ö r l ä r a r i n n o r e n s e x v e c k o r s k u r s d e n 16 j u n i . 
O b e m e d l a d e e l e v e r i f o l k h ö g s k o l a n , l a n t m a n n a s k o l a n o c h l a n t -

h u s h å l l s s k o l a n e r h å l l a s t a t s u n d e r s t ö d m e d in t i l l 30 k r . i m å n a d e n . 
A n m ä l n i n g a r j ä m t e u p p g i f t o m f ö d e l s e å r o c h f ö d e l s e d a g i n s ä n d a s t i l l 

Rektor A. TH. VIFBLL, Vindeln. 

k A 

Janze, O., tullkontrollör, Artillerigatan 
3, Stockholm. 

Janze, Ester, fröken, Sibyllegat. 40IIII, 
Stockholm. 

Johansson, Viktor, postmästare , Ör t räsk . 
Johansson, Adéle, lärarinna, Långviken, 

Tavelsjö. 
Johansson, A. F., schaktmäst . , Bur t räsk . 
Johansson, B. A., kapten, Holmsund. 
Johansson, Alma, fröken, Djupsjö, Nord-

maling. 
Johansson, Anna, folkskollär., Hörnsjö. 
Johansson, Artur, herr, Elgträsk, Jörn. 
Johansson, Hulda, fröken, Tvärålund. 
Johansson, Ida, fr., Meselefors. 
Johansson, Ida, fru, Umeå. 
Johansson, Johan, poststat ionsförestån-

dare, Överklinten. 
Johansson, Valfrid, herr, Balfors, Bjur-

holm. 
Johansson, Elma, lärarinna, Jörn. 
Johansson, Dan, e. tillsyningsm., Hög-

land, Näsvall. 
Johansson, Henny, fr., Oötgatan 50, 

Stockholm. 
Johanson, Albin, s tadskassör , Umeå. 
Johansson, Halvar, herr, Hörneå. 
Johansson, T., folkskollär., Lomsjö. 

Johansson, Frida, lärarinna, Blaiken, 
Strömsund. 

Johansson, Nils, herr, Umfors. 
Johansson, Ida, fru, Ört räsk. 
Johansson, Guido, arkitekt, Umeå. 
Johansson, Ludvig, disponent, Umeå. 
Johansson, Greta, lärarinna, Umeå. 
Johansson, H., handl., Umeå. 
Johansson, Tora, fru, Umeå. 
Johansson, Johanna, gårdsäg. , Umeå. 
Johansson, Tiheodor, byggmäst. , Umeå. 
Johansson, Edom, kontorsbitr. , Umeå. 
Johansson, Rut, lärarinna, Söderbodan, 

Ostvdk. 
Johansson, Ernst, åkare, Umeå. 
Johansson, O. A., byggmästare , Umeå. 
Johansson, Ivar, ri tare, Umeå. 
Johansson, Sigurd, l ivförsäkr.-ag., Umeå. 
Johansson, Herm. G., torghandl. , Umeå. 
Johansson, Frans V., kamrer , Umeå. 
Johansson, Helga, fru, Umeå. 
Johansson, A. G., frukthandl. , Umeå. 
Johansson, Jonas, hemmansäg. , Böleå, 

Umeå. 
Johansson, Nils, snickare, Böleå, Umeå. 
Johansson, Johan Albin, hemmansägare , 

Böleå, Umeå. 
Johansson, John, B., bankkamr. , Umeå. 
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E. & B. N I L S S O N , Målare 
Riks» • 376 B o s t . I | m p g n ; i « t . 376 B o s t . 
K , k s t - •. 543 V e r k s t . — U m e a K , k s t ' • 543 V e r k s t . 

Utför: 
Rums- , Möbel- , Skyl t - , Automobil- & Vagns-
målning samt i övrigt vad till yrke t hörer. 

O b s . ! Verkstad vid järnvägsstationen. — Postadress: Haga, Umeå 
JtiuillllUtfMIl̂ ^ 

J. AD. F O R S B E R G , U m e å 
Kontor : Centralhotel lets fast ighet 

Tgmadr . : J a f o r s b e r g _ Rt. Umeå 365, Holmön 4 
'Partiaffär i: 

Sill, Fisk, Lingon, Ost, Smör, Margarin, Hö, Halm, Såpa, Tvål 

Nederlag för A.-B. Nords t je rnans Elektriska Knäckebrödsfabrik, 
Tannefors . Mört och vä l smakande bröd! 

i. • (LLlJii itLUJii • iLllli nilUlii • iLlU ifiLUiiniLilJ)i itlMlin itllJi i .illlJii • iLlil in itLLlti • iLliJ it. ilLLli i Liliri .iLliiif i ililii ni LLlJt. i jLLLl ii i itlili n i LiiJii itlill i. .tLl̂^ 

P. A. Lundmarks Järnaffär 
Rt. 178 — U m e å — Rt. 178 l 

F ö r s ä l j e r 

Byggnadssmiden, Hushållsartiklar, Lantbruks-
maskiner, Sy - & Stickmaskiner, Velocipeder, 
Arbetsvagn. , Kakelugnar, Papp, alla slag, m. m. 

%>qninnpnnpni|p^ 

P. fl. ÖSTERLUNDS EFTR., UlM - Rl. 06 
[IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllM 

Rt. 1051 A. Österlunds bost. ( A . & V. Ö s t e r l u n d ) Rt. 8 7 2 V. Österlunds bost. 

Utför Tak- & Torntäckningar, Zink-
fe Bleckarbeten, Takstrykningar 
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n r M u s i K = ^ n 
i n s t r u m e n t , t i l l b e h ö r , n o t e r 

köpas bäst och billigast i 

i f \ M e l ä n d e r * M u s i R l i a n d e l . 
I I \ Rifest. 328. Rifest. 328. 

U\> M 

Tel.-adr. : I n g e n i ö r s b y rå n - U M E Å " T e l e f o n e r : 8 9 5 , 412 o. 117 

Kraftanläggningar, Dammbyggnader,Sjöregleringar 
Bevakning vid vattendomstolar m, m. 

Johansson, Johannes, hemmansägare , 
Ytterhiske, Umeå. 

Johansson, Victor, lantbrukare, Väster-
diiske. 

Johansson, Leander, herr, Hertsånger , 
Ånäset . 

Jonsson, Hilma, folkskollär., Ör t räsk. 
Jonsson, Elin, lärarinna, Brännland. 
Jonsson, Lars A., handl., Umeå. 
Jonsson, Hildur, fru, Djupsjö, Nordma-

ling. 
Jonsson, Ewert, landstingsm., Lycksele. 
Jonsson, Anna, fru, Bur t räsk. 
Jonsson, Ernst, nämndeman, Långed, 

Nordmaling. 
Jonsson, Eloi, herr, Lögdasund, Fred-

rika. 
Jonsson, John, herr, Järnvägen, Bastu-

t räsk. 
Jonsson, Henny, fröken, Kallholmen. 
Jonsson, Einar, herr, Hällnäs. 
Jonsson, Hedvig, fröken, Ört räsk. 
Jonsson, J., herr, Flarken, Ånäset. 
Jonsson, K. M„ post t jänsteman, Stugu-

suhd. 
Jonsson, Thure, herr, Brännland. 
Jonsson, A. E„ lantbr., Vindeln. 
Jonsson, Nannie, haudarbetslär . , Vindeln. 

Jonsson, Otto V., herr, Vindeln. 
Jonsson, Ludv., herr, Tegsnäset , Tvärå -

lund. 
Jonsson, Karl, herr , Sikeå. 
Jonsson-Röring, Kerstin, fru, Ånäset. 
Jonsson, Sanna, lärarinna, Sävar . 
Jonsson, Alfred, åkare, Umeå. 
Jonsson, Alma, fru, Umeå. 
Jonsson, Tycko, kassör , Umeå. 
Jonsson, Beda, fröken, Lomsjö. 
Jonsson, Emil, skiftesgodeman, Norrfors . 

Brännland. 
Jonsson, Matilda, lärarinna, Öster-Jörn . 
Jonsson, H. Z„ handl., Qubböle, Bränn-

land. 
Jonsson, Jonas, l äns t rädgårdsmäs ta re , 

Haga, Umeå. 
Jonsson, Andreas, postväktm., Umeå. 
Jonsson, Oskar, verkmäst . , Umeå. 
Jonsson, Carl, chark.-fabr. , Umeå. 
Jonsson, Johan, hemmansäg. , Väster teg, 

Umeå. 
Jonsson, Karl Erik, hemmansäg. , Väs ter -

teg, Umeå. 
Jonsson, Gustaf, snickare, Böleå, Umeå. 
Jonsson, Oskar, skräddare , Ytterhiske, 

Umeå. 
Josephsson, K. G., handl., Nordmaling. 
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A. B/ELFORT & C:o 
Slakteri- & Charkuteriaffär 
Fikstel. 460 Filialen 950 

Endast förstklassiga varor. "lÄU 
N ä r ni k ö p e r E d r a 

S K I D O R 
b ö r ni s e n o g a e f t e r 
att d e t i l lverkats a v 

ERIKSSON <6 LUNDBERG "os 

G A R L S S O N &> G r o 
Riks. 1100 S P E G E B i a F F Ä B Skolg. 71 

Välsorterat lager av: 
Specerier, Mjöler, Kaffe, SoeRer, Konserver 

Smör, Ost och Ägg m. m. 

A. Bobergs Maskin A.-B., Umeå 
Mekanisk verkstad och Maskinaffär 

Tillverkar alla slags maskiner och mekaniska anordningar lör industrihehov. Ny-
tillverkningar och reparationer. Försäljer alla slags nya och begagnade maskiner. 

Rikstelefon 455, 863 Tel.-adr.: Bobergs 
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Umeå Angbryggeri Aktiebolag 
T e l . - a d r . : Ångbryggeriet - U M E Å - R i k s t e l e f o n 7 4 

Tillverkning av Pilsner, kl. II samt lagrad Svagdricka, prima Malt 
Ständigt nederlag av o r i g i n a l t a p p a d C a r n e g i e - P o r t e r 

Mineralvatten- och Läskedrycksfabrik 
K o n t r o l l e r a d o c h a n a l y s e r a d t i l l v e r k n i n g a v L Ä S K E V A T T E N , s å s o m : 
S o d a - o . V i c h y v a t t e n , f l e r e s o r t e r s B r u s o . L e m o n a d e r s a m t S o c k e r d r i c k a 

K r ä n n l a n d s Nya Träförädlingsaktiebolag. 4 
P o s t a d r e s s : B r ä n n l a n d . T g m - a d r e s s : T r ä f ö r ä d l i n g e n . 

IRt . B r ä n n l a n d N :o !. 

F ö r s ä l j e r f r å n e g n a s å g v e r k o c h h y v l e r i e r a l l a s l a g o c h 
d i m e n s i o n e r a v s å g a d e o c h h y v l a d e t r ä v a r o r . S t ö r s t a s o r -
t e r i n g . A l l a s o r t e r s b y g g n a d s s n i c k e r i e r a v ek , b j ö r k o c h f u r u . 
K y r k o - , b a n k - o c h b u t i k s i n r e d n i n g a r m . m . l e v e r e r a s 

f r å n m o d e r n s n i c k e r i f a b r i k . 
p Obs.! Stor leveransförmågal Infordra offer ter! ^ 

Josephsson, Helge, kommissonär, Nord-
maling. 

Jäger , Bror, furir, Umeå. 
Jönsson, Nils, distr.-lantm., Umeå. 
Jönsson, Karin, fru, Umeå. 
Karlsson, Augusta, lärarinna, Holmsund. 
Karlsson, Hilma, fröken, Lycksele. 
Karlsson. Aug., hemmansägare , Lu&p-

holm, Stor-Uman. 
Karlsson, E., magister, Mångbyn, Gran-

liden. 
Karlsson, Osk., handlande, Ytterrödå, 

Rödåsel. 
Karlsson, O. A., herr, Tvärålund. 
Karlsson, O., jordbr., Haga, Umeå. 
Karlsson, Joh., herr, Botsmark. 
Karlsson, Torborg, lärarinna, Umeå. 
Karlsson, Aug., handlande, Umeå. 
Karlsson, Edith, fröken, Umeå. 
Karlsson, Karl, hemmansäg., Umeå. 
Kempff, Sixten, lantbraksingenjör, Umeå. 
Kempff, Ragnar , löjtnant, Umeå. 
Kinch, K., civilingenjör, Umeå. 
Kinch, Wilma, fru, Umeå. 
Kjellerstedt, Bertha, frö-ken, Umeå. 
Kjellin, Siri, fröken, Holmsund. 
Kniberg, Elisabeth, fru, Wallingat. 31, 

Stockholm. 

Knoblock, Bror A., färgare , Umeå. 
Knös, Carl, major , Umeå. 
Kollberg, Knut, herr, Umeå. 
Kroepelin, Hans L., banikkassör, Umeå. 
Kriström, Osikar, herr, Holmsund. 
Kruus, Karl, lagerchef, Umeå. 
Kruus, Sigrid, fru, Umeå. 
Kroger,, J. W , snickare, Böleå, Umeå. 
Kroger, Ludvig, befallningsman, Ro-

>bertsfors. 
Kungsmän, J., hemmansäg. , Bastuträsk, 

Bjurholm. 
Köhler, Knut, distriktslantm., Umeå. 
KöMer, Naima, fru, Umeå. 
Königsson, Augusta, fr., Långsele, Ör-

träsk. 
Lagerdahl, Lilly, lärarinna. Vännäs. 
Lagerkvist , Emil, grosshandl., Skellefteå. 
Lagerqvist , Bet ty , änkefru, Umeå. 
Lagerqvist , Sven, bokbind.-arb., Umeå. 
Lagerqvist , Klara, småskollär. , Vännäs. 
Lancken, von der, R., överste, Umeå. 
Landmark, Erik, inspektor .Åsträsk. 
Lange, Nils, kansliråd, Mörby, Stock-

sund. 
Landström, Gunnar, mekaniker, Umeå. 
Larsson, Amanda, fr., Gryssjön, Sävar . 
Larsson, Anders, herr, Skråmträsk . 
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Riksielefon 31 Etablerad 1871 

E n g r o s - och M i n u t a f f ä r 

Telegramadress: VONAHN 

M i f f l j i i j a j j f f l g 
(J. P. Brännströms Sko- & Lflderlabrilis fl.-B.:s l . ö . iilial) 

R i k s l . 4 9 3 , B o s t a d e n 4 7 4 | J J V | £ Å Rådhusesplanaden 

Handgjorda Sportpjäxor av bästa läder i trevliga modeller. 
Finare skodon av Malmgrens Skofabriks A.-B.;s, Hälsing-
borg, berömda tillverkningar. Läder och Galoscher m. m. 

Bröderna LINDFORS 
Telefoner: 714, '.044 UtTlCå T.-adr.: Lindforsarna 

"i Försälja I parti: 
SPIK, BYGGNADSSMIDEN, PLÅT, PAPP, FÖNSTER-
GLAS, CEMENT "KOMETMÄRKET", SLIPSTENAR, 
LINOLJA, FÄRGER, BORSTAR, PENSLAR m. m. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Ni har bekymmer 
för Edra böcker, vari bladen börjat lossna. 
Sänd genast Edra böcker för inbindning till 

Zet ters tröm & A l m s t r ö m s Bokbinderi - Umeå . 
Kungsgatan 58. Rikstelefon 182. 

C c c c c c c 
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Q ^ 1 L Ä N S A R K I T E K T 
f ED V. LUNDQUiST ^ 

ARKITEKT I KUNGL. BYGGNADSSTYRELSEN 

KONSULTERANDE A R K I T E K T 
i ärenden rörande byggnads- och stads-
planefrågor, ansökningar och besvär i fråga 
:-: :-: om byggnadsföretag etc. :-: :-: 

V^ Adress : I M E Å . Adress : UMEÅ. 
Riks t e l e f o n 8 9 8. 

Larsson, H., ingenjör, Teg, Umeå. 
Larsson, Oskar, apotekare, Jörn. 
Larsson, Augusta, fr., Näs, Bygdeå. 
Larsson, H. A., handlande, Bur t räsk. 
Larsson, Agata, fr., Marsliden, Marsf jä l l . 
Larsson, Runo, typograf , Umeå. 
Larsson, Anna, fru, Umeå. 
Larsson, Signe, fru, Teg, Umeå. 
Larsson, Evert, hemmansäg. , Hössjö, 

Umeå. 
Laurell, Alice, telegrafkomm., Roberts-

fors. 
Laurell, Robert, arkitekt, Umeå. 
Leander, Axel, disponent, Väster teg, 

Umeå. 
Ledin, Erik Adolf, maskinist, Umeå. 
Lemon, Wilhelm, fanjunkare, Umeå. 
Lenman, K. J., fokkskollär., Hörneå. 
Leufvenius, Anna, fru, Umeå. 
Lewin, Aifr., museiförest. , Skellefteå. 
Lidberg, S. V., landsfiskal, Ör t räsk. 
Lidblom, Anna, änkefru, Umeå. 
Lideli, Olivia, postst .-förest . , Ånäset. 
Lidén, Ernst , folkskollär., Norsjö. 
Lidfeldt, N., intendent, Skand. Kredit 

A.-B., Stockholm. 
Lidström, Andr., herr , Björkliden, Jörn. 
Liedén, Alvar, landsfiskal, Robertsfors . 

Lilja, Sven, folkskollär., Umeå. 
Lilja, Essy, lärarinna, Renholmen. 
Lilja, Gunhild, fru, Umeå. 
Liljeberg, Fredrik, jägm., Malåträsk. 
Lindberg, Oskar, herr, Vallsta. 
Lindberg, Alfr., handl., Sikeå. 
Lindberg, A., landsfiskal, Nordmaling. 
Lindberg, Alma, f r„ Finnforsfallet . 
Lindberg, Aug., kronojägare , Luspholm, 

Storuman. 
Lindberg, Ehard, herr, Öreälv. 
Lindberg, Frans , herr, Lomkärr . 
Lindberg, Z„ fröken, Bur t räsk . 
Lindberg, Anna, fröken, Robertsfors . 
Lindberg, Edv„ elektriker, Robertsfors . 
Lindberg, Johan, lagerarb., Umeå. 
Lindberg, Carl, köpman, Umeå. 
Lindberg, Erik, herr, Avaträsk. 
Lindblad, Rut, fröken, Åsele. 
Lindblad, Hanna, lärarinna, Bastuträsk, 

Bjurholm. 
Lindeberg, Karl komm.-lantm., Bur t räsk. 
Lindell, Hilma, s tadssjuksköt . , Umeå. 
Lindell, Q. B., herr, kv. 2—2, Kiruna. 
Lindell, W., kontorsbiträde, Bastut räsk . 
Linder, Knut, herr, Gustavsberg, Sunds-

vall. 
Linderoth, J., apotekare, Lövånger. 

20 
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C ^ / " "O 
^ <2> tg r i ö ï ^ a i l n e r s 2 R o 6 e a f f ä r Q 

REKOMMENDERAS 
Kungsgatan 67 - - Rikstelefon 366 

Senc t s fc nyf tc ier ! Q3i( i igasfe p r i s e r ! 

Rikstelefon 423 U PT1 G 3L Rikstelefon 423 

Färg-, Kemikalie- & Tapetaffär 

Nyöppnad avdelning för Fotografiska artiklar• Lokal: Kungsgatan 63 

Rekommenderar sin sortering av Färger, Fernissor, Faiu M ä r g , Tapeter, Kameror. 
Stor sortering Förbands- o. sjukvärdsartiki. m. ni. Order till landsorten exp. omgående 

« — os K ö p a l l t id J u v e l e r , G u l d - , S i l v e r - , N y s i l v e r - , TI ':'• 
o-

!. ! -Q 10 ;•: o. D o u b l é - , N i c k e l - o c h K r i s t a l i v a r o r h o s 
to 

-i :.* 
ro a> I'' 

: c o c 
: m — 

cfl Q Arvid Nordeli 
® w i.: 
— (ra' i:. 
bj OJ : 
« :;• 

• S 
— BD 

/ : 3 — 
J u v e l e r a r e & G u l d s m e d 

ro : o < o :•. 
B =r j. 

;•: S •• : xi < Storgatan 42 U M E Å Rikstel. 331 o :''• 
--Ï !; 

O S K A R D A H L G R E N S S L A K T E R I A K T I E B O L A G 
Skolgatan 45, Umeå 

SLAKTERI - KORVFABRIK - RÖKERI 
Obs.l Alltid färska och prima varor1 

T E L E F O N E R : 6 6 8 K o n t o r , 3 7 0 M i n u t a f f ä r e n S k o l g a t a n 4 5 - a n k n . C h e f e n s b o s t a d o c l i e x p . , 

4 3 5 M i n u t a f f ä r e n i S p a r b a n k s h u s e t - T e l e g r a m a d r e s s : S L A K T E R I B O L A G E T 
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FORSS & SCHÄDER 
Rt. 944 Järn- och Sportaffär Rt. a**. 

Byggnadssmiden, Kakelugnar, Hus-
ge råd, Nysilver, Sportartiklar m. m. 

Er iksson & Lundbergs välkända SK IDOR 
Lindgren, Anna, folkskollärarinna, Löv-

ön, Holmsund. 
Lindgren, J. V., rektor, Umeå. 
Lindgren, Ester, fru, Umeå. 
Lindgren, Stig, med. katid., Umeå. 
Lindgren, Albin, faktor. Storsund. 
Lindgren, Karl. herr, Bygdsil jum. 
Lindgren. Erik. folkskollärare, Åsele. 
Lindgren, Emil, folkskollär., Skellefteå. 
Lindholm, S., folkskollärare, Umeå. 
Lindholm, Eskil, fil. stud.. Klostergat. 7, 

Uppsala. 
Lindmark, Leontin, herr, Robertsfors . 
Lindmark, J. A., kamrer, Åriäset. 
Lindmark, Hilda, lärarinna, Lomsjö. 
Lindmark, O., tobaksihandl., Nordmaling. 
Lindmark, Olga, lärarinna, Ånäset. 
Lindqvist, Anna, fr., Ström, Bjurholm. 
Lindqvist, A. H„ kyrkoherde, Ånäset. 
Lindqvist, Emma, rikstel.-förest. , Bastu-

träsk. 
Lindqvist, Syster , ' lärarinna, Åbyn, 

Brännfors . 
Lindqvist, Ernst, handl., Robertsfors . 
Lindqvist, Anna, kontorsbitr. , Umeå. 
Lindqvist, Olof, postvaktm., Umeå. 
Lindström, A., kyrkoherde . Ört räsk. 
Lindström, Joh., herr, Långsele, Ört räsk. 
Lindström, Leontine, fr., Robertsfors . 
Lindström, Paul, med. stud.. Storgatan 

12, Uppsala. 
Lindström, Selma, postst .-förest . , Byg-

deå. 
Lindström, J. P. , herr, Vännäs. 
Lindström, Einar, lärare, Ånäset. 
Lindström, A., reparatör , Robertsfors . 
Lindström, Valdemar, skohandl., Ro-

bertsfors. 
Lindström, J. R., skohandl., Robertsfors . 
Lindström, Selma, fröken, Östgötagat . 

17, Stockholm. 
Lindström, Gustaf, överstelöjtnant, Mili-

tärekiperings A.-B., Stockholm. 
Lindwall, Harald, bankkamrer , Umeå. 

Lindwall, Ellen, fru, Umeå. 
Ljung, P. E., herr, Torsåker . 
Ljunglöf, S., herr. Gargnäs. 
Ljunglöf, S. O., folkskoll., Nordmaling. 
Lund, Betty, lärarinna, Åbyn, Brännfors . 
Lundiberg, Betty, lärarinna, Bjurön, Löv-

ånger. 
Lundberg, Maria, lärarinna, Sikeå. 
Lundberg, Hilda, fru, Bjurholm. 
Lundberg, Agda, fröken, Bjurholm. 
Lundberg, Leonard, herr, Sandvik, Holm-

sund. 
Lundberg, N. J„ herr. Djäkneboda, Sä-

var. 
Lundberg, C. J., landstingsman, Norsjö. 
Lundberg. Aug., nämndeman, Teg, Umeå. 
Lundberg. A. A., herr, Rundviksverken. 
Lundiberg, Edv., hemmansäg. , Agnäs, 
Lundberg, Elsa, fr., Skönvik. 
Lundberg, Erik, herr, Sipöland. 
Lundberg, K. J., landsfiskal, Tärnaby. 
Lundberg, Gustaf, tandläkare, Burträsk. 
Lundberg. Axel K., lokförare, Haga, 

Umeå. 
Lundberg. Gunnar, skräddare , Umeå. 
Lundberg, Emma, fru, Umeå. 
Lundberg, Oskar, bokhållare, Umeå. 
Lundberg, Oliver, hemmansäg. , Väster-

teg, Umeå. 
Lundberg, Konrad, kontrollassistent, 

Brat tby, Spöland. 
Lundberg, Johan A., kassör, Uineå. 
Lundberg. Hjalmar, herr, Öre, Nordma-

ling. 
Lundelius, Hilding, länsnotarie, Umeå. 
Lundell, Olga, telegrafist , Skellefteå. 
Lundgren, Knut A., lärare, Hörnefors, 

Hörneå. 
Lundgren, J., bagare, Nordmaling. 
Lundgrein, Martin, herr. Holmsund. 
Lundgren, Albin, hemmansägare , Sikeå. 
Lundgren, Emmy, fru, Umeå. 
Lundgren, Richard, herr, Haga, Umeå. 
Lundmark. P. A., folkskollär., Lövånger. 
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Livförsäkringsbolaget Svecia 
Meddelar livförsäkringar av alla slag såväl med 

som utan läkarundersökning. 

P r e m i e b e i r i e l s e v i d inva l id i t e t o c h s j u k d o m ! S a n a l o r i e v å r d v i d t u b e r k u i o s s i u k d o m ! 
Liberala försäkringsvillkorl - Agenter antagas mot hög provision! 

Vidare upplysn. lämnas av vår Överinsp. John Berglund, Umeå - Tel. 179 

K»"gsg-*3 B. F. S. Miisionibobhandel u m e 

Tillhandahåller ett rikhaltigt lager av : Biblar, Nya Testamenten, Psalm-
böcker och Sångböcker - L ä r o b ö c k e r och S k r i v b ö c k e r - Makulatur, 
Papperspåsar , Papper och Kuvert , Bokföringsböcker samt Skrivmateriel . 

Gör ett besök! Telefon 909 

Oscar B u r m a n s Ur- & Optiska a f fär 
RIKST. 437 - U M E Å " RIKST. 437 

Rekommenderar sitt välsorterade lager - Gott arbete utföres! - Billiga priser! 

Velocipederna S T A R K och F O R E L L 
DEERINGS Slåtterrnaskiner 

i p a r t i och m i n u t 

N. P. C a r l ^ r e n s M a s R i n a f f ä r 
Tel. 230 & 727 - U M E Å - Tel. 230 & 727 

r 

SKODON av alla slag 
l1llllllllftllll3IIIBItllfltlllfllll3EllIlllllllBIIIEII(lttllllltlltlllftllftllIIIIIIII9IIJIIlEllllllllll1IIIICIlVIIIIllllflEElllllllltllBIIIIlBlllFlltlVI9EllllfIII3lflllfllillillt 

billigast i 

C. G. CARLSSONS Skoaffär 
Rt. 97 69 KUNGSGATAN 69 Rt. 97 
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A . - B . Ö B A C K A S Ä G 
Postadress: Ö b a c k a , U m e å :: Rikst.: Sågverkskontoret 8 0 7 

tiiiiiiiiiiiciitiiiii*iiii»iiM>iiifliiiiiiriiiiiiiiiii4iiiciiiiiriiiiiriifittiicii»iiiiiiiiiiiiiiî iiiiiiiiiifiiiiii*iitiiii,iiiiiiiiiiiiiriiiiiriicii>iiiMjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiitfiaii<iii 
F ö r s ä l j e r alla i byggnat ioner fö rekommande dimensioner av sågade 

och hyvlade t rävaror . Största sor ter ing av moderna listverk, dörr-
och fönsterkarmträ, föns terbågträ , samt t rappvirke. Golvträ, pärlspånt , 
fasspånt samt listverk, ångtorkade. Ribb- och bakaved samt såg-
spån ständigt i lager. Knubbved finnes till försäl jning sommartid. 

K ö p e r sågt immer samt sågade t rävaror . 
Stor leveransförmåga. Goda varor. Låga prisnoteringar. Infordra offert. 

Lundmark, Hugo, herr, Sävenäs, Kall-
•holmen. 

Lundmark, Valborg, fr., Drängsmarksby. 
Lundmark, Emil, handlande, Umeå. 
Lundmark, Maria, fru, Umeå. 
Lundmark, Fr . W., bankdir., Umeå. 
Lundmark, Hildur, fru, Umeå. 
Lundmark-Löf, Anna, fru, Umeå. 
Lundmark, Ruth, fru, Umeå. 
Lundmark, Ernst, herr, Målarbanken, 

Stockholm. 
Lundmark, Alma K., lärarinna, Bureå. 
Lundqvist, Adéle, lärarinna, Drängsmark, 

Ostvik. 
Lundqvist, Edla, lärarinna, Östanbäck, 

Ostvik. 
Lundquist, Oskar, adjunkt, Umeå. 
Lundqvist, Mina, fröken, Byske. 
Lundqvist, Hilma, lärarinna, Ljusvat tnet . 
Lundquist, Gustaf, herr, Hällnäs. 
Lundqvist, P. O., herr, Bygdeå . 
Lundqvist, Bernh., herr, Holmsund. 
Lundqvist, Anna, lärarinna, Robertsfors . 
Lundqvist, Edvard, länsarkitekt, Umeå. 
Lundqvist, Birger, doktor, Drottn.-holms-

vägen 4 C., Stockholm. 
Lundqvist, Judit, fru, SSbyllegat. 40II , 

Stockholm. 
Lundqvist, Viktor, handlande. Östanbäck, 

Ostvik. • 
Lundström, Albert, handl., Burträsk. 
Lundström, Olga, lärarinna, Norrbyskär . 
Lundström, K., agronom, Umeå. 
Lundström, Knut, herr, kv. 9, tomt 5, 

Kiruna. 
Lundström, Alfrida, fru, Umeå. 
Lundström, Helmer, herr, Lavsjön. 
Lundström, Celina, folkskollär.. Burträsk. 
Lundström, Hulda, lärarinna. Grisbacka, 

Umeå. 
Lång, Lilly, lärarinna, Djupsjö, Nord-

maling. 
Löf. Knut, postmästare , Gellivare. 
Löf. Lotten, änkefru, Umeå. 

Löf, Elisabet, folkskollär., Umeå. 
Löf, Kerstin, lärarinna, Umeå. 
Löfdahl, Karl, slaktare, Umeå. 
Löfgren, Erik A., faktor, Låmgsele, Ör-

t räsk. 
Löfgren, Edit, fr., Holmsund. 
Löfgren, Emil, A., herr, Holmsund. 
Löfgren, Oscar, frukthandl. , Umeå. 
Löfgren, Hulda, fru, Umeå. 
Löfgren, Seth, 'banktjänsteman, Jord-

bruksbanken, Stockholm. 
Löfgren, Ernst, löjtnant, Vanadiisvägen 

31. Stockholm. 
Löfqvist, O., f. d. lokförare, S.pöland. 
Löfroth, Anna, lärarinna, Sävar . 
Malm, A., lokförare, Haga, Umeå. 
Mannberg, Gustaf, snickare, Umeå. 
Mannberg, Artur, herr, Holmsund. 
Mark, Maria, handlande, Umeå. 
Mark, Dagmar, handelsbitr., Umeå. 
Markgren, Alb., kyrkoherde, Bygdeå . 
Markgren, Rickard, kyrkoherde. Bur-

t räsk. 
Marklund. Anna, fr., Skellefteå. 
Marklund. A., vaktkonstap. , Umeå. 
Marklund, Axel, länsschaktmäst . , Bastu-

t räsk. 
Marklund, Oskar, herr, Ostvik. 
Marklund, Agda, lärarinna, Ört räsk. 
Marklund, Andrea, lärarinna. Långnäs-

träsk. 
Marklund, Terese, disp.-sköt., Gammel-

byn, Bur t räsk . 
Marklund, Maria, fru, Umeå. 
Markström. Frida, lärarinna, Sikeå. 
Markström, Harald, förvaltare, Renhol-

men. 
Markström, C. H., förvaltare, Umeå. 
Martin, Carl F., handelsres., Umeå. 
Martin, Anna E., fru, Umeå. 
Mattsom, Adam, jordbrukare, Lomsjö. 
Mattsson, Artur, herr, Överklinten. 
Mattsson, Svea, handelsbitr., Umeå. 
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W. ERICSON = Umeå 
Kungsgatan 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllN 
(N. STRÖMQVISTS EFTR.) 

Rt.: Affären å«0, Bost. 1025 

Största sorter ing på platsen i alla sor ters 

Skodon, Läder <&> Galoseher 

Mattsson, Anders, herr, Box 29, Vilhel-
mina. 

Mattsson, O. Emil, möbelsnickare, Böleå, 
Umeå. 

Mattsson, Rob., chaufför, Nordmaling. 
Mauritzen, Axel, vaktm., Umeå. 
Melander, Thure, musikhandl., Umeå. 
Middelsten, Ester , adjunkt, Umeå. 
Middelsten, Sigrid, fröken, Umeå. 
Micihaelsson, Erik, underläk., Umeå. 
Michaelsson, Thyra , fru, Umeå. 
Modig, Johannes, länsveterinär, Umeå. 
Modig, Alma, fru, Umeå. 
Mohlin, A., apotekare, Ånäset . 
Molin, Alvar, reparatör , Sikeå. 
Molin, Hanna, fr., Olovsiors, Nordma-

liing. 
Moritz, K. L„ sadelmakare, Umeå. 
Moritz, Frida, fr., Sjunda, Qnesta. 
Moritz, Mimmi, lärarinna, Bur t räsk. 
Moritz, Svea, lärarinna, Ånäset. 
Myrin, Karl, kyrkoherde, Sävar . 
Mångberg, Ida, fröken, Pi teå . 
Nettelbladt, Tekla, änkefru, Umeå. 
Nettelbladt, Östen, bankt jänsteman, Kro-

nobergsgat . 7, Stockholm. 
Nilsén, Hulda, fröken, Pet iknäs, Kus-

fors. 
Nilsson, N. Leonard, herr, Rickleå, Byg-

deå. 
Nilsson-Göing, Martin, förvaltare, Teg, 

Umeå. 
Nilsson, Karl, 'faktor, Umeå. 
Nilsson-Hjorth, K. N„ förvaltare, Umeå. 
Nilsson-Hjorth, Elsa, fru, Umeå. 
Nilsson, N. Hj., drätseldirektör, Umeå. 
Nilsson, Folke, herr, Långsjöberg, Lom-

sjö. 
Nilsson, C., herr, Malgomaj. 
Nilsson, Erhard, 'herr, Gimonäs, Umeå. 
Nilsson, J. Q., herr, Finnforsfallet . 
Nilsson, Henny, lärarinna, Åmsele. 
Nilsson, Olof, jordbrukare, Vindeln. 
Nilsson, Pet rus , jordägare, Kalvträsk. 

Nilsson, Johan, handlande, Umeå. 
Nilsson, O. A., fanjunkare, Umeå. 
Nilsson, Axel, typograf , Umeå. 
Nilsson, N. A., postiljon, Umeå. 
Nilsson, A. Viktoria, fru, Umeå. 
Nilsson, Tyra , fru, Teg, Umeå. 
Nilsson, Herta, Teg, Umeå. 
Nilsson, Johan, slaktare, Väster teg, 

Umeå. 
Nilsson, Nils E„ byggmäst . . Väster teg, 

Umeå. 
Nilsson, Olof. vandringsrät tare , Böleå. 

Umeå. 
Nilsson, Karl, kassör, Umeå. 
Nilsson, Nils, mejerist , Umeå. 
Nissing, Ruth, fru, Appelbergsgatan 34, 

Stockholm. 
Norberg, Karl, handelsiörest . , Nyåker. 
Norberg, S., herr, Öhrviken, Kallholmen. 
Norberg, Elisabeth, fröken, Holmsund. 
Norbrandt, E„ herr, Lögdeå, Sikeå. 
Norbrandt, A., herr, Siikeå. 
Nordberg, Gottfr . , folkskollär., Sur-

brunnsgat . 28 IV, Stockholm. 
Nordell, Frans Alfr., målaremäst . , Väs-

terteg, Umeå. 
Nordém, Albert, fotograf, Lövånger. 
Nordén, Tekla, lärarinna, BuMmark. 
Nordén, Nanny, änkefru, Umeå. 
Nordenstam. Carl, löj tnant, Umeå. 
Nordenstedt, E., herr, Fredrika. 
Nordgren, J. M., hamnkapten, Umeå. 
Nordgren, Maria, fru, Umeå. 
Nordgren, Elsa, barnmorska, Umeå. 
Nordh, C. F„ handelsf., Sikeå. 
Nordin, Axel, handelsförest . . Norrbyskär . 
Nordin, Arv., herr, Brån. Spöland. 
Nordin, G., byggmäst . , Bureå. 
Nordin. Johan, åkare, Umeå. 
Nordlund. Edit, fr., Holmsumd. 
Nordmark, Emelie, fru, Skellefteå. 
Nordmark, Milly, folkskollär., Sal ts jö-

baden. 

Nordqvist, Hedvig, lärarinna, Bureå. 
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Åkerbloms Bokhandel 
Riks 61 U M E Å Riks 61 

Svensk & Utländsk Litteratur 
* - i ^ . . ^ : - : : : ^ : ^ . - : - . ' : - : ^ : " . - i - . r - , 

Inbindningar från Norstedt & Söners Bokbinderi 

P a p p e r s h a n d e l :: Fotografiska artiklar 

Nordström, Q., faktor , Flakaträsk, Ör-
träsk. 

Nordström, Hilmar, kronojägare , Nysele, 
Qunnarn. 

Nordström, J. A., herr, Sunnanå, Vän-
näs. 

Nordström, Hilda, fr., Vindelm. 
Nordström, Alex., herr, Olovsifors, Nord-

maling. 
Nordström, Alma, lärarinna, Västerhiske. 
Nordström, A. E„ inspektör, Norrbyskär . 
Nordström, Olivia, fru, Umeå. 
Nordström, Gerda, fru, Umeå. 
Nordström, Arvid, hemmansäg. , Anu-

mark. 
Nordvall, Abel, musikdir., Umeå. 
Nordvall, Cissi, fru, Umeå. 
Norén, Joel. insp., Sikeå. 
Norén, Olga, lärarinna, Borgsjöbyn. 
Norén, Oscar, tandläkare. Smålandsgat . 

2, Stockholm. 
Norgrem, Charlotte, fr., Bergsiholmen. 
Norlin, Linus, lots, Ratan. 
Norlin, Hjalmar, lots, Ratan. 
Norlin, Olga, fr., Bergebo, Borlänge. 
Norling, Signe, lärarinna, Nordmaling. 
Norman, G. L., maskinist, Klabböle, 

Västerhiske. 
Norman, Axel Helmer, köpman, Ytter-

hiske, Umeå. 
Norstedt, Bror, arbetare, Norrbyskär . 
Nyberg, K. H„ herr, Lögdeå. 
Nyberg, N„ herr, Trehörningsjö. 
Nyberg, J. A., fanjunkare, Haga, Umeå. 
Nyberg, N. J., gårdsäg. , Umeå. 
Nyberg, Rickard, förestånd., Umeå. 
Nyberg, Ellen, fru, Umeå. 
Nygren, Ebba, lärarinna, Brännland. 
Nygren, J. R. Th„ foikskollär., Lögdeå. 
Nygren, Oskar J. W., herr, Nyåker. 
Nygren, Viktoria, lärarinna, Bjur t räsk, 

Kusfors. 
Nygren, W „ montör, Umeå. 

Nyländer, Herman, disponent, Kungs-
ängen. 

Nyländer, K. J., lapptills.-man, Trav-
nad, Dikanäs. 

Nyländer, Knut, pantbanksförest . , Umeå. 
Nyman, N„ rektor, Umeå. 
Nyqvist, Albert, sl ipmästare, Umeå. 
Nyström, Helena, fr., Karlgård, Skel-

lefteå. 
Nyström, Gust., herr, Nordmaling. 
Nyström, Carl H., lärare, Bureå. 
Nyström, Aug., herr, Hörnsjö. 
Nyström, A. E., målare, Umeå. 
Nyström, Anna, fru, Umeå. 
Nyström, Nils, kapten, Umeå. 
Näslund, J. A., folkskoleinsp., Rundviks-

verken. 
Ocklind, Fridolf, livförs.-insp., Umeå. 
Ohlsson, F. H. T., frisör, Umeå. 
Ohlsson, A. M., fru, Umeå. 
Olsson, Carl, bagare, Umeå. 
Ohlsson, Tore, s tadsläkare, Umeå. 
OMsson, Karin, fru, Umeå. 
Öländer, Elisabeth, fröken, Umeå. 
Oldman, Olof, förvaltare, Haga, Umeå. 
Oliv, Martin, komminister, Holmön. 
Olofsson. Artur , herr. Sockenstugan, 

Falun. 
Olofsson, Helmer, herr, Bjurön^ Bygd-

siljum. 
Olofsson, J. P „ herr, Rönnliden, Bygd-

siljum. 
Oloisson, A. J., jordbrukare, Pellboda, 

Ånäset. 
Olofsson, Johannes, handlande, Umeå. 
Olofsson, Hulda, fru, Umeå. 
Olofsson, Valborg, telefonist. Umeå. 
Olofsson;, Fabian, fiskeriinsp., Väs te r -

teg, Umeå. 
Olofsson. Anna Charlotta, änkefru. Yt-

terhiske. Umeå. 
Olsson. Linnéa, fröken, Rundviksverken. 
Olsson, Albertina, frkn, Röbäck, Umeå. 
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Tillverkar MÖBLER av olika träs lag \ 
Ompoleringar = - Reparationer S 

Olsson, Riokard, handlande, Bastut räsk, 
Bjurholm. 

Olsson, Oskar , herr, Robertsifors. 
Olsson, Oskar , hemmansäg. , Bygdet räsk . 
Olsson, Gideon, herr, Skivsjön, Tvärå -

lund. 
Olsson, Brit ta, folkskollärarinna .Lax-

forsen, Kiruna. 
Olsson, Berta , lärarinna, Ljungaverken. 
Olsson, Gunilla, lärarinna, Böleå, Umeå. 
Olsson, Hilda, Byske . 
Olsson, Arvid, kontorschef, Umeå. 
Olsson, J. A., herr, Lycksele. 
Olsson, Per , herr, Lycksele. 
Olsson, Edla, lärarinna, Vilhelrriina. 
Olsson, P., kommissionär, Sikeå. 
Orring, Frans , skogsfaktor, Väster teg, 

Umeå. 
Oscarsson, Axel, byrådir. , Nybrogatan 7, 

Stockholm. 
Pahlberg, Seth, adjunkt, Övre Slottsga-

tan 2, Upipsala. 
Palmgren, Sten, ihovrättnot., Skellefteå. 
Palmgren, Qustaf, maskinist, Haga, 

Umeå. 
Persson, Jons, herr, Östawbäck, Ost-

vik. 
Persson, Manbert, folkskollärare, Ulvö-

hamn. 
Persson , E. Arthur, herr, Sörnoret , Ös-

ternoret . 
Persson, Hertha, fr., Hällnäs. 
Persson, Gustaf, arbetare, Gimonäs. 
Persson, Johanna, ¡fru, Lomsjö. 
Persson, Otto, ihandelsförest., Kalvträsk. 
Persson, Hulda, änkefru, Umeå. 
Persson, Gustaf, folkskollär., Vännäs. 
Petersson, Alfr., bokih., Nordmaling. 
Pet tersson, Lydia, lärarinna, Sävar . 
Pet tersson, Sven G., kassör. Åsele. 
Pet tersson, Fr . Konr., hemmansäg. . Le-

dusjö, Nordmaling. 
Pet tersson, Per , skräddare , Umeå. 
Pet tersson, J. Vald., herr . Vännäs. 

Pet tersson, Adolf, herr, Vilhelmina. 
Pet tersson, C. L., skräddare , Bureå. 
Pet tersson, Nils, herr, Kälarne. 
Pet tersson, P., herr, Arjeploug. 
Pet tersson, Jenny, fr., Holmsund. 
Pet tersson, Oscar, fierr, 0'bbola. 
Pet tersson, Joli., kyrkvärd , Grisbacka, 

Umeå. 
Pet tersson, Viktor, kakelugnsm., Umeå. 
Pet tersson, Gösta, r i tare. Umeå. 
Pet tersson, Anna, f ru , Umeå. 
Pet tersson, Maria L., hembag., Umeå. 
Pet tersson, Axel, byggnadssnick. , Umeå. 
Pet tersson, Adiina, fru, Umeå. 
Pet tersson, Axel, 'kontorist, Umeå. 
Pet tersson, Nils, målare, Umeå. 
Pet tersson, Arvid, hemmansäg. . Böleå, 

Umeå. 
Pet tersson, Jonas, maskinist, Umeå. 
Pet tersson, Hilda, fru, Umeå. 
Pihlstrand, Alfa, fru, Umeå. 
Pihlstrand, P. G. R„ auditör. Umeå. 
Quennerstedt , Nils, vattenr.-dom., Umeå. 
Ramgren, Augusta, modist, Roibertsfors. 
Rasmuson, Nils. distriktslantm., Umeå. 
Rasmuson, Astrid, 'fru, Umeå. 
Regnd i , A. L.. bankdirektör, Umeå. 
Regnell, Zelma, fru, Umeå. 
Rehn, J., r iksdagsman, Hissjö, Umeå. 
Rehn, Per , herr, Hissjö, Västerhiske. 
Rehn, Oscar, skräddare , Ytterhiske, 

Umeå. 
Rehn, Alex., jur. stud.. Klostergatan 7, 

Uppsala. 
Rehrtberg, Ruth, lärarinna, Nyhem, 

Bergsholmen. 
Rehnberg, Ossian, f.lottn.-chef, Skellefteå. 
Rehnman, Hilma, lärar inna, Ljusvat tnet . 
Reineck, T., inspektor, Vindeln. 
Reis, Ernst, bankdir., Umeå. 
Reis, Armida, fru, Umeå. 
Renhorn. Germund, folkskollär., Skel-

lefteå. 
Renhorn, Gustaf, folkskollär., Skellefteå. 
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Renman, Hildegard, lärarinna, Vigge, 
Slät tån. 

Renman, Lovisa, lärarinna, Hornsträsk, 
Öster-Jörn . 

Renström. Erust, herr , Malåträsk. 
Ringius, B., kemigraf, Umeå. 
Ringqvist, H. A., överbanmäst. , Umeå. 
Ringström, Engla, lärarinna, Umeå. 
Robbe, J., doktor, Nordmaling. 
Rogberg, H., häradshövding, Ånäset. 
Rogberg, Maria, fröken, Ånäset. 
Roos. Henry, löjtnant, Umeå. 
Rosell, Hanna, musiklärarinna, Umeå. 
Rosén, O., redaktör , Umeå. 
Rosén, Tyra , .fru, Umeå. 
Rosengren, Axel, registrator , Umeå. 
Rosencrantz, Anton, apotekare, Umeå. 
Roth, Knorring, Rich., ryt tmäst . , Umeå. 
Rund viks Ungdoms- och Skolbibliotek, 

Rundviksverken. 
Runström, Gösta, lasaret ts läk. , Umeå. 
Runström, Kjerstin, fru, Umeå. 
Ruthqvist, Emil, garvexifabr., Umeå. 
Ruthqvist, Zaida, fru, Umeå. 
Ruuth, Gunnar, bankt jänsteman, Kom-

mendörsgat . 8 III, Stockholm. 
Rydqvist , Hjalmar, läroverfesadj., Umeå. 
Rydqvist , Stina, fru, Umeå. 
Råde, A., kyrkoherde, Ramsele. 
Rådst röm, Augusta, lärar. , Skarvsjöby. 
Rönnberg, G., faktor . Lögdeå. 
Rönnberg, John Fr., kamrer , Bur t räsk. 
Rönnberg, Magda, fröken, Bur t räsk. 
Rönnberg, Dagmar, fröken. Bur t räsk . 
Rönnberg, Elon, herr, Mo, Lögdeå. 
Rönnberg, Valdemar, köpman, Umeå. 
Rönnberg, Oskar, ombudsman, Umeå. 
Rönmberg, Fanny, fru. Umeå. 
Rönnlund, Astrid, fröken, Lövliden, Vil-

helmina. 
Rönnmark, Anny, fr., Lövånger. 
Rönnmark, Maria, sömmerska, Umeå. 
Rönnqvist, J. E„ hemmansägare , Hök-

marksby. 

Röring, Aug., herr, Ånäset. 
Röse, Johan, postexpeditör, Umeå. 
Röse, Berta , fru, Umeå. 
Röse, Bertil, herr , Ratan. 
Saedén, Carl A., köpman, Umeå. 
Saedén, Gustaf, köpman, Umeå. 
Samkoff, Joh., herr , Bjurholm. 
Sandberg, Lina, fr., Grisbacka, Umeå. 
Sandberg, Arvid, kronojäg. , Robertsfors . 
Sandberg, O. E., herr , Böleå, Umeå. 
Sandberg, Oskar, maskinist, lasaret tet , 

Umeå. 
Sandberg, Edla, fru, Lasaret te t , Umeå. 
Sandberg, Jonas, predik., Böleå, Umeå. 
Sandgren, Herman, herr, Vännäs. 
Sandgren, Carl, 'handlande, Umeå. 
Sandgren, Emil, skohandl., Umeå. 
Sandst röm, Gertrud, fröken, Drängs-

marksby. 
Sandström, P. V., byggmäst . , Umeå. 
Sandström, E. V., schaktm.. Nat tavara . 
Sandström, G. A., herr, Hörnefors bruk, 

Hörneå. 
Sandström, Ida, fru. Umeå. 
Sandström, Walborg, kontorist . Umeå. 
Sandström, Thyra , förestånd. , Väster teg, 

Umeå. 
Sandström, Setih, hemmansäg. , Väster-

teg, Umeå. 
Sandström, Ludvig, hemmansäg. , Väster-

teg, Umeå. 
Sandström, E. A., hemmansäg. , Böleå, 

Umeå. 
Sandström, Beda, kontorist, Umeå. 
Scherdin, Berta , fru, Umeå. 
Schwartz , Eugén, bankkamrer , Umeå. 
Schiissler, Ragnar , herr , Vasagatan 6, 

Stockholm. 
Schäder, Gust., herr , Umeå. 
Sphäder, Elin, fr., Malmberget. 
Schäder, Algot, handlande, Umeå. 
Schäder, Sofia, fru, Umeå. 
Schödin, N.. folkskollär., Spöland. 
Schöld, Carl, fanj. , Umeå. 
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Sohölds t röm, Wiant , handl., Umeå. 
Schölds t röm, Amy, fru, Umeå . 
Schörofeldt, Henny, folkskollär. , Umeå. 
Schönr ing , Es ter , kassakontr . , Umeå. 
Sedin, Manfred , herr , Vallen, Norsjö. 
Selin, Jonas , herr , Dorotea . 
Selin, Joel, t r ädgå rdsmäs t . , Umeå . 
Selinius, Olof, herr , P i teå . 
Sellberg, Algot, handlande, Umeå. 
Sellberg, T y r a , fru, Umeå. 
Sellin, K. Q., handeisiförst., Nordmaling. 
Sellin, K. V., her r , Lögda, Fredr ika . 
Se r rander , Sigrid, föres tånd. , Umeå . 
Si l fverbrand, P e t r u s , kapten, Umeå. 
Sjöberg, H„ j ägmäs t a r e , Lycksele . 
S jöberg , Joh. Aug., ve rkmäs ta re , Umeå. 
Sjöberg , Bri ta , fru, Umeå . 
Sjöberg , Carl , f r isör , Umeå . 
Sjöberg. Ragnar , f r isör , Umeå . 
Sjöberg, Gustaf , fr isör, Umeå. 
Sjögren, Egil O., guldsmed, Umeå. 
Sjögren, Tors ten , bankt jäns tem. , Skand. 

Kredit A.-B., Stockholm. 
Sjögren . Algot, herr , Tvärå lund . 
S jös tedt , Viktor, sem.-elev, Björken 6, 

Luleå. 
Sjös tedt , P . O. E., montör , Umeå. 
Sjös tedt , Selma, fru, Umeå. 
S jös t röm, Ernst , herr , Ormsjö , Dorotea . 
S jös t röm, Wilh., herr , Rober t s io r s . 
S jös t röm, F. W.. herr , Rober t s fo rs . 

S jös t röm, Oskar , inspektor, Gimo, Umeå. 
S jös t röm, K., s lö jd lärare , Skel lef teå . 
S jös t röm, Lilly, fr . , Holmsund. 
S jös t röm, Hanna, f röken, Väs te rås , 

Tvärå lund . 
S jös t röm, O. R„ herr , Kungsholmsg. 18, 

Stockholm. 
S jös t röm, Willy, f ru, Rober t s fors . 
S jös t röm, Erik, repara tör , Umeå . 
Skel lef teå s tads fplkskola, Skel lef teå . 
Skog, Blenda, f ru, Nysä t r a . 
Snellman, Ruth, folkskollär. , Umeå. 
Sohlman, Gunnar , hamnservis , Umeå. 
Sortelius, A. F., ö'Ver!ärare, Umeå. 
Sortel ius , Lydia , f ru, Umeå. 
Spa r rman . Hilda, fr . , Björkl iden, Jörn . 
Stein, Elsa, f röken . Umeå. 
Stenberg, Wilma, fru, Gyljen. 
S t enbe rg , Gusta i , kamrer , Umeå. 
Stenberg, Gerda, fr . , Gyl jen. 
S tenberg . Anna, f ru, Umeå . 
Stenberg, Minna, lärar inna, Sjöbo, L jus -

dal. 

S tenberg, Axel, kronojäg. , Rober t s fors . 
S tenberg ,Erns t , jur . stud., S to rga t . 14 II. 

Uppsala . 
Stenberg, Erik, fabrikör , Garva rega t . 7, 

Stockholm. 
Stenberg, Emil, bankdirektör , F re jga tan 

46, Stockholm. 
Stenlund, N. E., k rono jägare . 
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• b sDMEfi-iRiiiii « n u n > 
M askinstampade 

Kloakrör, 

Vägtrummor, 

Viktoria och 
Trottoirplattor, 
Mosaikarbeten 

S O L L E F T E Å 
RIKSTELEFONER. 

Sollefteå: Kontoret . . . 368 

Fabriken . . . 273 

Tvärélund: Filialen 3 

Umeå; Bokför S28 

Telegramadress, R ö r f a b r i k e n 

Ku iver lar, 
Brunnsringar, 
Taktegel, 
Betong- och 
Cementarbeten, 
Cementtegel. 

Stenman, Anna, fr., Furuögrund, Furuön. 
Sthén, Gottfrid, herr, ldre. 
St iernström, Anna, fru, Umeå. 
Stiernström, Ivan, kapten, Umeå. 
Stiernström, Berta, fru, Umeå. 
Stägeil, Thorsten, direktör, Umeå. 
Stigell, Lisa, fru, Umeå. 
Strand, Joban A., t rädgårdsm. , Umeå. 
Strandberg. A., herr, Alne, Örnsköldsvik. 
Strandell, Margit, lärarinna, Umeå. 
Strandgren, Oscar, byggmästare , Umeå. 
Strandgren, Elisabet, fröken, Umeå. 
Strannholm. V., skräddare , Bjurholm. 
Ström, Sanny, fr., Fredrika. 
Ström. Evald Hj., tullförvaltare, Umeå. 
Ström, Emmy, fru, Umeå. 
Strömberg, C. A., köpman, Umeå. 
Strömberg, Lovis, fru, Umeå. 
Strömberg, Astrid, fröken, Umeå. 
Strömberg. Val., handl., Nordmaling. 
Strömbergsson, G., herr, Kåge. 
Strömgren, P. O., kronolots, Umeå. 
Strömgren, Elsa K., fru, Umeå. 
Strömgren, Aron, bokhållare, Umeå. 
Strömgren, Frida, smås ten ' t r inna , Böleå, 

Umeå. 

Strömqvist , N. H., herr, Vilhelmina. 
Strömqvist , N., handlande. Umeå. 
Strömqvist . Elsa, fröken, Umeå. 
Ståhlsten, F., handlande, Bjurholm. 
Sundberg, C. A., herr, Försöksgården, 

Sunderby st. 
Sundberg, Erik, hemmansägare , Åbyn, 

Bränmfors. 

Sundberg, Leander, herr, Varuträsk. 
Stensele. 

Sundelin, K., kyrkoherde. Hörnefors, 
Hörneå. 

Sundelin, Hilda, fr., Blåvikstrand. 
Sundelin, Olof, inspektör, Umeå. 
Sundén, Emma, fru. Umeå. 
Sundén, Ragnar , s tuderande, Umeå. 
Sundfeldt, Birger, herr, Holmsund. 
Sundkler, Gust., köpman, Umeå. 
Sundling, Erik, handlande, Tvärålund. 
Sundqvist, J. Oscar, snickare, Umeå. 
Sundqvist. Alfrida, lärarinna, Östanbäck, 

Ostvik. 
Sundström, J. H.. fanjunkare , Umeå. 
Sundström, Johan, bryggmäst . . Umeå. 
Sundström, Euifrosyne, fru, Umeå. 
Sundström, E. U., skräddare , Ånäset. 
Svahn, Agnes, änkefru, Umeå. 
Svahn, Helena, folkskollär.. Bastuträsk 
Svanberg. Harald, lektor, Umeå. 
Svanström. P., borgmästare , Umeå. 
Svanström, Rosa, fru, Umeå. 
Svarts , Vera, fru, Ånäset. 
Svedberg, Frans, folkskoleinsp., Vännäs. 
Svedberg, Anna, fröken, Umeå. 
Svenonius, R., sparb- .kamrer , Skel lef teå, 
Svensson, Linnéa, fru. Holmsund. 
Sylvén, A., över jägmästare . Umeå. 
Sylvén, Thyra , fru, Umeå. 
Säfström, J. Alb., skräddarmäst . , Umeå. 
Säfs t röm, Svea, fru, Umeå. 
Sävenäs Nya A.-B., Kallholmen. 
Söderholm, Anna, lärarinna, Holmsund. 



OSCAR LÖFGRENS 
R t a f f ä r e n 4 5 6 FRUKT- & BLOMSTERHANDEL Rt. bostaden 7 2 8 

o m rn e n de ras C3S\. 

E g e n od l ing a v a l la s lags 

Snittblommor och Krukväxter 

Braiiiy Lantbruksskola 
Tidsenlig undervisning i lantbruks- och al lmänbiidande ämnen. 
Praktik vid skolans välskötta jordbruk och i f ramstående ladugård. 
Kostnadsfr i undervisning — helårselever fritt vivre. 
Statss t ipendier för mindre bemedlade. 
Goda platsmöjl igheter . P r o s p e k t g r a t i s . 
Förfrågn. besvaras av skolans föres tåndare , adr.: Brattby, Spöland. 

Söderho lm, O., vandr ings rä t t . , B u r t r ä s k . 
Söderl ing, E., l äns t r ädg . -mäs t . , Skellef-

teå . 
S ö d e r m a r k , F a n n y , f röken, S tockholms 

Ensk. Bank, Stockiholm 
Söde r s t röm, Car l , förval t . , N o r r b y s k ä r . 
Tafvel in , Augusta , f röken , Umeå . 
Teglund, Hilda, f ru , Umeå . 
Teglund, M a r y , kontor is t , Umeå . 
T e g s t r ö m , E. A , g å r d s ä g a r e , Umeå . 
Tengborg , O. A., her r , F red r ika . 
Tha lén , Adolf, j o rdb ruka re , Haga , Umeå . 
Tha lén , Anna, f röken, Haga , Umeå . 
Thalén , David, disponent , Umeå . 
Thalén , Loren tz , ag ronom, Umeå . 
Ti rén , V., doktor , Nordmal ing . 
T j e r n s t r ö m , Eva , fr . , Umeå . 
Tjul in, Gus taf , konsul, Skel lef teå . 
Tornborg , Johan , d is t r . - lantm. , Umeå . 
Tornborg , Ingrid, f ru , Umeå . 
Törnqvis t , Emilia, f ru . Umeå . 
Tunell , B e r n h a r d , apo tekare , Umeå . 
Tunell , Signe, f ru , Umeå . 
Tunell , Astr id , s tude rande , Umeå . 
Ulfh je lm, Ninny, lä rar inna , Ka lv t räsk , 
Ullberg, H j a l m a r , d i rektör , Umeå . 
Ullsten. Carl , musiikfamjunkare, Umeå . 
Unander -Scha r in , Arne, d i rektör , Umeå. 

Unger , B., konsulent , Umeå . 
Unger , Gre ta , f ru , Umeå . 
Wadel l , Gus taf , 'kamrer , Umeå. 
Wagen ius , Pau l E., över lan tmät . , Umeå . 
Wagenius , Ehba, f ru , Umeå . 
Wahlberg , Lennar t , m a j o r , Umeå . 
Wahlberg , Ludvig, landsf iskal , B y g d e å . 
WaiMberg, Signe, l ä ra r inna , Umeå . 
Wahlberg , Karin, f röken, Umeå . 
W a l d e n s t r ö m , Lot ten , te legraf is t , Umeå . 
W a l d e n s t r ö m , Birger , her r , Måla rbanken , 

S tockholm. 
W a l d e n s t r ö m , Rudolf , revisor , Kungs-

ho lmsga tan 63, Stockholm. 
Wall , Kari Göran , e. l an tmä ta re , Umeå . 
WaWander, L. , s k r ä d d a r e , Hospi ta le t , 

Väs terv ik . 
Wal lén , Karil, b a n m ä s t a r e . B a s t u t r ä s k . 
Wal lén , M„ fröken, Robe r t s fo r s . 
Wal l ens t röm, Fr ida , småskol lär . , Vän-

näs . 
Wal lg ren , Albin, landsf iskal , Ske l le f teå . 
Wal lmark , J . T h „ hemmansäg . . Vallen, 

Vebomark . 
Wa l lmark , Signe, f ru , Umeå . 
Wal lne r . Annie, lä rar inna , Vännäs . 
WaWström, Hilda, fr . , Renholmen. 
Val te r . Klara, kontor is t , Umeå . 
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Hermansons Möbelaffär 
TEL. ISÅ - KUNGSGATAN 50 - TEL. I83 

UiiHijaltigt lager av 

Möbler, Möbeltyger, Gardiner o. Korkmattor 

f| Juvelerare T. Brandts Eftr. | 
n (HELGE BRANDT) 
H Rikstel. 49 1 T , T A T T ^ ^ ^ ^ Ä Rikstel. 49 H 
ii S K E L L E F T E Å i\ 

U Rekommenderar sitt välsorterade lager av GULD-, S/L VER- U 
Il o. NYSILVERARBETEN. Moderna FÖRLOVNINGSRINGAR H 

Order till l andsor ten exped ie ras o m g å e n d e . 

Warborg, Wera , fröken, Kungsg. 35, 
Uppsala. 

Wedberg, Erik, major , Umeå. 
Wenge, Walfr id, herr, Kiruna. 
Wennman, Olof, bankkamrer , Nordma-

ling. 
Westerberg, Oskar, stationsinsp., Umeå. 
Westerberg, Frida, fru, Umeå. 
Westerlund, Alfred , herr, Ytterstmark, 

Botsmark. 
Westerlund, Hilding, herr, Ånäset. 
Westerlund, Albert, folkskollärare, Ro-

bertsfors . 
Wester lund, Gustaf, bankt jäns teman, 

Handelsbanken, Stockholm. 
Westerlund, Ernst, iherr, Ersmark, Skel-

lefteå. 
Westermark , Estrid, fröken, Ånäset. 
Vestin, O. F., herr , Nordanås, Sorsele. 
Westling, Alma, f ru , Umeå. 
Westman, Bengt, kamrer , Lövånger. 
Westman, Erik, jägmästare , Umeå. 
Westman, Gust., montör, Norrbyskär . 
Westman, Gustaf A., fil. lic., Uppsala. 
Westman, Nils G., tumningschef, Umeå. 
Westman, f ru , Umeå. 
Widding, C. A., ombudsman, Umeå. 
Widding, Eva., fru, Umeå. 

Widelund, J. M„ direktör, Umeå. 
Widmark, Dagmar, fröken, Fredrika. 
Wigren, Gustaf, förval tare, Ursviken. 
Wikander, Hanna, lärarinna, Holmön. 
Wikander, Robert, herr , Holmön. 
Wikberg, John, kommissionär, Umeå. 
Wikberg, Dagmar , fru, Umeå. 
Wikberg, Betty, fru, Lajksjöberg. 
Wikblad, Nils, landsfiskal, Lövånger. 
Wikdal, Erik, hemmansägare , Broänge, 

Håkmarksby. 
Wiklund, Ester , fr., Hörneå. 
Wiklund, Adolf, herr, Lögdeå. 
Wiklund, K. B., professor, Uppsala. 
Wiklund, Hj., herr, KaWträsk. 
Wiklund, Leon., herr, Avaträsk. 
Wikner, F. A., handlande, Umeå. 
Wikner, Sofia Helena, fru, Umeå. 
Wikström, A., redaktör , Skellefteå. 
Wikström, Hans, herr, Dorotea. 
Wikström, Augusta, lärarinna, Baggård, 

Nordmaling. 
Wikström, Ivar, herr, Kyrkog. 22, Göte-

borg. 
Wikström, Ernst, inspektor, Norsjö. 
Wikström, Alma, lärarinna, Ljusvat tnet . 
Wikström, B. V., folkskoliär., Roberts-

fors . 
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V Ä S T E R B O T T E N S F O L K B L A D 
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L ä n e t s e n d a a r b e t a r t i d n i n g . 
U t g i v e s v a r j e h e l g f r i d a g . 
Te l . : E x p . 740. — R e d . 884. 

A l l a s o r t e r s t r y c k s a k e r u t f ö r a s v ä l o c h ti l l b i l l i g a p r i s e r . 
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A N N O N S O R E R , s o m v i l j a n å d e s t o r a i n d u s t r i o r t e r n a s t a l r i k a o c h k ö p -

s t a r k a b e f o l k n i n g , a n l i t a a r b e t a r n a s e g e t o r g a n V ä s t e r b o t t e n s F o l k b l a d . 

É ^ L U N D Q U I S T & L A U R E L L ^ 
/ 'NiiiniiiiHirw^iiiii^iiiriiir \ 

LARKITEKT- OCH BYGGNADSBYRÅ 
U M E Å i 

T E L E F O N E R 8 9 8 O C H 6 5 6 A 

Wikström, Henning, läroverksadj . , Skel-
lefteå. 

Wilton, Åke, lasarettsläk. , Umeå. 
Wilton, Fanny, fru, Umeå. 
Winnberg, J., lärarinna, Nordmaling. 
Winter, Hildur, lärarinna, Vilhelmina. 
Wizelius, W., landskanslist, Kalmar. 
Wretiling, O., fabrikör, Umeå. 
Wågberg, Nils F., kontorschef, Umeå. 
Wahlberg, C. W „ musikfanj. . Umeå. 
Wännman, Jacob E., sjökapten, Väster-

teg, Umeå. 
Wännman, Johan, byggmäst . , Umeå. 
Väring, Astrid, fru, Vänersborg. 
Wärme, Carl, skrothandl. , Umeå. 
Wär re , Wtflger, kamrer , Umeå. 
Wästenlund, Aug., skollärare, Kittelfjäll, 

Dikanäs. 
Wästfel t , Eric, kapten, Umeå. 
Wästfel t , C. J., arbetschef, Umeå. 
Wästfe l t , Laitla, fru, Umeå. 
Zakrisson, Hilda, fr., Furuvik, Gävle. 
Zakrisson, Alma, fr., Innertavle, Umeå. 
Zandén, Hans, stationsskriv., Umeå. 
Zandén, Göta, fru, Umeå. 
Zetterberg,. H., jägmästare , Sorsele. 
Zet terberg, Knut, bankt jänsteman, Skel-

lefteå. 

Zetterberg, Valdemar, förval tare, Bur-
träsk. 

Zetterberg, J. A., ingenjör, Umeå. 
Zetterberg, Karin, fru, Umeå. 
Zetterqvist, Ivar, komminister, Björksele. 
Zetterström, Carl, bokbindare, Umeå. 
Zetterström, Knut, lantmätare, Umeå. 
Zingmark, Carl, handelsbitr., Umeå. 
Zingmark, J. M„ e. o. landskanslist, Yt-

terhiske, Umeå. 
Zingmark, Jonas, bokhållare, Umeå. 
Åberg, Matilda, fr., Norra Bredsjön, 

Kloten. 
Ådén, Henry, målare, Umeå. 
Ådén, Agda, sömmerska, Ytterhiske, 

Umeå. 
Ågren, J. Alb., hemmansägare , Böleå, 

Umeå. 
Åhman, Linda, änkefru, Umeå. 
Åhman, Ida, fröken, Umeå. 
Åkerblom, Maria, fru, Umeå. 
Åkerlund, Axel, s tuvare, Umeå. 
Åkerrén, Yngve, underläkare, Umeå. 
Åkerrén, Carin, fru, Umeå. 
Åkerström, Karl J., kyrkoherde, Bureå. 
Åsele skolbibliotek, Åsele. 
Åsele folkbibliotek, Åsele. 
Åsell, E. R., kassör , Renholmen. 



3 3 5 

LARS A. JONSSONS^ 
Herrekipering & Manufaktur affär 

KUNGSGATAN 57 
Rikst. 877 Bostad 1140 

SPECERIAFFÄR 

BURSTROM & C:o 
R i k s t . 6 6 9 • - S t o r g . 8 1 

V ä l s o r t e r a t lager av 
Specerier, Delikatesser, 
Frukt o. grönsaker m.m. 

Åslund, John, G., herr, Grundt järn, 
Junsele. 

Åström, C. E„ verkmästare , Klatiböäe, 
Västerhiske. 

Åström, Elsa, lärarinna, Klabböle, Väs-
terihiske. 

Åström, C. G., fanjunkare, Haga, Umeå. 
Åström, Gust., järnbandl. , Vännäs. 
Åström, Otto, folkskollärare, Skellefteå. 
Åström, Hildur, fr., Åkufia, Bygdeå. 
Åström, Bernh., handelsförest . , Umeå. 
Åström. Dagmar, fru, Umeå. 
Åström, Edvard, sparb.-kamrer , Umeå. 
Åström, Hugo, e. länsbokih., Umeå. 
Ährling, G., auditör, Umeå. 
Öberg, F., doktor, Sipöland. 
Öberg, Sven, maskinist, Umeå. 
Öberg, Karl, amanuens, Vinkelgatan 3, 

Stockholm. 
Ödegård, D., redaktör, Luleå. 
Ögren, Helena, lärarinna, Ostvik. 

Öhlund, Seliner, ingenjör, Olovsfors, 
Nordmaling. 

Öihman, J. Viktor, ingenjör, Umeå. 
Öhman, Hilda, lärar inna, Selet, Löv-

ånger. 
Öhman, Amalia, lärarinna, Svartbäcken. 

Holmfors. 
Öhman, Annae, lärarinna, Åsele. 
Öhman, G. H., snickeriarb., Yttenhiske, 

Umeå. 
Öhngren, Siri, lektor, Umeå. 
Ölund, Ida, fr., Holmsund. 
Östberg, Erik, bagare, Umeå. 
Östensson, A., bamförman, Bastut räsk . 
Österlund. Adrian, gästgivare, Sikeå. 
Österlund, Henny, fr., Kroksjö, Malgo-

maj . 
Österlund, Per , plåtslagare, Umeå. 
Österlund, Fridolf, folkskollärare, Östan-

bäck, Ostvik. 
Östman, Olof, herr, Dorotea. 



Inga lösa hundar och katter i marken! 

Under våren och sommaren måste villebrådet ostört få fort-
planta sig, om vi, när jakttiden inträffar, skola påräkna något 
jaktbart i våra jaktmarker. Med den svaga villebrådsstam, som 
nu finnes, är det n ö d v ä n d i g t , att en var söker främja jakt-
lagarnas efterlevnad och framför allt tillser, att icke hundar och 
katter driva omkring i skog och mark. 

i gällande jaktlag föreskriver bland annat: "Löper hund, 
•J som jagar eller ofredar villebråd, lös i mark, där villebråd 
finnes under tiden fr. o. m. den 16 mars t. o. m. den 15 aug. böte 
hundens ägare eller innehavare fr. o. m. 5 t. o. m. 20 kr. och 
vare skyldig ersätta jakträttsinnehavaren skada, som därigenom 
må anses hava skett å villebrådet." 

Kan drivande hund ej upptagas, men igenkännas av två vitt-
nesgilla personer, kan hundägaren ändock ställas till ansvar för 
sin uraktlåtenhet att hålla hunden bunden. 

Hållen därför Edra hundar i band eller hundgård! 
Lösa hundar och katter äro under våren och sommaren det 

matnyttiga, mindre villebrådets måhända farligaste fiender. 
i gällande jaktlag lyder: "Katt, som anträffas utan-
för gård eller trädgård, må av jakträttsinnehavaren 

eller hans folk saklöst dödas!" 
Vårdslösa hundägare böra liksom överträdelser mot gällande 

jaktstadga anmälas för undertecknade. 
Hundägare i stad erinras om skyldigheten, att hund skall 

hava halsband med ägarens namn. 
Må vi alla hjälpas åt att skydda vårt matnyttiga villebråd, i 

dessa tider mer än någonsin! 
Ingå som medlem i länets jaktvårdsförening! Årsavgiften 

är endast 3 kr., då årsboken erhålles gratis. 

VÄSTERBOTTENS LÄNS JAKTVÅRDSFÖRENING. 
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TGMADRESS: TGMADRESS: 
"ASEA" _ • . • "ASEA" 

Alla slags elektriska motor- och kraftanläggningar 
samt installafonsarbeten utföras 

till h u m a n a p r i s e r 

Norrlands största lager av 

Installationsmaterial, Lampor & Armatur 

ALLMÄNNA SVENSKA ELEKTRISKA A.-B. 
- F IL IALEN I UWIEÅ -

TELEFONER: 
552 Felanmälningar o. reparat ioner under kontorstid, 8,30—6. 
869 „ efter kontorstid. 
641 Butiken och kassakontoret . Ankn. 
641 Materialavdelningen, Kamrer G. Wadell . Ankn. lagret. 
552 Ingenjörskontore t . Offert- & an läggningsavd . 
161 Filialchef: Ingenjör Albin Zet terberg, kontor. 
859 „ „ „ „ bostad. 
855 Kamrer G. Wadells bostad. 
869 Montör O. Jonssons bostad. 






