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HERTIGEN AV VÄSTERBOTTEN.
Hembygdsföreningens

förste

hedersledamot.

1.

Här var en gång naturen sin egen herre. Men så kom människan, och generationer av västerbottningar formade så småningom om vildmarken
till bygd — Bydsiljum. Foto förf.

ocft

frijgöeimifut
A v ÅKE

x ^äsfer&offen.

CAMPBELL.

R A M F Ö R OSS bilden av en västerbottnisk bygd. Kanske
är det den rika älvdalsbygden på de vida älvplatåernas bördiga ler- och momarker utefter Urnan eller någon av de andra
stora floderna med gård vid gård, så långt ögat når, kanske
någon ensam by kringgärdad av milsvida skogar och myrar med
de grå byggnaderna uppradade på strandbacken vid sjön eller
utefter moränlidernas soliga sydsluttningar, kanske slutligen ett par
fjällhemman på issjöterasserna u p p mot de öde fjällvidderna.
Sådan nu bygden ligger där, ter den sig för oss som ett
dubbelväsen, danad som den är av tvänne skilda makter.
I bergens växlande former, i dalarnas byggnad, i älv, i sjö,
och kärr, i myren och i skogen med sina självsådda träd och örter
och sina vilda djur möter oss bygden såsom en uppenbarelse av

F
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naturen, den natur, som ger form och liv enligt sina egna inneboende lagar.
Men vända vi blicken f r å n berg och myr till byar och gårdar,
så se vi där i åkerfältens rektanglar, i diken och gärdesgårdar, i
vägarnas räta linjer, i byggnader och anläggningar av många
olika slag det mänskliga arbetets verk — kulturen.
H ä r är den
formande makten människan, här föreskriver hon lag och ordning
enligt sina särskilda syftemål.

2.

Skall här bli bygd en gång? Naturen står alltjämt inpå dörrarna. Det ensamma torpet i skogsgläntan ger en typisk bild av ett nybyggarlandskap.
Hjoggtjiirn. Foto förf.

En g å n g — det var innan människan uppträtt på skådeplatsen — rådde över hela det område, vi nu kalla bygd, naturen med
oinskränkt makt med sina vilda d j u r och växter.
Men människan kom, och urskog röjdes, och så blev bygd
bruten i obygden under en ständig kamp mot naturen.
Redan mycket tidigt, av fornfynden att döma under stenåldern, trängde odlingens pioniärer utmed älvdalarna f r å n kustlandet in i det inre av landskapet. Men det dröjde länge, mycket
länge, innan kolonisationen nått en sådan fasthet och täthet, att
man kan börja tala om bygder. Först på mitten av 1300-talet
omtalas Umeå och Bygdeå socknar såsom bygder, väl de första
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i landskapet, som gjort sig förtjänta av benämningen. Så småningom komma väl flera bygder till, men i mycket bär Västerbotten prägel av att tämligen nyligen ha lagts under kulturen.
Ja, alltjämt kämpar här nyodlaren sin på många håll ojämna och
hårda kamp mot en karg och motspänstig natur. Och alltjämt
erbjudes här odlaren nya vidder vildmark att erövra.
Nästan överallt i södra delen av vårt land, för att nu ej nämna
Europa i övrigt, är nyodlarens kamp förd till slut. På många håll
slutfördes den redan för årtusenden sedan. I sådana åldriga kulturbygder som i Skåne, Danmark eller Frankrike, Italien etc. ha
genom årtusenden av mänskligt arbete jordytan, växtvärlden och
djurvärlden så helt formats efter människans behov, så helt gjorts
mänsklig kultur underdånig, att karaktären av kamp mellan kultur
och natur fullständigt är borta. Kulturen står sedan århundraden
odisputabel såsom segrare på valplatsen. N å g r a blygsamma rester av den ursprungliga naturen, några enstaka självsådda träd,
några buskar, några vilda d j u r och fåglar kan människan kanske
låta vara ifred, ja segraren kan t. o. m. kosta på sig lyxen att vara
lite ömsint mot sin forne motståndare: de fattiga resterna av den
ursprungliga vilda naturen få en sista fristad i nationalparkerna
bakom fridlysningsparagrafernas galler. Till och med örn och
varg och björn ha fått njuta segrarens nådiga beskydd.
Ja, vilddjuren börja bli verkliga rariteter i vår världsdel —
liksom vildmarken och urskogen. Där människan gått f r a m i sitt
arbete, där har hon röjt och ordnat upp, av den ursprungliga vilda
naturen har hon gjort en tam natur, där de odlade växterna, den
planterade skogen och tamdjuren trivas under människans hägn
och vård.
Människan har av det ursprungliga naturlandskapet
gjort vad
man kallat ett
kulturlandskap.
Denna omvandling av naturlandskapet till kulturlandskap har
ägt rum överallt i de gamla kulturbygderna. Numera måste man
i de flesta Europiska länder resa mycket långt för att finna
ett verkligt äkta naturlandskap. Men många av kulturbygdernas innevånare göra g ä r n a den långa resan. Ty behovet att uppleva den ursprungliga naturen tyckes bli allt starkare, ju mera
naturen övervinnes av kulturen. Turisteriet, natursvärmeriet, arbetet
för naturskydd och fridlysning, allt sådant är uttrycket för kulturbygdens längtan tillbaka till den förlorade naturen. Kanske bottna
dessa företelser i outrotliga rasinstinkter: driften att som nyodlaren få leva och verka mitt uppe i vilda naturen, att få uppleva
naturen.
Det är framför allt inom lövträdens och blandskogarnas Europa, som de gamla kulturbygderna med sitt utpräglade kulturlandskap ligga. Komma vi upp i Nordeuropiska barrskogsområdet
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i Norrland, Finland och Ryssland, ha bygderna här prägel av nybyggarland, även om en del bygder äro några hundra år gamla.
Kampen mellan natur och kultur rasar här alltjämt, en ofta bitter
och envis kamp, då naturen gärna vill återtaga varje fotsbredd
mark, nyodlaren vunnit.
I den gamla kulturbygdens landskap, t. ex. i det sydskånska
eller danska, tala de sparade grupperna av träd och buskar, de
små bokskogsdungarna, de tuktade pilevallarna, storkarna på hus-

3.

Uråldrig kulturbygd, skapad ej av en enda generation ut frän en enda gård
utan av bysamfälligheten genom odlingsarvet släktled efter släktled. Alla
linjer i d-etta .kulturlandskap tecknade av det mänskliga arbetet, som har
gått fram över markerna sedan årtusenden.
Reersö tandsby,
Själland.
Foto förf.

taken, rådjursparkerna, råk-hagarna etc. om frid och försoning
mellan natur och kultur. I nybyggarlandet åter, d ä r åkern är
erövrad f r å n vildmark och myr, där det ännu är så att säga oavgjort, om odlingen skall komma att ta sig upp ur kärret, ut ur
skogen och stenröset, där känner man inget behov att spara trädgrupper och buskage. Och där boskapen för ej länge sedan revs
av björn och varg och järv, där tänker man ej pä fridlysning av
vilda djur.

7
Nere i den gamla västerbottniska älvdalsbygden står naturen
alls ej inpå dörrarna, så som uppe i skogslandet. H ä r ligger gård
vid gård kanske mil framåt genom älvdalen. Sitter man uppe i
en storhässja och ser sig omkring — som en jättelik vävnad i
egendomligt rutmönster utbreder sig landskapet under en med
åkrar och fält i regelbundna fyrkanter av skiftande färger. Detaljerna i mönstret tecknas av vägarnas och gärdesgårdarnas fina
linjer, av de otaliga små västerbottensladorna, de väldiga gamla
kornhässjorna, logar, ladugårdar och stugor, de senare i växlande
färger, även om rött är övervägande.
En bygd alltså, där åkerbrukskulturen så ordnat och format
naturen sedan århundrade, att landskapet nu framstår som ett
kulturlandskap.
Men detta landskap når dock ej samma absoluta kulturkaraktär, som de stora jordbruksbygderna i Götaland. Avgörande för
ett landskaps karaktär är framför allt horisonten.
N ä r horisontens
linje runt om präglas av kulturen, såsom på sina håll på Skåneslätterna, d ä r horisonten markeras av åkrarnas pilevallar, av alléer,
trädgårdar, i f j ä r r a n skymtande parker, slott, kyrkor, väderkvarnar, byar, städer, är kulturlandskapets karaktär fullständig. Älvdalsbygden må vara vidsträckt med åker, äng och byar över betydande områden — horisonten präglas dock av barrskogens naggiga toppar. Uppåt och nedåt utefter dalen kan väl kulturens linjer
med åkrar och byggnader nå horisonten, men f r å n dalsidorna
tränga bergen med skogen fram, där står naturen helt nära och
tecknar horisonten med sin egen fria, oregelbundna linje. Och den
mäktiga älven själv, med sina strandbildningar, forsar och sel låter
en icke glömma en ännu otyglad naturs väldighet. Lydigt följer
bygden i dalen alla den mäktiges krokar och bukter. Det är sant,
att även slätten i sig själv är en naturbildning — men rutad in
i åkrar runt om, så långt ögat når, gör den sig ej gällande som en
naturbildning utan helt som en kulturprodukt, vars karaktär av
natur man endast helt förståndsmässigt fattar. Även om en och
annan låg grusås ger åkrarna svagt böljande former, så ter sig
dock brytningen mellan natur och kultur här närmast som en stillsam melodi i en lugn rytm — en slättens vaggsång. I älvdalslandskapet brytas natur och kultur i våldsammare former, som
omedelbart ge sig för ögat i motsättningen mellan den odlade, jämna
platån å ena sidan och å andra sidan bergens och skogarnas kraftiga, energiska linjer och älvens mäktiga lopp, som skär till och
formar platån efter sitt behag. Motsättningen ger här landskapet
en alldeles tydlig dramatisk karaktär. Spänningen i landskapet
når sin största intensitet, där människan ännu icke förmått kuva
älven, där bron ännu icke ligger säker, där utbyggandet av forsen
ännu ej hunnit längre än till primitiva dammbyggnader darrande
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under anstormande vattenmassor.
När den moderna ingenjörskonsten med sina jätteanläggningar slutligen helt övervinner älven
och kuvar dess tusentals hästkrafter, då är spänningen över.
Det landskap, som formats av sådana moderna ingenjörsarbeten, av kraftstationer och industriella anläggningar, präglas av
att människan är helt bestämmande, naturen helt kuvad.
I industribygden ha de industriella anläggningarna med sina
byggnader, transportanordningar m. m. samt bostäder nått en

4.

Även i de stora älvdalsbygderna tecknas horisonten av skog och berg. Vidsträckt kulturlandskap men ej absolut kulturkaraktär. Sunnanå i Skellefteådalen. Foto förf.

sådan omfattning, att de blivit helt bestämmande för området. På
flera håll såsom i Robertsfors har den moderna industribygden
utvecklats ur gammal bruksbygd. Så väl den gamla bruksbygden
som den moderna industribygden äro emellertid resultat av storföretag med stark centralisation av alla slags anläggningar. Jordbruksbygden återigen är resulatet av små företag spridda ut över
stora områden.
Själva bosättningen i industribygden ordnas snart till samhällen av utpräglad stadstyp. Men bygden blir därför ej stadsbygd, ty den är tydligt formad för en enda arbetsuppgift — ett
enda arbete, en enda produktion, men i gigantiska former, ty produktionen avser ej behovet inom en begränsad bygd utan hela länders efterfrågan på den enda varan.
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I jordbruksbygden är det mänskliga arbetet ej så intensivt som
i industribygden. I synnerhet n ä r man f r å n åker kommer till äng
och utägor, beten, fäbodvallar, ströängar o. d., ser man, vilken
påfallande extensiv karaktär lantbruket kan ha.
Det mänskliga arbetslivet sträcker sig ut över väldiga områden
(betesgång, slätter) men det lämnar knappt märkbara spår efter sig i
naturen. Industrien g ö r alltid ett kraftigt, våldsamt ingrepp i naturen. Jordbruket får ofta nöja sig med att helt försiktigt utnyttja na-

5.

Människan har en linjal i ögat. Hon inför i landskapet de geometriska formerna: paralloMogramme r, räta linjer, kuber o. s. v. I detta absoluta kulturlandskap nå människans linjer bort över horisonten. Dithmarschen. Foto förf.

turen, det liksom smyger sig efter naturens former. I det landskap,
som behärskas av det extensiva jordbruket, äro naturen och kulturen
brakta i en viss harmoni.
Även då jordbruket är mera intensivt såsom i de gamla jordbruksbygderna, skymtar dock naturens linje igenom och det på ett
alldeles särskilt sätt. Odlingen av jorden liksom boskapsskötseln
kan sägas bygga på en utveckling av naturen, en stegring av det för
området naturliga växt- och djurlivet. Det samma gäller även skogsskötseln.
Givetvis är denna stegring av naturlivet åstadkommen
genom ett utväljande och ett gynnade av vissa växt- och djurarter på
andras bekostnad. Men kulturarbetet kommer då närmast att verka såsom ett förenklande eller framhävande av naturens former.
Vad boskapsskötseln beträffar se vi det slående tydligt i Alperna,
där fåren, ungkreaturen, de äldre korna beta var för sig på sina na-
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turliga platser och vandra efter årstidernas växlingar. Vi se något
liknande i fäbodväsendets område hos oss. I slåttermyren, råningen,
hagen, ängen, skogen, åkern se vi resultatet av en viss uppordning
och intensifiering av växtbestånden, varvid kulturen noga följt naturens anvisningar.
Naturen spelar sålunda för västerbottensbygderna en stor, ja,
som vi sett ofta en allt behärskande roll. Och denna naturens betydelse kan väl också västerbottningen erkänna såsom något gott,

6.

Intet landskap är så helt format av människan som det hollandska.
Av
jord, vatten och vind ha holländarna skapat en ständigt punktligt arbetande
organism: Holland — mellan kanalerna och väderkvarnarna, som dag och
natt pumpa vattnet ut mot havet. Såhär se alltså de av människan formade vattenvägarna ut: kanalerna. Dessa dela upp ¡landet, och betesfälten
och åkrarna ligga också som rutorna på ett schackbräde. I detta "onaturliga" land finnas bara "onaturliga" v ä x t e r , klippta träd och underbara
blommor, alster av en långt driven trädgårdskonst, vidare "onaturliga" djur,
rasboskapen, som människan format genom ett intensivt avelsarbete.
Men av natur — litet eller intet. Foto förf.

blott man inte lägger alltför sentimentala synpunkter på naturen
utan ser den praktiskt och ekonomiskt såsom —
naturtillgångarna.
Naturtillgångarna skola utnyttjas — detta blir då också det
praktiska progammet. Det klingar lite annorlunda än storstadsbons
och turistens sentimentala tal om naturskydd. Och omsatt i verkligheten kan det bli något alldeles motsatt, en fullständig ödeläggelse
av naturtillgångarna.
Nu måste man rättvisligen erkänna, att programmet naturtill-

gångarnas utnyttjande under de sista 50 åren alltmer upptagit naturskyddsidéerna. Rovdrift, det för återväxten likgiltiga, hänsynslösa utnyttjandet av naturen, är ej längre modernt, emedan det visat sig i hög grad oekonomiskt. Skogsskövling, utrotandet av vilda växter och djur förekommer ej som regel utan som undantag.
Regeln börjar bli naturskydd, men naturskydd av ekonomiska,
praktiska hänsyn. Ja, man försöker inom länet bota de skador, som
de förra generationernas rovdrift förorsakat. Skogsvården behöver
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Men här är naturens mäktiga vattenväg, som skär till och formar strandvallar och bygder efter sitt behag.
Naturen är här avgjort den mäktigaste
och kulturen får smyga sig efter, så långt nu dess geometriska former
kunna passa till naturens fria kroklinje. Skellefteå ulvdal vid Myckle.
Foto: Anna Burström, Skellefteå.

jag ej särskilt omnämna. Intressant är att bävern, som varit utrotad sedan 1860-talet, nu inplanteras. Men den vilda skogsrenen,
är och förblir borta. Och alltjämt hotar utrotningen en hel del
vilt. Men man måste erkänna att djurskyddet här omöjligen kan
ligga till såsom t. ex. i Yellowstone national park i U. S. A., där
t. o. m. björnarna lära komma fram och äta ur hand. Björnarna i
Dorotea äro nog inte alltid så angenäma grannar.
Naturligtvis
måste djurskyddet liksom naturskyddet i övrigt ordnas efter principer, som ta hänsyn just till förhållandena i Västerbotten. Det gäller
att ordna förhållandet mellan natur och kultur praktiskt och ekonomiskt. Men må man då också — och detta gäller framför allt de största och rikaste bygderna — se till, att de ekonomiska hänsynen icke
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få vara de enda. Ju mindre av ursprunglig natur en bygd äger, ju
större område av bygden, som lagts under kultur, ju mera göra
sig de sentimentala hembygdsvårdsintressena påminta. Visserligen har utvecklingen i de rika älvdalsbygderna ännu ej nått så
långt som i vissa skånska slättbygder, där man redan talar om
att anlägga parker liksom i staden. När nyttans åker upptager
varje kvadratkilometer, så långt ögat når, så har man behov
av lite mera gröngräs att slå sig ner på, än vägkanten och

8.

Kring Robertsfors har av gammal bruksbygd utvecklats modern industribygd. Mien karaktären av industri brytes av att industriarbetarna även äro
jordbrukare. Ett sådant arbetarejordbruk föder en å två kor på omkring
tre tunnland jord. Vad bebyggelsen beträffar finna vi ookså här, dels ett
slutet brukssamhälle av gammal bergsslagstyp, dels friare lägenheter såsom
å denna bild. Arbetaren njuter förmånen att likt bonden skapa av jorden
och naturen. Foto förf.

dikesrenen kunna erbjuda. Men man är på väg. Må man
då i tid se till, att man får ett område reserverat som naturpark för
bygden. Den oberörda naturen försvinner så fruktansvärt hastigt.
Ett tiotal år blott — och de sista resterna av den ursprungliga naturen äro bortsopade. Kulturlandskapets innevånare likasåväl som
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stadens ha behov att söka vederkvickelse i naturen, att någon gång
stå inför en ursprunglig naturs eviga väsen. Först då naturen och
naturminnesmärkena äro borta, inser man vilket värde de haft — för
hembygdskänslan, denna känsla, som intet samhälle kan helt undvara utan att få sitt samhällsliv förytligat. Hembygdskänslan bygger givetvis ej bara på hembygdsnaturen. Men till en ganska väsentlig del. Naturen, naturminnesmärkena ge karaktär åt bygden.
Den bygd, där naturen hänsynslöst tillintetgöres, förlorar därmed i

9.

Bondgården med extensivt jordbruk och naturen: sedan man röjt plats för
hus, tomt, åker och väg, kan sedan naturen leva sitt liv någorlunda i fred.
Dock få vildmark och vilddjur ej bli allt för närgångna, för då slår man
ifrån sig. Skogen får ej smyga tillbaka in på knutarna. — Märk även de
nedtagbara gärdesgårdarna — en i Västerbotten vanlig anpassning tilJ klimatet.
Gärdslet nedtages för vinterns snö.
KUntsjö.
Foto förf.

karaktär. Den får en stämpel av närighet över sig. Den bygd,
där man huggit ned det sista beståndet av självsådda träd, för att
även den yttersta kvadratmetern jord skulle utnyttjas, där det sista
flyttblocket sprängts isär, inte precis därför, att det låg i vägen, men
därför att man inte tyckte det gjorde någon nytta, där okynniga
pojkar rivit ned de sista fågelbona, där alltså naturens språk helt
förstummats, i den bygden har man gjort oersättliga förluster. Vår
medfödda naturkänsla kan ej såsom förr binda oss till bygden. Vi
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bli lättare rotlösa, när vi förlorat dessa känslans rottrådar ned i
hembygden.
Till slut — hembygdens natur är av avgörande betydelse för
hembygden såsom turistort.
Och Västerbotten måste komma att
bliva ett turistland av betydenhet, därom kan intet tvivel råda. I
vårt land liksom i Europa i övrigt finnes ej något överflöd av naturlandskap. Och behovet av naturparker för vår världsdel kommer att bli alltmer trängande, ju mera naturen försvinner f r å n själva

10. Fäbodväsendet är en form av boskapsskötsel, som tvingar människan ut i
naturen, ja, nästan gör henne till en slags naturmänniska i stil med nomaden, som måste vandra -med årstiderna, allteftersom den halvvilda boskapen
söker sin föda. Till den intensiva boskapsskötseln .med stallutfodring året
om svara åkern och kraftfoderfabriken, till den extensiva boskapsskötseln
naturliga beten i vildmark.
Bilden föreställer utsikten över Söråselefäbodarna vid Fäbosjöro: ett ståtligt naturlandskap, där intrycket av naturens
väldighet endast förstärkes av de små människoverken, denna handfull hus,
utkastade i vildmarken. Foto Erik Lindgren, Åsele.

kulturbygderna. Alperna och havssträndernas badorter räcka icke
längre till — de hava därtill redan alltför mycket präglats av kulturen och ge snart ej den vederkvickelse, som äkta natur bör ge.
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Men i Västerbotten liksom i Norrland i övrigt finner man oberörda
vidder av naturpark, och t. o. m. i de stora jordbruksbygderna lever
här naturen alltjämt ett rikt och starkt liv. Det gäller sålunda för
västerbottningen att rätt förstå och uppskatta denna sida av hembygdens väsen, som är hembygdsnaturen.
Naturskydd, naturvård så
lyder alltså det krav varje västerbottensbygd har rätt att ställa på
sina innebyggare.
Men hembygden var ett dubbelväsen. Naturen var dess ena si-

11. Mot tåtet om naturparker för de stora bygderna i Västerbotten torde man
vilja invända: ha vi icke nog av ödemarker inom länet — se på myrarna,
fjällhedarna, de oändliga skogarna! Jo, men det är skillnad på natur och natur:
myren, fjällheden ooh skogen kunna nog ha sim skönhet och poesi vars huvudtema är storslagen enformighet, ödslighet.
Men natunparken invid den
stora jordbruksbygden i älvdalarna bjuder på en rikedom av naturformer
med nipor, berg ooh forsar, barr- och lövskog. Bilden här, en myr vid
vägen Bjurholm—Åsele, visar ett naturlandskap, som man ej behöver be
för. Det är estetsnobberi att påstå, att detta är det vackraste Västerbottenslandskapet. Foto förf.

da, kulturen dess andra. Och hembygdskulturen kommer också med
sina krav på förståelse och uppskattning — krav som vi ej kunna
komma ifrån, om vi önska en sund utveckling av hembygdslivet. För
att förstå hembygdskulturen måste vi först göra klart, vad hembygd
eller bygd över huvud taget är. Motsatsen till bygd är obygd. Men
detta betyder ej, som mången torde mena, att bygden är det befolkade landområdet till skillnad från obygden, som då skulle vara det
obefolkade.
Man har då förväxlat de två begreppen obygd och
ödemark. Ödemarken är obefolkad — inga människor kunna där
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finna sitt livsuppehälle.
Obygden däremot sådan vi finna den i
Västerbottens fjälltrakter liksom i lappmarkerna i Sverige, Norge
och Finland är befolkad. Men av nomader — ej av bofasta. Områden befolkade av nomadstammar bliva inga bygder — de förbliva obygder d. v. s. områden utan fast bebyggelse men äro därför
alls ej ödemarker. I nomadernas område finna vi naturligtvis bostäder, nämligen de flyttbara bostäderna, tälten.
Men tält- och lägerstad äro väsentligt skilda från hus och bygd. De förra ha flyttbarhet som princip, de senare beständigheten. Husgrund och åker
binda befolkningen till platsen, medan tält och renhjord frigöra och
tvinga till vandring. Den bofaste, som ej flyttar hem och nattläger
och därför strängt taget ej kan färdas längre bort än en halv dagsresa, har att inom ett så begränsat område finna sitt livsuppehälle.
Han arbetar med jorden, han ökar sina ägodeler genom att lägga
ett allt större område under kultur. Han bryter bygd i obygd och
lämnar som arv till sina efterkommande åkrar och byggnader, som
nästa generation alltjämt kan utvidga. Så växer bygden genom
arvet.
Naturlandskapet övergår till kulturlandskap genom generationernas samlade arbete. Nomaden däremot bryter ej bygd —
han söker naturliga beten, som han ej gör något åt. Platsen, där
han tältar, förändras ej något nämnvärt genom hans korta vistelse
där. När området är avbetat, bär det vidare. Naturlandskapet förblir så naturlandskap. Lappen kan öka sin renhjord, men det g ö r
honom ej därför bofast — han måste blott vandra än vidare. Nomaden kan därtill ej som den bofaste generation efter generation
genom arv utöka sitt föremålsbestånd. Nomadiseringen kräver en
viss noga bestämd och begränsad utrustning. Denna kan ej väsentligen utökas utan att direkt bli hinderlig för vandringslivet. Därför
finner man också, hur de nomadiserande folkens materiella kulturutrustning i årtusenden förblir densamma. Med en utrustning avpassad för ett rörligt liv, fri och obunden färdas nomaden generation efter generation framåt i ett evigt naturlandskap. Gränsen bekymrar honom föga, varken riksgränsen eller bygdegränsen. Det är
mot dessa gränslösa nomadstammar, som Europas bygdefolk haft att
försvara sina gränser. Som stormvindar ha centralasiens nomadstammar g å n g på g å n g störtat sig över Europa. Kinas bofasta
folk byggde en mur som gräns mot de gränslösa folken, den kinesiska muren. Nomadens känsla för äganderätt sträcker sig väsentligen blott till boskapshjorden — den bofastes även till jordområdet och gränsen är uttrycket för denna äganderätt. Alltså: bygd
är till sitt inre väsen bofasthet och arv inom fasta gränser, och bygden framträder till det yttre med åkrar och byggnader såsom ett
kulturlandskap.
Vad som förutom åkrarna med sina raka linjer i diken och gärden samt byggnaderna utgör det mest framträdande draget i ett kul-
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turlandskap är landsvägen. Naturlandskapets, naturens egen väg
är djurstigen. Denna är också nomadens väg, f r å n betesmark till
betesmark eller vattningsplats. Även de bofasta följde i äldsta tider
djurstigen. Många av våra vägar, ej minst i Västerbotten, torde ursprungligen lagts utefter gamla djurstigar. Vägen är kanske alltjämt tecknad med naturens fria kroklinje och ej efter människans
linjal. Där djuret funnit fotfäste, där är bra vägland, och så slingrar vägen fram över de torra backarna liksom sökande, trevande
fram. Vägens mål synes ej i dess linje. Till grund för dess linje
ligger ej någon geografiskt fattad riktning utan instinkt och väderkorn. Klövjestigen är ofta av denna natur.
Men människan har nu en g å n g geometriskt sinne — en
linjal i ögat — varför hon gärna, så snart hon kan, ersätter kroklinjen med den räta linjen — vi se det i åkrarna, som, om ej naturen lägger allt för stora hinder i vägen, rätas ut till rektanglar
och kvadrater. Vägen rätas ut. Detta uttrycker också människans
geografiskt bestämda uppfattning om riktning och mål.
Den färdiga landsvägen har en helt annan karaktär än djurstigen. Den är resultatet av flera generationers samfärdsel bofast
folk emellan. Bofastheten garanterar dess riktning århundraden
eller årtusenden igenom. Nomadvägarna — vi se dem i lappmarken såsom renstigar, som häst- och kreatursvägar ute på
Ungerns pusta — flyta ut över hed och stäpp med hundratals
trevande spår. Vägens början, om man nu kan tala därom, vet inte
om något slut. Landsvägen däremot markerar i sin begynnelse
bestämd riktning och mål. Den är byggd, och dess samfärdsmedel
är vagnen. Järnvägen är ej någon särskild vägtyp — den bygger
på samma principer som landsvägen, skärper endast den vanliga
landsvägens karaktär till det yttersta. En skärpning av våra landsvägars karaktär har vidare bilarna åstadkommit utan att därför
ha skapat något nytt. Bilvägen är även den en de bofastas väg
och uttrycker behovet av samfärdsel mellan grannar och bygder
samt mellan landsbygd och stad. På vägen österut f r å n Åsele
finner man ett av de bästa exempel på den moderna vägen, som
kilometer efter kilometer i rät linje hastar mot sitt mål. Vägens
linje motsvarar direkt den 40—50 kilometers fart, som är bilens
naturliga hastighet. På kustlandsvägen återigen se vi i linjerna
mångenstädes minnen av en kanske uråldrig samfärdsel, som med
enkla färdredskap trevat sig f r a m — kanske just följande djurstigarna.
Naturligtvis uttrycker den moderna bilvägen, som spränger
sig fram, en annan värdering av tiden än den gamla forvägen,
som hellre tog en krok, än den kostat på genomskärning.
Det
moderna kulturlandskapet får så en prägel av rastlöshet, som förstärkes, som någon har påpekat, av våra många tornklockor, som
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förkunna tidens flykt. I Asien präglas däremot kulturlandskapet
snarare av en tidlös ro.
Utefter de gamla färdvägarna stå alltjämt ikvar de gamla
vägmärkena i g j u t j ä r n eller sten. De ge åt vägen en historisk
prägel. Men på liknande sätt är det med så mycket annat, som
möter oss i bygden. Sparsammast äro minnena f r å n forntid
och medeltid. Men de finnas dock: forngravar, stensättningar och
många andra slag av fasta fornminnen, och f r å n medeltiden fram-

12. Flyttbarhet, uppbrott och så vandring igen. Inte slå sig ned för hela livet,
ej ens för hela året, blott för några ikorta veckor — sådan är karaktären
ihos denna form av mänsklig bostad. Här liksom i fjällen hinner man ej
förändra naturen, runt lägerplatsen. De få spåren av den korta vistelsen
här har naturen med en enda vinter plånat ut. Och så förblir landskapet
ett naturlandskap, även, om nomader här vandrat i årtusenden.
Den makt,
som regerar lapparnas land, är naturen, ioke människan. Över dess marker
blåsa himmelens vindar. Där s ä växterna sig själva, där gå de vilda
djuren sina egna vägar. Foto L. Wahlberg, Umeå.

för allt kyrkor. Slutligen f r å n senare tider men dock genom sin
traditionstrohet erinrande om forna tider de gamla bondgårdarna
med sina mången g å n g uråldriga byggnadsformer. Dessa kulturminnesmärken, fornminnena, kyrkorna och de gamla bondgårdarna, giva på sina håll åt det västerländska kulturlandskapet en
viss historisk prägel. Kulturlandskapet kan vara av sent datum.
Det kan hava tillkommit genom en kolonisation i sen tid. Ett sådant
kulturlandskap, kolonisationslandskap,
präglas av mänskligt liv och
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arbete av idag huvudsakligen. Det historiska landskapet återigen
får sin prägel huvudsakligen av mänskligt liv och arbete för århundraden eller årtusenden sedan. Utpräglat historiska landskap
se vi på sina håll i Sydeuropa, där mångenstädes landskapet ej
erhållit sina kulturformer under det sista århundradet utan var
färdigbildat för ett halvt årtusende sedan, där alltså den nuvarande
befolkningens insats i landskapet synes fattig och obetydlig i jämförelse med vad forna tider anlagt och byggt (t. ex. de gamla

13.

Men här vilar den bofastes hem grundat i hembygdens mark för generationer framåt. Och arvet av röjd och odlad .iord, av vägar och byggnader
växer släktled efter släktled. Över dessa marker går ¡plogen fram. Här är
det människan, som sår växterna, här vallar hon tamboskapen. Och på
vägen kör hon sitt spann till köpstad och kyrka. Bygdsilium.
Foto Tycho
Johansson, Umeå.

romerska vägarna eller akvedukterna). Ett sådant historiskt landskap ha vi givetvis ej i Västerbotten. Vad som byggts under
modern tid synes här alltid större och präktigare än de gamla
historiska anläggningarna. Men i Västerbotten får landskapet
ändock ej en sådan prägel av modernt kolonisationsland, som landskapet i U. S. A. Se blott på kyrkorna. Flera äro byggda på
en tid, då Amerika ännu ej var upptäckt. Men vi husera ofta i
våra bygder, som om vi hade att göra med amerikanskt kolonisationsland och ej med gammal europeisk, historisk bygd.
Gravfält plöjas upp, rösen rivas, runstenar sprängas eller vrä-
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kas ikull. Gravurnorna och förfädernas vitnade ben harvas ned
med gödseln. Och dock var detta minnena av våra äldsta förfäder,
pioniärerna, som här bröto för första gången bygd i obygden. Ett
underbart sätt att visa tacksamhet för den bygd de givit oss i arv.
Och så som det är med fornminnena så är det ock med kulturminnena frårt senare tider. De gamla kyrkorna gå som ödekyrkor
en sorglig undergång till mötes vittnande om den likgiltighet och
det förakt, den nu levande generationen visar minnena av förfäd-

14. Vidd, rymd, enkelhet och klarhet i linjerna — sådant blir ofta intrycket av
västerbottensgården. Åbyn, Burträsk socken. Foto förf.

rens andakt och tro. Men kyrkorna äro i bygden ej de enda
kulturminnena. Kyrkan är blott en, men de gamla g å r d a r n a äro
många och fylla landskapsbilden med byggnader i hundratal, kanske tusental. Därför blir i Västerbotten de gamla bondgårdarna,
som alltjämt i planering och byggnader följa gammal fäderneärvd stil, de viktigaste uttrycken för sambandet med gången tid,
med traditionen, med förfädrens kultur.
Detta om bondgårdarna som bygdens viktigaste kulturminnen
kan nu gälla om många svenska bygder. Men för Västerbottens del
gäller det på ett särskilt och därtill glädjande sätt. I många svenska
bygder betonas kulturfattigdomen och avbrottet i den historiska
traditionen just av det förfallna tillstånd i vilket de gamla bondg å r d a r n a befinna sig, i synnerhet då de stå omgivna av pösiga

21
moderna bondgårdsvillor, som alls ej beteckna en fortsättning på
utan ett övergivande av egen nedärvd byggnadskultur. Ett sådant
intryck gör däremot ej byggnadskulturen i Västerbotten. Intressant
är att jämföra Västerbottens byggnadskultur med Västergötlands.
Västergötland, det uråldriga kulturlandskapet, har haft en byggnadstradition med egna rötter i egen bygd sedan minst ett årtusende. H a r haft — ty man måste erkänna, att denna tradition icke
förmått skapa något nämnvärt, sedan ett århundrade, och nu tycks

15 och 16. Levande tradition: portalen på den övergivna stugan på Anders Ågrens
gård har varit förebilden för den nya portalen till Fredrik Ågrens inanbyggnad. Knutarna, som' så ofta avsågas, hava här bibehållits men' klätts. Sikeå.
Foto förf.

den alldeles ha övergivits. Skall man i Västergötland se någon
bygdepräglad byggnadskultur, 'får man gå till de allra älsta gårdarna och rucklena, som den obevekliga tiden nästan lagt i ruiner.
Västerbottens byggnadskultur åter med sina för övre Norrlands
kustland högst karaktäriska byggnader — tänk på de märkliga
storhässjorna, långlogarna, rundlogarna, snedladorna, kyrkstugorna o. s. v. — visar på en visserligen alls ej urgammal men dock
ända in i senaste tid synnerligen livskraftig tradition. Traditionens
rötter äro naturligtvis att söka söderut, varifrån hela bebyggelsen
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trängt upp.
I Västerbotten möter den egendomliga bilden av
mängder av gårdar och byggnader tillkomna för icke ett århundrade sedan och dock präglade av säregen tradition. Ja, denna
unga tradition har varit så livskraftig, att den förmått hålla sig
uppe även in under den moderna trävaruindustriens tid. De vackra, karaktäristiska knutklädslarna och fordren äro utmärkta exempel på, hur denna tradition alltjämt skapar även med den moderna träindustriens alster. Naturligtvis ligger lör en även med

17.

Gård i Innertavle. Staketet kring såväl trädgård som gårdsplan markerar
den señares mangårdskaraktär. Foto förf.

modernt materiel arbetande tradition träindustriens villa med verandorna o. s. v. snubblande nära, och det kan ej undvikas, att
just här uppe i träindustriens land en hel del fruktansvärda
byggnadsverk fabricerats. Men detta kan ej förta huvudintrycket:
en in i sen tid levande byggnadskultur, en u n g tradition, karaktärisk för Västerbotten och närmaste kustland, så väl vad byggnader som placering beträffar.
Till sina g r u n d d r a g tillhör den västerbottniska bondgården en
gårdstyp, som återfinnes i något växlande former inom ett område,
som sträcker sig från Dalälven, över Norrland och Finnland in mot
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ryska Karelen. Området motsvarar ungefär det nordeuropeiska
barrskogsområdet, som vid ryska Karelen möter de uralska och sibiriska barrträden.
För Sveriges del kallas typen för den nordsvenska enkelt fyrbyggda gården,
och dea utmärkes till skillnad
från våra mellansvenska dubbelgårdar, soiii hava särskilda man- och
fägårdar, av att husen ligga kring en enda, ofta ganska vidsträckt
gårdsplan, vars karaktär av mangård (ej fägård) markeras av att
djuren ofta med stängsel hållas ute från gårdsplanen. Kreaturen

18.

Stall-logelämga med rundlogen på gaveln.
K. Hedmans gård, Ön, Umeå
socken. Jfr. plan. Karaktärristisk är också placeringen av brunnen med
sitt timrade kar och sin högt över byggnaderna synliga brunnsstång.
Foto förf.

föras till fähuset ej in över gårdsplanen utan utifrån genom en fägata eller ett lider.
Byggnaderna tillhöra det för barrskogsområdet karaktäristiska
knuttimrade huset med tak av ved eller spån. Denna byggnadsteknik g å r i Västerbottens län även upp i björkbältet, där på sina håll
i björk knuttimrade gårdar påträffas (se fotos till plan VIII).
Nu kan man i massan av skiftande gårdstyper urskilja två, som
ofta återkomma och alltså uttrycka en bestämd tradition.
Den ena är den enkelt fyrbyggda gården, där ett större eller
mindre antal byggnader ligga ordnade så, att en fyrsidig gårdsplan
markeras. Ett exempel härpå utgör Hedmans gård, Ön, Umeå socken, plan VI. Vinter- och summarstuga ligga ej sällan i vinkel mot

varandra. Mången g å n g finnas byggnader endast på tre sidor, den
fjärde markeras då ofta av staket (jfr planerna I, III och VII samt
bild 17).
Stall, ladugård, port och loge bilda gärna ett sammanhängande byggnadskomplex. Denna länga utgör ett av de starkaste, mest
karaktäristiska dragen i de västerbottniska gårdarnas planering, synnerligast då den avslutas med rundlogen såsom bild 18 visar (jfr
plan VI).
Bakom logen står storhässjan, som då skjuter ut från
gårdsfyrkanten.
Den andra gårdstypen uppstår, om en byggnad, t. ex. sommarstugan, lägges vinkelrätt från mitten av stall-logelängan.
Härigenom uppstår vid den från
gårdsfyrkanten sålunda överskjutande delen av stall-logelängan en slags bakgård, som,
då den har sommarstugan vid
sin ena sida, ej behöver bli fägård (se fotografier och plan
till Erik-Persa-gården i Norrfors, plan V). En liknande plan
uppstår, om stall-logelängan
brytes i rät vinkel, så att t. ex.
logen med hässjan går ut från
gårdsfyrkanten. Den bakgård,
som då bildas i vinkeln mellan
19. Portbyggnad. Skdnnarbyn, Bygdeå
ladugård och loge, blir natursocken. Foto Tycho Johansson,
ligtvis en fägård såsom framUmeå.
g å r av planen av Norrfors n : r
1, plan IV. Naturligtvis förekomma vid båda typerna att bodar,
bastun och ibland rundlogen läggas utanför själva gårdstomten.
Ibland, i synnerhet i äldre tid, ha byggnaderna kunnat samlas
i längor kring en jämförensevis trång gårdsplan, till vilken då en
portbyggnad ledde in (se bild 19). Någon g å n g finner man, hur
byggnader sammanföras ej till en länga utan i klunga. Ett exempel
härpå synes på plan I. Österut inom nordeuropeiska barrskogsområdet blir detta sätt att sammanföra byggnader allt vanligare, så att
slutligen hela gårdstypen formas därav (Ryska Karelen).
Sådan västerbottensgården nu i allmänhet ter sig, ger den dock
intrycket av öppenhet, vilken ibland blir till spridd ordning. Stalllogelängan verkar dock som en ryggrad och rundlogen, om den
finnes, som ett säkert ankare. Som en kraftig accent i kompositionen
står storhässjan höjande sig högt över alla byggnaderna. Kommer
därtill den högst egendomliga parallellismen med de båda stolpbodarna, tvillingbodarna, uppflugna på höjden bakom blir gårdsbil-
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den helt enkelt underbar. I karaktärsfullhet tävlar den med framgång med skånegården. Kanske är den Europas egendomligaste
gårdstyp.
De estetiska värden hos västerbottensgården, jag h ä r framhållit, ha naturligtvis icke tillkommit såsom ett medvetet uttryck för
skönhetssträvan hos vår allmoge. Västerbottensgården har komponerats av naturen först och främst, vidare av det av gammal tradition bundna arbetslivet, som har framtvingat vissa former, slutligen
också något av den byggandes krav på armbågsrum, förkärlek för
öppna marker, vidsträckthet, kanske också pampighet. Till medveten estetisk komposition av gårdsplanen har man aldrig kommit.
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20.

Den ena standardtypen för stugor i Västerbotten. Vinterstugan på Kvistgärden i Myckle, Skellefteå socken, uppförd 1805. Denna gamla svenska
stugutyp, vanlig i norra och mellersta delarna av vårt land, har i Västerbotten och angränsande kustland fått en del karaktäristiska detaljer: öppen
plattformliknande förstugukv-ist, de särskilt smala skorstenarna ha obetydligt markerade krön, vildare förekommer klädsel av knutarna i form av pilastrar ofta med kapitäl, fast ehuru ej gammal tradition med vindsfönster.
På husets baksida är i regel en kraftig stege rest.
Foto Q. Renhorn,
Skellefteå.

Men västerbottensgården saknar naturligvis därför ej alls estetiska
värden lika lite som bergen och blommorna, som ingen annan konstnär format än naturen.
Västerbottensgården liksom norrlandsgården i allmänhet ger
uttryck för egendomliga levnadsförhållanden. Lantbruket är extensivt. Utägorna äro jämförda med inägorna ofantliga.
De tillgodogöras genom bestesgång, slätter, skogshushållning av olika slag,
vilket allt tvingar människorna ut, långt bort från hemgården, så att
de vissa tider av året flytta bort från hemgården. Och man icke
blott flyttar ut till fäbodarna, till slåtterkojorna, till skogen, utan
även hemma på gården ske flyttningar mellan vinterstuga och sommarstuga, vinterfähus och sommarfähus.
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Vinter- och sommarstugorna äro byggda i ganska skiftande
former, bland vilka man dock kan urskilja två huvudtyper. Dessa
två typer, som alltså varierats på flera olika sätt, representera var
för sig en bestämd tradition, med sin egen utvecklingshistoria.
O.ta står som huvudbyggnad (vinterstuga, storstuga) på västerbcttensgården ett långt, ganska smalt hus med ingång mitt fram på
långsidan från en ofta plattformsliknande, öppen förstukvist.
På
ömse sidor synas bakom takåsen krönnen av två smala skorstenar,
som utgå från nedre delen av takets baksida. Detta hus är en "långbyggning", och har kök på ena gaveln, sal på den andra samt förstu och kammare mitt fram. Skorstenarna markera läget för kökets
och salens eldstäder, såsom
framgår av bild 20 samt planerna I, III, IV och VI. Denna
långbyggning är den gamla
svenska parstugan.
Typen har
säkerligen uppkommit på så
sätt, att två skilda byggnader
ställts samman med gavelsvalarna mot varandra (Erixon,
Det nordiska husets historia s.
153). Även en annan — äldre
21. Den andra standardtypen för stugor
—
förklaring till typens uppi Västerbotten. Erik Mattssons stukomst finnes, men även denna
ga, Över-Rissjö, Åsele socken, uppförd i slutet av 1700-talet. S. k. korsför parstugan tillbaka på det
byggning. Foto Erik Lindgren, Åsele.
uråldriga gavelsvalehuset, huset med ingång genom en öppen gavelsvale.
Långbyggningen är som nämt ofta vinterstuga men förekommer också som sommar-, lill- eller bagarstuga, (se planerna IV, VII).
Ej sällan utökas den på ena eller båda gavlarna med ytterligare rum.
Den andra stugtypen är "korsbyggningen". Bild 21 visar en
sådan korsbyggning från slutet av 1700-talet (jfr planen på bild 22
med planen till Albrektsgården i Myckle vars korsbyggning är från
1805, plan II). Den lika breda som långa byggnaden (i regel nästan
kvadratisk grundplan) är sedd från ingångssidan delad genom en
timmervägg mitt över i tvenne likstora hälfter (bilderna 21 och tydligare 25, 26). Dessa i sin tur äro ävenledes av timmerväggar uppdelade i rum, så att den ena av byggnadshalvorna kommer att rymma framtill förstu med en liten förstukammare och därbakom en
stor sal, medan den andra halvan framtill har kök och därbakom en
kökskammare.
Köket och salens eldstäder komma att ligga tillsammans rakt under mitten av takåsen, från vilken punkt alltså skorstenen reser sig. Typen verkar med sin för smålägenheter mycket
praktiska rumsuppdelning samt placeringen av eldstäderna ganska

modärn.
Anmärkningsvärt är, att den ofta påträffas som kyrkstuga, såsom i Vilhelmina, Skellefteå och Åsele, varvid den, i synnerhet då i Åsele, utformats till en synnerligen vacker byggnad med
enkla, klara, ja monumentala proportioner (bild 25 och 26).
Man får av korsbyggningen det intrycket, att typen sått färdig
med ens, liksom medvetet uppkonstruerad, medan långbyggningen
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22. Plan till korsbyggntag. Erik Mattssons stuga, Över-Rissjö, Åsele socken.
Uppmätt och beskriven av Erik Lindgren, Åsele. Stugan skall vara byggd
i slutet av 1700-talet och har gått i arv i fyra släktled sålunda:
Marcus Pährsson (född 1757), sonen
Per Marcusson (född 1782), dennes måg
Erik Mattsson (född 1806), dennes son
Mattias Ersson (född 1832),
(Sprängviiken—Svara) Aktiebolag),
Erik Mattsson, nuvarande ägare.

med sina mera opraktiska men av gammal tradition hävdade former
alldeles tydligt långsamt, liksom organiskt vuxit fram genom en traditions utveckling släktled efter släktled. Emellertid finnas skäl att
antaga att korsbyggningen (den förekommer även nedanför Norrland) likasåväl som långbyggningen har vuxit fram och alltså har
en utvecklingshistoria. Urformen skulle då vara att söka möjligen
ej hos huset med öppen gavelsvale såsom för parstugan utan i an-
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24. Interiör av köket till Erik Mattssons
stuga, Över-Rissjö, Åsele, socken.
Foto Erik Lindgren, Åsele.

23. Färstugukvisten till Erik Mattssons
stuga, Över-Rissjö, Åsele socken.
Foto Erik Lindgren, Åsele.

25. Ett arkitektoniskt mästerverk. Kyrkstuga i Åsele kyrkstad. Denna form
av "korsbyggning" är mycket vanlig i Åsele kyrkstad, vilken därför
också utgör en synnerligen vacker
samling hus, tämligen enastående
med sin genomförda stil. Foto förf.

26. Kyrkstuga i Åsele. Framsidan av
föregående. Foto förf.
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dra former av timmerhus. Inom nordeuropeiska barrskogsområdet i Norrland, men ännu oftare i Finland och Ryssland påträffas
hus, som alls ej ha med gavelsvalehuset att g ö r a : hus utan svale
med ingång på gaveln eller långsidan direkt i rummet. Sättas två
sådana hus samman, uppstår en typ sådan, som återfinnes på plan
VIII (jfr. tillhörande fotos). Lägges så eldstaden mot den gemensamma gavelväggen, så är grundkaraktären färdig: två likstora hus
halvor med centralt läge av eldstaden. Detta är endast några för-

27. Dörr från Norrfors t. v., dörr från Bygdsiljum t. h.

modanden stödda på alltför få och alltför spridda iakttagelser i
Norrland och Finland. Men kanske de kunna ge någon läsare anledning att närmare studera husen utan svale, som alltför mycket
ställts i skuggan av gavelsvalehuset.
Av stugornas exteriörer och interiörer vore många intressanta
detaljer att anföra. Jag får inskränka mig till att ge ett par bilder
av knutklädslar samt dörrar och dörrfoder (bild 27, 28).
De avgjort egendomligaste, ibland också ståtligaste byggnaderna vid västerbottensgårdarna utgöras av logarna: långlogen och
rundlogen. Äldst av dessa är långlogen, som torde tillhöra 1700talet, men som varit i användning ända fram till våra dagar. I långlogen på bild 29 tröskades alltjämt med den gamla bulten.
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28. Byggnadsdetaljer: A. Knutpilaster med kaipitäl från Jämteböiegården på
Qamm-lia, Umeå. B. Rniutklädsel, Karl Hedmans gård, Ön, Umeå.
C. Skåp i dörrposten, f. d. Joels gård, Åbyn, Brännfors. Ritat av Anna
Burström, Skellefteå.
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31. Rundloge med likformigt sluttande
tak. Bygdsiljum. Foto Hilda Halfvarsson.

29. Långloge från Ursviken. Märk för
uppskattning av logens längd den
bakre dörröppningen! Denna lår.gloge användes alltjämt. Bulten är
lika med rundlogen fastän bultaxlarna ej äro radierande utan parallella. Foto förf.

32. Rundloge med kornlada som krön.
Åbyn, Burträsk socken. Foto förf.

30. Rundloge med gavelröste. Siikeå.
Genom att knutarna avsågats har
byggnaden förlorat något i sitt markanta utseende. Foto förf.

33.

Bult till1 rundloge. Sikeå. Foto förf.

Senare är rundlogen. Den uppträder med två olika slags tak.
Bild 30 visar den ena taktypen: åt två sidor sluttande tak, varvid
gavelrösten uppstå. Den andra typen, bild 31, har åt alla sidor slut-

34. Storhässja.
Erik-Persa-gården
Norrfors. Foto förf.
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35. Storhässja.
Erik-Persa-gården
Norrfors. Foto förf.

i

a

*

i

S-AWfTJP*».

36. Plan av rundloge, Sikeå. 1. port,
2. körbanan, 3. gång eller kastloge, 4. la, 5. balkar av tjocka plankor för att styra bulten, 6. gluggar.
Uppmätt av förf.

tände tak. Denna åttsidiga knuttimrade byggnad är utan gensägelse vårt lands monumentalaste allmogebyggnad. Krönt med knuttimrad kornlada såsom typen förekommer i Burträsk socken (Åbyn

och Ljusvattnet, bild 32) betecknar den toppunkten av vad allmogen
ut ifrån rent praktiska uppgifter utan några medvetna estetiska avsikter åstadkommit i arkitekturväg.

37. Tvillingbodar. Söråsele. En egendomlig parajlellism, som säkerligen
ej blott förklaras ut ur praktiska
behov.
Tvillingbodarna torde ha
markerat
förmögenhet eller välstånd, såsom ej sällan byggnader
och byggnadsdetaljer göra i Norrland. Liksom även
annorstädes.
Foto förf.

38. Snedlada.

Ursviken.

Foto förf.

39. Skogsarbetarekoja i Fredrika socken. Kojan har femsidig grundplan.
Inredd med lavar längs väggarna,
,timrad eldstad i mitten, däröver
rököppningen. Foto förf.

Till logen ansluter sig hässjan. Den har — visserligen ur andra synpunkter — behandlats i denna publikation av Ernst Gafvelin, årsskriften 1921, sid. 72.
Stolpbodarna, som ej sällan uppträda i par såsom tvillingbo3

41.

Kyrkstaden i Ásele. Torget.

Foto förf.

43.

Kyrkstaden i Skellefteå.

Foto

förf.

44.

43.

Kyrkstaden i Lövånger.

Kyrkstaden i

Skellefteå.

Foto förf.

Foto

förf.

46.

Kyrkstaden i Burträsk.

43. K y r k s t a d e n i

Skellefteå.

Foto förf.

Foto

förf.

49. Kyrkstaden i Burträsk.

Kyrkstuga roed läsbarn. Foto förf.
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dar, höra också till gårdens vackraste byggnader. I dem framträder en tradition med förnäma anor över medeltid och forntid sammanbindande norrländsk byggenskap med mången främmande kulturer (bild 37).
Snedladorna påträffas såväl i Väster- som Österbotten och markera en bestämd kultursamhörighet mellan Bottenhavets båda stränder (bild 38).
Men — uppe i de stora skogarna har in i senaste tider formats
i timmer, torvor och ris många märkliga ting oberoende av såväl
gammalt arv som gamla kulturförbindelser, helt primitiva
byggnader, så som livet i skogarna kan ge det. Där är kojor i jord och ovan jord, bakvalar, slogbodar — jag nöjer
mig med att anföra en märklig
timmerkoja — ett femsidigt
hus! (Bild 39).
Här är man åter på det
primitiva stadium, då människan i de mest enkla men också friaste formerna prövar
på att lösa byggenskapens
grundproblem. Vilken rikedom
av uppslag, vilken mängd av
begynnande
utvecklingslinjer
skymta ej här i den primitive
byggmästarens lek med timmer
och torv!
50. Burträsk kyrkstad. Foto förf.
Återstår att peka på något mycket väsentligt och karaktäristiskt för Västerbottens allmogekultur: kyrkstäderna.
För dem, som vill skildra norrländskt bygdeliv måste kyrkstäderna och livet där vara en mycket givande källa. Kyrkstäderna,
både deras byggnadsformer och livsformer, ge uttryck för karaktären hos hela socknar. Här möta alltså upp vid helgerna både byar
och bygder för att under några korta dagar och nätter fylla kyrkstaden med det liv, som ej kan levas hemma, socialt och religiöst
liv i de mest skiftande former. Nu är bonden stadsbo men i en medeltida stad, ty som sådan närmast ter kyrkstaden sig med sin egendomliga stadsplan, sina gator och sitt torg. Ja, tanken föres ännu
längre tillbaka — till det fornisländska alltinget. Finnes historiskt
sammanhang mellan nordisk forntid och de norrländska kyrkstäder-
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n a ? Huru skola de förklaras utifrån speciellt norrländska naturförhållanden, bebyggelseformer, sociala instinkter och religiösa behov?
Det synes mig lämpligt att avsluta översikten över Västerbottens hembygdskultur med detta frågetecken. Det må då stå där som
en erinran om att denna kultur alls ej är klarlagd varken till sina
enskildheter eller som helhet betraktad. Här utbreder sig alltså för
framtida etnografisk och kulturhistorisk forskning stora vidder av
obruten mark.

Gårdsplaner ocb beskrivningar.
U p p t e c k n a d e av d e l t a g a r e i h e m b y g d s k u r s e n i U m e å 1924.

I.

KVISTGÅRDEN

i Myckle, Skellefteå lis.; uppmätt av Gustaf
A.

Renhorn.

Mangårdsbyggnad uppförd år 1805 (samma år som Albrektsgården) av bonden Per Larsson Kvist, "Kvist-Pell"
kallad. Det är en långbyggning med kök 1.) på östra än-

GAMLA KVISTGÅRDEN I MYCKLE.

41

Plan I.

KYISTGÅRDEN, MYCKLE.

dan, kammare 2.) och sal 3.) på västra ändan. Mellan
kammaren och salen saknas dörr. Som en egendomlighet
kan betraktas den lilla utbyggnaden 4,), intill köket. J a g har
hört mig för om dylika tillbyggnader ofta förekommit och
erfarit att även en annan gård i Myckle haft en alldeles liknande kammare vid sidan. Tillbyggnaden är samtidig med
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KVISTGÄRDEN I MYCKLE.
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B.

C.
D.

E.

F.
G.
H.

den övriga gården och torde ha varit en s. k. förgångskammare.
Uthuslängan närmast mangårdsbyggnaden är gårdens äldsta hus. P å åsen till vedboden 1.) är inskuret "1773 L. P. S.
— M. P. L. S."
Söder om vedboden är en knuttimrad bod 2.) och intill den
är ställd foderlada 3.) och stall 4.). Taket till den sista
b y g g n a d e n har ett längre
" u t s k a g " än de andra
och vid stallväggen sitta
pinnar för u p p h ä n g n i n g
av seltyg o. d.
Väster om d e n n a
länga är ställd en timrad
b y g g n a d med hemlighus
5) och redskapslider 6).
Visthusbod.
Loge. Den södra, bredare delen är återstoden
av den gamla logen 1),
som ursprungligen varit
tre g å n g e r större. När
h e m m a n e t delades, delades också logen. Sedan
har logen blivit tillbyggd.
Egentligen en g a m m a l
bastu, a n v ä n d e s nu till
foderlada. Muren nedriven.
KVISTGÅRDEN I MYCKLE.
Ladugård 1) med svinhus 2), som b y g g t s i senare tid.
L a d u g å r d s p o r t 3),
hölider 4).
Bagarstuga, innehållande sommarkök 1.) och kammare 2.).
Uppförd 1855, brädslagen i år.
Brunn.
Kvistgården gör ett mycket ålderdomligt intryck.
Den
har gått i arv f r å n far till son enligt nedanstående släkttavla.
Per Larsson Kvist ("Kvist-Pell").
Lars Persson Kvist.
Östen Holmkvist f. 1820 ("Kvist-Esten").
Lars Olof Holmkvist.
Hugo Holmkvist.

Knut Holmkvist.

Plan II.

II.

ALBREKTSOÅRDEN, MYCKLE.

ALBREKTSGÅRDEN

i Myckle, Skellefteå lfs.; u p p m ä t t av Gustaf

Renhorn.

Mangårdsbyggnad uppförd 1806 av bröderna Sven och Lars
Svensson. Den förstnämnde Sven Svensson Nordlund ("LångSven") blev sedermera ensam ägare till gården.
Mangårdsbyggnaden är en korsbyggning, ehuru de väggar, som bilda korsarmarna flyttats ifrån varandra.
Denna
byggnadstyp är ganska vanlig i Skellefte-bygden. I Myckle
finns det tre gårdar f r å n början av 1800-talet av denna typ.
Den förnämligaste av dessa är "Albrektsgården", som till
skillnad från de andra är försedd med övervåning.
Den
undre våningen är indelad i kök 1.), kökskammare 2.), sal 3.)
och farstukammare 4.). Den övre våningen har över köket
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B.

och kökskammaren en stor danssal med öppen spis. Överlärare O. Burström har tecknat av spisen.
De höga fönstren i undervåningen ha tillkommit i senare tid.
Sommarstugan eller bagarstugan bär på takåsen inskuret
"1806. 11 Majus. S. N . " Är indelad i kök och kammare.
Norr om är en liten knuttimrad mjölkkällare 3.).
—

ALBREKTSGÅRDEN, MYCKLE.
Foto: Gerda Burström.

C.

D.
E.
F.
G.

Uthuslängan innehåller vedbod 1.), foderlada 2.), lagårdsport
3.), ladugård 4.), gödsellider 5.) med hemlighus 6.), stall
7.), stallport 8.) och redskapsbod 9.). Denna länga är avsenare datum.
Gårdens äldsta bygenad (1764). H a r ursprungligen varit
bastu och användes nu till sommarladugård.
Visthusboden bär årtalet 1807.
Logen bär årtalet 1796, har varit större och är flyttad på
senare år.
Två brunnar finnas på gården, vid mangårdsbyggnaden och
ladugården.
Sven Svensson Nordlund hade en son och tre döttrar. Genom gifte med dottern Carolina Nordlund blev Albrekt Holm-
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ström f r å n Kvistgården i samma by ägare till gården och
större delen av hemmanet. Dennes son, som också bär namnet Albrekt Holmström, övertog sedan gården. H a n njuter
nu (1924) sitt undantag, sedan han överlämnat hemmanet
till sonen Axel Holmström.
Sven Svensson Nordlund,
dottern Carolina Nordlund,
g. m. Albrekt Holmström,
sonen Albrekt Holmström,
g. m. Amanda Lundberg,
sonen Axel Holmström.

ALBREKTSOÅRDEN, MYCKLE.
Foto: Gerda Burström.

LUNDSTRÖMS,

MYCKLE,

Skellefteå lfs.; uppmätt av Anna Burström, Skellefteå.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Vinterstugan, byggd 1809: 1 förstu, 2 sal, 3 kökskammare,
4 kök, 5 införkammare.
Sommarstugan:
1 förstu, 2 bagarstuga, 3 kök.
1 vävbod, 2 vagnslider, 3 stall med foderlider, 4 avträde.
1 matbod, 2 matbod, 3 vedbod.
Gamla brunnen.
Gamla ladugården.
Gamla logen.
Nuvarande brunn.
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LUNDSTRÖMS OÅRD, MYCKLE.

VINTERSTUGAN, LUNDSTRÖMS OÅRD, MYCKLE.
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Plan IV.

IV.

NORRFORS N:o 1, UMEÅ LFS.

H E M M A N E T N:o 1, N O R R F O R S ,

Umeå lfs.; uppmätt av J. A. Emsing, Umeå.
Åbyggnaderna å hemmanet n:r 1 Norrfors by, Umeå socken,
uppfördes på sin nuvarande plats år 1846 efter dåtidens vanliga
byggnadssätt för en burgen hemmansägare i södra Västerbotten.
Gårdens framträdande karaktär är läget för husen, den å tre
sidor inbyggda mangården samt den på baksidan av uthusen belägna fägården eller fäfållan, som står i förbindelse med betesmarkerna, vidare de på avstånd f r å n huvudbyggnaderna såsom eldfarliga utlagda smedjan och bastun, vilken senare förr användes
för att torka säden före förmalningen, vilket var nödvändigt för
den tidens kvarnar. Långlogen är sammanbyggd med storhässjan.
Långlogen är äldre än de i dessa orter mera vanliga rundlogarna
och är den närmaste utvecklingsformen efter tröskning med slaga.
På långlogen kördes f r a m och åter med stora sammankopplade
bultar, 2 å 3, försedda dels med tvärgående slåar, dels med inborrade pinnar av björk. Olägenheten att hästen måste kopnlas
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NORRFORS N:o 1, UMEÅ LFS.

ifrån och åter sättas för vid varje ända av logen bortföll genom
den senare uppkomna rundlogen. Bostäderna f r å n denna tid
uppfördes alltid i dessa trakter av timmer, men de voro i allmänhet dåligt isolerade, således användes icke trossbottnar eller undergolv utan i stället s. k. mullbänkar, vilka vanligen utfördes så,
att jorden f r å n inre delen av botten till ett rum upplades mot sten-

ERIK PERSAS QÄRD, NORRFORS.
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Plan VI.

K. HEDMANS GÅRD, Ö N , UMEÅ LFS.
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K. HEDMANS GÅRD, ÖN.

foten (sockeln) ända under golvet. Denna fyllning sammanpackades av sig själv med tiden, och råttor grävde sina gångar däri,
vilket gjorde, att det för vindarna blev ganska fritt spelrum
under golvet. L ä g g e s därtill att
dessa icke voro s p o n t a d e utan
s a m m a n f o g a d e s kant mot kant
och höllos i läge med s. k. narar,
pinnar inborrade i kanterna av
golvbräderna. Taken ovan r u m men u p p b u r o s av 2 å 3 åsar
eller bjälkar, i vilka falsar uth ö g g o s för u p p l ä g g n i n g av takbräder.
Någon fyllning eller
isolering mot kyla har tydligen
SJÖBOD, K. HEDMANS GÅRD, ÖN.
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icke företagits från början, fastän under senare tid denna
åtgärd blivit utförd.
Dubbelfönstren voro icke brukliga på
landet förrän kring 1880-talet, då till en början den för vintern
använda dubbelbågen fästes f r å n utsidan. Huruvida detta var
mera allmänt känner jag icke till, men jag minns det f r å n min
barndom.
V.

ERIK P E R S A - G Å R D E N ,
Norrfors, Umeå lfs.

Uppmätt

av hembygdskursen

i Umeå

1924.

1 manbyggningen, 2 trädgårdstäppa med potatisland, vinbärsbuskar, h ä g g och rönn, 3 timrad brunn, 4 sommartruga, 5
rovkällare, 6 vedbodar och vedskjul, 7 potatiskällare, 8 stallport,
9 stall, 10 bodar, 11 avträde, 12 gödselrum, 13 ladugård, 14 fähusport, 15 rovkällare, 16 torvströhus, 17 loge med skjutdörrar
ledande till hässjan, 18 logestolpen, 19 dubbelhässja, 20 kornbodar.
VI.

K. H E D M A N S GÅRD,
Ön, Umeå lfs.

Uppmätt

av hembygdskursen

i Umeå

1924.

1 manbyggningen, 2 sommarstuga, 3 stall, 4 ladugård, 5 hölider, 6 rundloge, 7 bodar, 8 fiskbodar vid älvstranden.
VII.

JOHAN VIKLUNDS GÅRD,
Lögdeå, Nordmaling.

Uppmätt

av Ruben

Andersson,

Åsele.

Storstugan till höger, lillstugan mitt f r a m samt uthuslängan
till vänster.
VIII.

MAJSOLIDEN,
Tärna.

Uppmätt

och beskrivet av O. P. Pettersson,

Västerhiske.

Lik denna gård torde de flesta nybyggares gårdar ha varit.
Gården är byggd av lappmannen Lars Nilsson. Nu innehas den
av Vilhelm Magnusson och dennes hustru Sara Larsdotter, dotter
till Lars Nilsson.
2 boningsrum för familjen, 3 förstugan med stora skifferhällar
till golv framför dörren till boningshuset. Förstugan, som under
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Plan VII.

JOH. VIKLUNDS GÅRD, LÖGDEÅ.

förra innehavarens tid saknade fönster på södra väggen men hade
en fönsteröppning på västra väggen, användes till vedbod. Boningshuset i sin helhet är byggt av björktimmer och står på en låg
av jord övertäckt grundmur av skifferblock. Huset är uppfört
av björktimmer, och i knutarna äro huggna lodräta skåror.
En
del knutstycken äro ej avsågade. Golvet i boningsrummet är av
gransyllar. Röststockarna äro sammanfästade med stadiga björkpluggar. Huset har 13 stockvarv och är 2,8 meter högt på väggbandet och 3,1 meter på rostet. Taket är täckt med näver på rotebräder, täljda av björk och ovanpå nävern äro lagda torvor och jord.
Innertak f a n n s ursprungligen icke, men nuvarande innehavaren

STORBYGGNING HOS JOH. VIKLUND, LÖGDEÅ.

UTHUSLÄNGA HOS JOH. VIKLUND, LÖGDEÅ.

har satt in ett innertak av papp. Under förra innehavarens, Lars
Nilssons, tid fanns i boningshuset på den å ritningen markerade
murgrunden en stor öppen spis, f r å n vilken tillräckligt med ljus och
värme spreds f r å n den stora björkbrasan. Från spisen ledde
- - e n skorsten upp genom taket. Hela eldstaden är murad av tunna
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skifferhällar. Nuvarande innehavaren har tagit bort den gamla
eldstaden och ersatt den med en norsk järnspis med plåtrör upp
genom taket. Under Lars Nilssons tid funnos i boningsrummet
f r å n tvärvägg till tvärvägg två massiva åsar av björk, ej högre
upp f r å n golvet, än att Lars Nilsson, som var en liten karl kunde
gå rak under dem, men andra, som voro längre fingo böja sig
ned, om de ej ville slå huvudet i åsarna. Under golvet är en
liten källare med jordväggar, till vilken man kommer ned genom
en liten lucka på golvet i boningsrummet. Detta har två fönster,
vartdera 1 meter högt och 0,9 meter brett. Dörren till förstugan
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MAJSOLIDEN, TÄRNA.

har en bredd av 1 meter. Nuvarande innehavaren har igenklabbat
fönsteröppningen på västra väggen och med bräder avbalkat ett
litet rum i förstugan, samt tagit upp ett fönster på förstugans
södra vägg. Ladugårdsbyggnaden är timrad av björk och täckt
med näver och torvor. I själva fähuset (4) äro tre båsar och
kalv- och fårkätte. Ingen häst har hållits på Majsoliden, vadan
vare sig stall eller hästspilta i fähuset ha behövt inrättas. 5 är fähusporten och 6 foderladan med bred dörröppning men ingen dörr.
På fähusets västra gavelvägg är ett litet avlångt fönster och
nedanför detta gödselgluggen. Utanför väggen ligger en gödselhög under bar himmel, och den är nog icke ettårig. Fähuset har
tio stockvarv. Mellan stockarna är här såsom ock i boningshuset
mossa lagd mellan stockvarven. Fähuset har en höjd av 1,4 m.
f r å n marken till väggbandet. 1 Visthusbod, höjd på rostet 1,98
meter dörr 1 meter hög, 0,67 bred, timrad av björk på marken.
Lars Nilsson var i sin ungdom nomadlapp och vallade renar. N ä r
han gift sig, slog han sig ner som bofast och bodde någon tid
än här, än där i byar inom övre Stensele, och d ä r blev han
änkeman. Sedan han ingått nytt äktenskap med en kvinna av
svensk börd, kom han på den tanken att inrätta åt sig ett eget
hem. Av Björkfors byamän erhöll han tillåtelse att sätta sig ned
inom byns dåvarande område i Majsoliden mellan Ahasjön och
Majsosjön. Där byggde han sin gård i slutet av 1870 talet och

MAJSOL1DEN, TÄRNA.
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odlade ett ganska vidsträckt område omkring gården d. v. s. han
odlade på det sätt, som var vanligt bland nybyggarna inom björkskogsområdet: han röjde bort björken och videt, och sedan gödsel
fanns, bredde han ut den på den avröjda marken och där växte
mer och mer gräs år efter år. Ett par potatisland upparbetade
han i sluttningen ovan gården, där 2 / 8 till 3/8 tunna potatis
kunde utsättas och f r å n sin odling och f r å n skrala slåtteslägenheter. i fjällsluttningarna samlade han vinterfoder åt ett par tre kor,
vilket han drog hem på kälke f r å n skogen under vintern. I Majsolidens stuga framlevde den livliga, rätt knarriga gubben sitt liv
tillsammans med hustru och fem barn. Men hustrun dog bort och
barnen gåvo sig ut att tjäna hos andra. Gubben blev ensam i
stugan, men där fortfor han att som enstöring hava sitt hem tills
döden kom.
Lars Nilsson åtog sig g ä r n a röjningsarbeten åt andra i
trakten under vårsomrarna.
Mången vacker slåttesäng i Umeälvens dalgång inom björkområdet har att tacka Lars Nilsson för
att den blivit befriad f r å n de täta höga videsnåren.

n

s a m l i n g

f o l k m i n n e n

Upptecknade av Oustaf

Oumman

f r å n

Renhorn,

^ ä s l e r b o t f e n .

Skellefteå.

Boström.

Spådom.
Friströms var ett tattarfolk, som stal och spådde
ihjäl kräkena. Käringa kom till Öbergs på Sörböle och bad om
husrum. Gunnar Öberg nekte och då sa Friströms Johanna:
"Rusta Er på salt, nog ska ni få färskt." På morgonen efter var
svinet dött.
Eldbrand.
Någon tid därefter hörde Öbergs att det gick i
salsdörren. Då Öberg gick och såg efter, fick han se Friströms
Johanna som hade hela famnen full med sängkläder. Öberg tog
fast henne och gumman Öberg kom med en eldbrand, som hon
"kaste' baki änd' på Friströms käringa".
Förgjord.
Eva Nilsson i sta'n, kar'asömmerska, had'en fästman, en bleckslagar. En Kantlunds doter va förtjust i samma
kar'. Eva Nilsson var en g å n g hos Kantlunds dotra och då sa
hon: "Sätt dej, får jag kamm' dej" och så bjöd hon henne på ett
glas vin. Någon tid därefter förlore a Eva Nilsson allt håre och
blev alldeles snau opp i huve- Eva Nilsson måste sök "Skraelamark-karl" och han sa, att hon aldrig skulle ha tagit mot nånting
utav den andra. " N u ska hon få igen två olika slags hår". Det
första håret var grove piggar, det andra var som svinborst.
"Skraelamarken" hade sagt, att skulle hon vilja, skulle han
giva igen Kantlunds dotra, om hon ville risker, live på henne.
Eva Nilsson begagnade peruk i all sin tid.
Förgjord.
En stinta i Gammelbyn i Burström, Hulda W. hade bjudit farbror Ludvig på ett glas vin och han vart alldeles förgjord. H a n for upp ur sänga och s p r a n g som han var till henne.
H a n fick bot genom Skralaman, naturligtvis utan att han själv
visste det. Men året efter blev han åter bjude, på vin, och blev
alldeles likadan. De blevo gifta, men det blev ett olyckligt gifte.
Maria Fahlgren tjänte piga på Medle. Till en hälg skulle
hon hem å häls' u p p å nea Sörböle. På Klutmarkshea satte hon
sej och kaste vatten. Och då kom en stor, svart hund och for omkring'a tre gånger. Tredje gånga slog han svansen oppefter
henne. Och hon vart så sjuk, att hon knappast kunde ta sig ner
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åt Sörböle. Hon vart liggen och se'n måste de sök Skralamarkman. Den som hämtade medicin, fick inte stanna och tala med
någon människa.
Älgblåst.
Är det en kvinna, som är sjuk, ska det vara en karl,
en förstföding, som går och låter blåsa mjölken. H a n sätter flaskhalsen med mjölken i pusten och blåser tre gånger. Den sjuke
tvättas öfver hela kroppen vid solnedgången.
Jorddragning.
Maria L. och jag drog'n Helmer genom
torven. I ett stordike gjort vi två hål med en gång emellan.
Och i solnedgången drog vi pojken på rygg genom torven. Vi
drog'en tre gånger och för var g å n g lyfte vi upp honom. Ingen
sa ordet.
Värk. B. hade värk och vi sökt a Sköld-Karin. Hon laga,
dill en smörj uti tre fläsk! Sista droppen bortur flaska skull jag
kast över vänster axla och gå åtabak nedför trappa och s ä j : "Va
ha du me en Janne att göra. Tag du ditt och han få åt sitt." — Hela
kroppen smordes och inga "klodjur" fick vara inne.
Bärarn.
Hedströms käringa drogs ve bärar'n. Hon had öga
utav pärler på honom. När hon kastade den ifrån sig sade hon:
"Smör och mjölk dra allt du kan till mej
min kropp och själ ska Satan ta."
En gång, när jag kom opp i lagårn, sto hon i dörrn och öst
och öst f r å n porten med en stor slev.
Kärna.
När hon kärnade, hade hon betsmanet på kroken
upp i spisen.
Lappens spådom.
En lapp kom till ett herrskap i Burträsk.
H a n hade brukat få sprit där. Herrn i huset ville släppa in honom, men f r u n nekte. Då sa lappen: " D å ska du också få ropa
på brännvin, så länge du lever." Och så blev det, f r u n bara
ropt' efter brännvin.
Dödsfall, hund. N ä r hunden gräfver gropar och sedan sätter
sig och ylar betyder det dödsfall.
Dödsfall, brud. N ä r småbarn klä sig i brud, betyder det
dödsfall.
Ekorren.
N ä r ekorren, som är ett skogdjur, kommer till människoboningar, för han olycka med sig.
Patronessan Sandström på Karlsgård hade en stor häst Cajanus, som hon själf brukade köra. N ä r patronessan skulle föras
till graven, förmådde inte Cajanus få iväg liksläden, utan de
måste låna en märr i granngården, som drog släden. Dagen efter
blef Cajanus skjuten, enligt skriftlig förordning.
Edla Ö.
Ormen och kon. En ko Blenda var ormbiten, juvret hade svällt
upp och kon var mycket sjuk. Mamma for till Ursviken efter en
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karl, som kunde bota ormbett. Han kom, men ingen fick följa
med honom in i ladugården. J a g ställde mig bakom ladugårdsfönstret och såg hur han korsade över kon och läste, men vad
han läste, kunde j a g inte höra. Kon blev frisk.
Men kon slutade alldeles mjölka. Och ingen kunde förstå,
var mjölken tog vägen. En kväll när jag stod bakom lagårdsfönstret och såg in, fick jag se en orm komma ringlande in i båset.
Och när han kom till kon reste han på huvudet och sög i sig
kons mjölk. Och Blenda stod alldeles stilla.
Korna flyttades från lagården och sedan sköt vi i lagården. Det skulle vara bra med krutrök. Men det blev ingen
ändring. Då tog vi urin f r å n karet och slog ut över allt och
kalkade sedan, men det blev ingen ändring- Så tog j a g och lade
ett kors i båset. Ormen kan inte gå över ett kors, utan måste
lägga sig på korset. J a g stod i lagårdsfönstret och såg på ormen.
Så länge jag såg på låg han stilla, men så vände jag på huvudet
och ropade åt de andra och då försvann ormen.
Vi sökte ormen uppe i berget ovanför gården. Till slut hittade
vi honom och pappa slog ormen i två bitar, satte upp honom på
en gärdesgård, där bitarna rördes, ända tills solen gått ner.
Trygga kon. För att få tur i lagården, tog man en bit bröd,
spottade på det 3 gånger och lade det på bjälken ovanför båset
och s a : " H ä r får du ditt nya hem, h ä r ska du gå lika lätt in som
ut, trivas väl och ge oss mjölk och smör."
Almanacka.
Ovanför varje bås sattes en gammel-almanacka
eller ett psalmboksblad.
Hästsko.
En hästsko skulle alltid finnas i ladugården.
Silversked i kärnan. Om man inte fick grädden till smör vid
kärning, skulle man lägga en silversked i kärnan.
Den onde. För att få rikedom eller andra förmåner kunde man
sälja sig till den onde. Då gick man till ett vägskäl, där tre vägar möttes.
En man hade sålt sig till den onde. Och den onde skulle få
ta honom, när han var 50 år. Den dagen ställde mannen till ett
stort gästabud. Alla, som blevo bjudna, måste lova att försvara
honom. Där vankades myckenhet av mat och dryck. Kl. 12
kom en karl och ville tala med honom. Nej, det fick han inte.
Och gästerna satte sig omkring honom. Men gästerna blevo
sömniga, och mannen togs i ett annat rum. Där blev ett förfärligt oväsen och jämmer. N ä r gästerna kommo dit var där ett
stort hål på golvet och blod.
Ett föräldrapar hade sålt sin son åt den onde. Fadern dog
och på sin dödsbädd måste modern tala om för pojken, att den
onde skulle ta honom när han var 16 år. Den dagen kom, och
pojken gick till vägskälet vid kyrkan, där han satte sig och grät.
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Prästen kom och fick höra, varför han grät, och då tog han honom
till prästgården. Han satte honom i ett hörn av rummet, spikade
en bräda framför och skrev på den: "Jesus Christus, Guds son."
Och så kallade han till sig andra präster. Kl. 4 kom en herre
och skulle hämta pojken. " J a om du kan läsa det som står på
brädan", svarte prästen. (Den onde kan inte uttala Jesu namn).
" J a då har du heller ingen makt över honom" svarte prästen.
"Och du är fri f r å n den onde", sade han till pojken.
Gåta. Bond, som tröske på julmorgonen.
Bond' sto' och fonke, då fick han hair pippi gal',
då gick 'en dill a Rökel, for opp till a hökel,
opp sto' en leto, in for en feto, ätt kom en festulus
och blåst ut en litten, litten sådd.
(Bonden stod och tröskade, då fick han höra kyrkklockorna
ringa, då gick han till märra och for upp till kyrkan. Uppe stod
kyrkdörrn, in gick prästen, efter kom kyrkvärden och blåste ut julljusen).
Kristina

Brandt.

Älgblåst var ett utslag på kroppen. Det botades så att en förstföding gick till en smedja och lät blåsa i vatten eller helst getmjölk.
Båda skulle tiga, både förstfödingen och den som blåste. Den sjuke
tvättades med den blåsta mjölken (vattnet) 3 torsdagskvällar å rad
under tystnad. Hela kroppen tvättades.
Vårtor. Man gick till kyrkogården och gned bort vårtorna med
kyrkjord.
Tandvärk.
Man gick till en smed, men man måste ha beställt förut, så att man inte behövde tala. Smeden tog en gammal,
rostig spik och petade i tandköttet med den, tills det började blöda.
Sedan s p r a n g han ut "som en galning" och slog in spiken i ett
träd. Den besökande fick inte tacka. Smeden bockade och tackade.
Tandvärk.
Man petade i tanden med en träpinne. N ä r den
multnat, var tandvärken borta.
Tandvärk.
En gammal människa kom med en bit ormskinn
av en orm som krupit ur skinnet före 1 :sta maj. Man lade ormskinnet på den värkande tanden, tandvärken försvann och tanden
liksom frättes upp. N å g r a år senare gjordes detsamma i Piteå.
Men skinnet var f r å n en orm, som krupit ur sitt skinn efter 1 maj.
Koppning.
Vid koppning skulle man först lägga ett kol i
vattnet.
Badvatten.
Innan badvatten slogs ut, kastades ett kol i vattnet.
Tvättvatten.
N ä r min mor slog ut tvättvatten, spottade hon
alltid och sade: "Jesus, Guds son".
Näsblod.
Mot näsblod användes krossad rödkrita, som man
snusade i sig.
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Nyårskvällen.
Nyårskvällen dukas bordet. Går man då ut
och ser in genom fönstret, får man se vem som skall dö under året.
Kasta skor. Samma kväll kastade man skorna över vänstra
axeln. Vände sig skorna åt dörren, skulle man bort f r å n hemmet
under det nya året. Vände de sig inåt rummet, blev man kvar i
hemmet.
Blåsa i nyckel.
Den, som blåste i en nyckel, skulle aldrig
kunna lära sig läsa.
Oå baklänges.
Den, som gick baklänges, drog vatten åt den
onde.
Lyssna bak dörr. Den, som lyssnade bak en dörr, stod med ena
foten i helvetet.
Spegla sig. Den, som är spegelsjuk, f å r se den onde bakom
sig i spegeln.
Oly ekstol.
J a g hade en klädning med 13 knappar i. Det
följde olycka med den klädningen vid flera tillfällen.
Sitta mellan två syskon.
N ä r man sitter mellan två syskon,
får man önska sig något.
Tappa en slant. När man tappar en slant kommer det mera
p ä n g a r i huset.
Katt.
N ä r en katt springer öfver vägen, ska man spotta tre
gånger efter henne.
Drömma om pängar.
Drömma om p ä n g a r betyder förargelse, i synnerhet silverpängar.
Dödsfall.
Hundens ylande bebådar död. Ävenså när hunden gräver gropar nedanför broar.
Dödsfall.
Hos prosten H : s dog en ko utan föregående sjukdom. En lapphund Tipp låg en morgon död på bron. Samma
år dog prosten H .
Sägen om kyrkklocka.
Under ett krig sänktes en kyrkklocka i
Klintforsån uppe vid Selet. En g å n g var det några, som försökte
ta upp henne. Alla arbetade under tystnad och man hade fått upp
klockan ovan vattenytan. Då var det en, som inte kunde hålla
mun utan s a : "Men tänk, att det gick," och så reste klockan av
igen.
Åskeld.
Åskeld kunde inte dämpas med vatten utan med mjölk.
Vägglus.
Man stoppade några vägglöss i kistan hos en död.
Och då försvann vägglusen.
Lundströms

på

Stensvidjan.

Avvända olycka från korna.
Då hustrun släpper ut korna om
våren, står hon ute i porten och slår emot dem med huvudduken,
för att ingen olycka skall ske dem.
Nyckeln.
För att korna skulle gå hem, gav hon dem att dricka
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av bonyckeln. Nyckeln koktes i vatten, och vattnet skulle givas
kon. Nyckeln skulle ligga i ämbaret.
Almanackan.
För att skydda korna för trollen, sätter man
upp en almanacka ovanför båset. Detta användes än i dag (1924).
Lägga över mjölken.
N ä r en ko har kalvat, skall man lägga
över mjölken, första gången man mjölkat kon, eljest inträffar någon
olycka med kon.
Efterhörd.
Kons efterhörd skall vara inne i tre dygn.
Slå kalven.
Om kalven såg ut att dö, skulle man slå honom
med "hilkan" (huvudduken) tre gånger över huvudet och säga:
" H a r du hot, ska du få bot".
Silversked•
För att få tur med kärnan, lade man en "sölvsked" eller slant i den.
Kärnan förgjord.
N ä r kärnan var förgjord, skulle man skjuta en kula genom henne.
Främmande i "fuset".
Man skulle inte släppa in någon främmande i ladugården, då kunde olyckan komma in där.
Lappvattsman
och maran.
Vi hade en ko, som var sjuk, hon
hade maran. Far for till Björklund i Lappvattnet, "Lappvattsm a n " kallad. Björklund satt och läste bibeln. Far talte om ärendet. " J a , då du kommer hem", sa B. "då ska du gå och plocka
3 hår f r å n manken på kon. Ta sedan en träplugg och plugga
fast håren på norra sidan av vedboden, men det är sant, du har
ingen vedbod, men ta i stället foderladan, och under det du slår
in håren i träpluggen, ska du s ä g a : "Rid dina, men icke mina."
Kon blev frisk.
Senare sa far till Björklund: H u r kan Ni, som begagnar såna
konster, sitta och läsa bibeln"? — "Det jag kan uträtta, är ingenting övernaturligt, utan det är en vetenskap, som nutidens lärde
ej fästa sig vid."
Näsblod stillas.
Gubben Hedblad i Bergsbyn hade näsblod.
En son till honom for upp till Björklund i Lappvattnet.
"Jag
behöver inte fara någon väg, nu är det slut med blödningen", sade Björklund. Pojken trodde inte, att så var, utan sade: " J e får
lov att följa mej". — När de kommo hem och hörde efter, hade
näsblödningen slutat samma stund, som Björklund, talat vid pojken.
Stilla blod. Björklund hade kastrerat en häst och gubbarna
gick in för att dricka kask. En pojke blev satt för att se efter, om
det skulle börja blöda på hästen. Om en stund kom pojken in
och sa, att det blödde så mycket. " J a s å blöder det", sade B. "Gå
nu och titta efter, nu blöder det inte." Och så var det.
Var bössan förgjord, lade man en brödbit i bösspipan och sköt.
Ackord med den onde. N ' Sprätt-Isak på Ersmark hade ackord
med den onde. Då han var ute och jagade, kom tjädern och satte
sig på hagastörarna.
5
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Gumman

Lindgren.

Ris.
För riset användes rissmör ja. I den fanns en vitlök.
Man pressade saften ur löken och droppade på naveln.
Tvättvatten.
Tvättvatten fick inte slås ut, sedan solen gått
ned på himlen.
Bärarn.
Bärarns utseende: " E n rundning, som kuller och
har öga runtikring."
"Synen."
Den är född natten mot söndag blir "synen".
Skattelden på Norrlänningsgärdan.
Min mor och en bror såg
skattelden brinna på Norrlänningsgärdan. Och så gick dem ut
för att text (märk opp) där'e brann. Då dem komme' dit, blev
dem bortnarre. Dem såg ett glatt sällskap, som satt och drack
och spela kort. Kvinnfolka hade stora gullörhäng' i örona. Dem
känd' igen Ranius och Stålbergs. Min mor och bror hennes vart
"vill för syn".
Skattelden d:o. Då far tjänte d r ä n g i prästgården, såg han
samma skatteld brinna på julmorgonen. Han gick in i drängstugan för att tala om det för de andra drängarna, men då han
kom ut igen var skattelden borta.
Skatten på Gullön.
En jägare, Amateus Granström f r å n Arjeploug, var ute och jagade en morgon. Då fick han se rök på ett
ställe och han förstod, att det var en skatteld, som brann. Han
började gräva och kom till ett plåtskrin. På skrinet låg en getskalle med stora ögon och horn. Han tog sitt bälte, remmade omkring hornen och slet. Skrinet gick sönder och då fick han se
stora p ä n g a r (speciedalrar). H a n plockade p ä n g a r n a i mössan
och fickorna. Men då kommo en hel mängd lappar och renar. En
lapp var särskilt närgången, han gick jägaren alldeles inpå livet.
Då blev jägaren ängslig, föll på knä och läste Fader vår. Då
försvunno alla de andra, endast den där närgångne lappen stannade kvar.
Så gick jägaren hem och tömde p ä n g a r n a i en kittel i vedboden. Lappen hade följt med f r å n skogen och han började att gå
omkring vedboden. Och sedan höll sig lappen alltjämt på gården.
Till slut tog mannen p ä n g a r n a och bar dem tillbaka till skogen.
Och genast var lappen där och plockade upp varenda slant
Detta hände för en 50-60 år sedan på Gullön i Arjeploug.
(Sägnen meddelad af j u n g f r u Märta, i tjänst hos gumman Lindgren).
Ordstäv.
Då björken lys grön i by, böri korna mjölk å try.
Faster

Klara.

Böcker i kors.
N ä r ett viktigt arbete skulle utföras, lade mormor alltid böcker i kors.
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"Jesus, bevare mig." N ä r man slog ut tvättvatten, skulle man
spotta och s ä g a : "Jesus, bevare mig."
Kors. Ett kors på marken, av stickor eller strån, betyder förändringar inom hemmet.
Fågel. Om en fågel tittar in, ska han titta ut någon.
Hackspetten.
N ä r hackspetten kommer till människoboningar
och hackar betyder det dödsfall.
Ovanliga fåglar.
På Edelvik syntes en dag 3 ovanliga fåglar.
De hade bud att bringa. Och samma dag kom underrättelse om
ett dödsfall.
Värk. En J a n Persa stod i arbetet och i detsamma fick han
en förfärlig värk i högra knäet. Det vart inte bättre och då måste
mamma gå till "Lappvatts-man" för att få medicin. "Lappvattsm a n " såg i brännvinet, vilken sjukdom han hade och sedan gav
han henne medicin. " D u ska gå genom tre grindar. Vid första
grinden ska du träffa tre stora fåglar, dem ska du inte bry dig om
och ingen får du tala med." Mamma gick med medicin, men
medicin vart så tung. N ä r hon kom till bastun, var medicin så
tung, att hon knappast kom f r a m till gården.
Hon gick in med medicin, satte ifrån sig och gick sin väg.
"Komma ut för ont."
N ä r man har kommit ut för ont och
fått klåda, ska man hämta tre stenar, en f r å n vattnet, en f r å n
jorden och en ovan jorden. Sen kokar man vatten och lägger sedan stenarna i vattnet så, att man har reda på vilka det är.
J a g hade klåda i högra lillfingret. Stenen, som var hämtad
f r å n vattnet, skrek till och sprack, det lät som en klagan f r å n
människorna. När de andra stenarna lades i vattnet, hördes
ingenting.
Hela kroppen tvättades med vattnet. Klådan gick om.
Bärarn.
Det f a n n s mödrar, som gav en bärar åt vart barn.
Men barnet fick ingen nytta av den förrän det gått och läst. Eden,
som lästes öfver bärarn lydde:
"Genom tre socknar ska du rinn'
smör och mjölk ska du åt mej vinn'
och för dej ska jag i helvetet brinn."
Mäster

Falk.

Banco-mor och Bärarn.
I Falmark nere vid sjön bodde en
gumma, kallad Banco-mor.
Hon bodde intill Banco-skogen, så
kallades kronskogen. Gumman hade bärarn. Och om kvällarna
satte hon ut nysilad mjölk åt bärarn. En hälg for hon till kyrkan,
men innan hon for, sade hon åt pigan att denna skulle sätta en skål
sötmjölk under "mjölkkantoret". Pigan hällde kokhett vatten i
skålen. N ä r bärarn kom, rullade han sig i vattnet och dog. Bä-
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rarn hade bara ett öga. I samma stund dog Banco-mor i Bonds t a d knall och fall.
Göra bärarn.
Så här gjorde man sig en bärar. Man tog garn
av olika färger och nystade, sårade sig i vänstra lillfingret och
droppade i garnet. Nystanet skulle sedan ligga under ladugårdströskeln i 7 år. N ä r de åren voro gångna, tog man fram nystanet,
kastade det ifrån sig och sade:
"I sju socknar ska du rinna
och i helvetet ska jag för dig brinna,"
och så rullade bärarn iväg.
En liten pojke hörde på och gjorde sig en bärare och kastade
ifrån sig och för sanningen for han inte iväg för honom.
Banco-Kroken.
Banco-mors man kallades Banco-Kroken. Han
gick krokig med två käppar. H a n var mycket ogudaktig, svor och
levde och hade blivit slagen ofärdig utav en karl, som hette Söderström. N ä r Banco-Kroken dog, var han så krokig, att han inte gick
ner i kistan. Söderström levde då, och han måste komma och
räta ut honom. Och han fick honom rak igen.
¡När de skulle f a r a till graven med Banco-Kroken, stannade
hästen och gick ej att få ur fläcken. Den som körde den döde
gick f r a m och tittade mellan "bogskellte" och hästkroppen och fick
då se Banco-Kroken stå bak på medarna. Men i detsamma ramlade han baklänges och försvann och en blå låge steg opp.
Vittra.
Burvikskalven.
Vittrorna blevo skickade f r å n en by.
Vilken by det var, kan jag ej säga. De blevo visade till Burvik.
Och de fingo en kalv med sig. De skulle få plocka ett hår om
året utav kalven, innan de fingo vända tillbaka till den by, som
skickat iväg dem. Burvikskalven finns kvar än i dag.
Trollbössor
användes. Man sköt trollskott, så att människor
blevo ofärdiga.
En karl hade en stor, lång stubbe. I den hade han satt en
kil för en annan person, och ju mer han slog fast kilen, desto
sjukare blef den andre. Och till slut slog han fast kilen, så att
den andre dog. Stubben var invigd för ändamålet.
Spådom.
Det bodde en karl i Gamla Falmark, som hette Renström. H a n kallades "Gadd-Oll". H a n var alldeles frisk och färdig. Lappar brukade bo hos honom, och en g å n g blev Renström
och lapparna osams. Lapparna spådde honom, så att han blef
liggande hela sitt liv. Han kom aldrig upp mer. Han hade väl
nå'n slags liggsjuka.
Tandvärk.
J a g hade tandvärk en gång. Då gick jag till n'
Hans-Ola vid Sjön. H a n hade dräpt ett " m a r k f a r " (ett band av
maskar, 3 tum bredt) och kunde därigenom bota tandvärk. N ' HansOla rista med fingret 3 gånger ini mun utefter tandraden.
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Tandvärk.
Min far gick in i smedjan till n' Lars-Anton. H a n
glödgade ett järn och satte ner i tanden. Tandvärken gick om.
Orm.
När ormen är i vattnet, då kan man ta honom i bara
handen. Då har han inte gift i sig.
Stål.
För att få tur i ladugården, lade man stål under tröskeln.
Skatt och skatteld.
I stora Falmarksträsket finns det en skatt.
D ä r ha två skattsökare varit en torsdagsnatt. Den ena av dem
skulle snart gifta sig. De grävde och fick opp en svart kista med
två guldband ikring. N ä r han fick se guldbanden, sa den, som
skulle gifta sig: "De där guldbanden ska jag ha omkring min brud."
Då ramla kistan ner med ett stort dån. Berättarens far har sett
skattelden lysa, och har varit där och grävt men ingenting funnit.
Klok gubbe. För sjukdom sökte man "Lappvatts-man". Man
hade med sig brännvin, som "Lappvatts-man" skådade i. Brännvinet tog man tillbaka att smörja med.
Friarramsa.
N ä r pojkarna läsa sin ramsa utanför flickornas
fönster och inte få svar, säger m a n :
"Tyst, tyst får man höra utav fyra tomma väggar
och inte utav så'na här snelltänkta fruntimmer."
Fanny

Holmlund.

Göra bärarn.
Man tog trasor, en del ha sagt 3 sorter, andra
9 sorter. Man skar sig i vänstra lillfingret och lät 3 droppar
blod droppa i trasorna, som man lindade till ett nystan, under
det man läste denna besvärjelse, allt efter som man önskade:
"(Smör och mjölk) ska du åt mej vinn'
för dej ska jag i helvetet brinn'."
Flickan och bärarn. En liten flicka hade hört talas om bärarn
och skulle försöka. Hon lindade sina trasor, men vad skulle han
bära åt henne. " J a , bär dynga." Hon sade så, och det var alldeles omöjligt hålla smutsen f r å n henne.
En "traktör" och hans hustru hade bärarn. N å g r a pojkar
lekte på gården. Två nystan kommo rullande över gården. Pojkarna försökte springa fatt dem, men kunde inte.
Majorskan Loch.
En majorska Loch på Nyborg hade bärarn.
På sitt yttersta kallade hon på en gumma i Degerbyn, som skulle
övertaga honom och lösa henne f r å n eden.
Piska "bäraskit."
Då man piskade "bäraskiten", måste ägarinnan komma.
Jorddragning.
Engelska sjukan hos småbarn botades genom
jorddragning- Man lossade en jordtorva f r å n 2 sidor så att
torvan hängde fast med jorden. Tigande drog man barnet genom
hålet en torsdagskväll.
Stöpa bly. N ä r småbarn voro sjuka, stöpte man bly för dem.
Vårtor. " F r u Risberg kom en afton inrusande vid nymåne och

70
drog mig ut och börja ösa månsken och tvätta händerna och mumlade någonting, som jag inte kunde höra."
Vårtor.
Man gned bort vårtor mot kyrkväggen.
Vårtor.
Man tvättade vårtor med regnvatten f r å n en jordfast
sten.
Revorm.
Man tog en brödkant och drog runt om revormen
motsols.
Eldbrand över död.
Lisa Renberg mindes, hur en eldbrand
fördes över hennes döda mor, när hon nyss var död.
Eldkol i vatten. Man lade eldkol i vatten med blod i.
jaktlycka.
Vid nattvardsgång smusslade man undan oblaten.
Den tog man sedan och satte fast i ett träd och tog sikte på den.
Men sedan man tagit sikte, skulle man titta bort. Det var en man,
som såg rätt fram, när han sköt av skottet. I detsamma fick han se
frälsaren på korset. H a n blev vansinnig.
Fiskelycka.
Fiskelycka fick man, om man släppte ner en silverslant i sjön.
Om en gosse tyckte om en flicka och ville ha henne, skulle han
sticka en nål i ett lik och sedan fästa nålen på flickan. På en gästgivargård var en resande, som ville ha en flicka till sig. Flickan
hade fästman och ville inte. " J a det löns inte, att du nekar, innan
kvällen kommer du ändå." Flickan nekade. Hon berättade det
för andra pigor och på kvällen gingo de till sängs. De andra
vaktade henne. Men om en stund vaknade hon och skulle nödvändigt in till främlingen. När de andra sökte hindra henne, upptäckte de en nål på hennes lintyg. De togo bort den och då blev
hon fri f r å n förtrollningen.
En spådom.
Gamla f r u Glas var f r å n Lycksele och har berättat följande händelse. En lappgumma hade varit inne hos en
kronofogde och tiggt. Frun hade varit förargad och sagt: "Stå
inte här och lusa ner oss!" " D u ska allt få lus, du" svarte lappgumman. Någon vecka efteråt gick kronofogdefrun till kyrkan,
iklädd sidenmantilj med långa fransar. Och när hon blev varse,
fick hon se lus krypa fullt utefter fransarna. Och det gick inte
om förrän kronofogdefrun fick tag i lappgumman och hon fick
göra tillbaka det.
Midsommarafton.
Patron Lundström i Åbyn hade en syster,
som var gift med en prästman i Kalix eller Råneå. En tjänsteflicka i huset skulle en midsommarafton utforska sin tillkommande.
Hon klädde av sig naken och gick baklänges och sopade golvet
ända ut mot bron. I detsamma kom prästen och gick öfver gården. Förargad gick flickan u p p till prästfrun och sade till henne:
"Tänk att pastorskan skickade ut pastorn."
P r ä s t f r u n såg på
henne och svarte: "Jaså, det är du, som skall bli min efterträderska." N å g r a år efter var prästfrun död och pastorn gift med pigan.
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Drömströmming.
Man äter tre salta strömmingar tigande.
Om natten drömmer man att ens tillkommande kommer och ger
en dricka.
Drömgröt.
Man tar 3 skedar salt och 3- skedar mjöl och
vatten och kokar en gröt och äter den under tystnad på en plats,
där man aldrig förut setat. t. ex. tröskeln.
Nyårskväll.
Man går till en korsväg. Den som man först
möter hans förnamn ska ens tillkommande ha. Fru S. mötte ÅkarJanne och blev gift med Johan S.
Nyårsafton.
Man dukade bordet med ett ljus för var och en.
Den, för vilket ljuset slocknade, skulle dö under året. En gammal
piga på Anderstorp dog, för henne hade ljuset slocknat på nyårskvällen.
Inte sko vänstra foten först. Då misslyckas allt under dagen.
Satte man på sig ett plagg avigt, gick det galet hela dagen.
Fartygsbygge.
Vid skeppsvarvet på Karlgård byggdes samtidigt 3 fartyg. På nätterna hörde fru Sundling, hur det det spikade och hamrade på ett av fartygen, men rev på ett annat. Detta
sista förliste på sin första resa.
Stäv:
Lill Pelle spring fort
ty det lider åt kvällen.
Pappa, mamma gått i s ä n g
kom och följ mej på gällen.

^ ¡ l å g r a ftiöforier om m f x a .
Upptecknade

av Ruben Andersson,

Åsele.

Av de underjordiska väsen, som de gamla trodde (och tro) på,
är väl knappast något oftare sett och bättre känt än vitra. Hon
uppträdde vanligen som en ung, vacker dam, frasande i siden, men
hon var tyvärr utrustad med en lång svans, vilken hon dock sökte
gömma under en lång kjol. De nedan anförda historierna bidraga
var på sitt sätt att klargöra, hur man tänkte sig de förhållanden,
under vilka hon levde.
J a n Lars mor i Mo fick en d a g besök av en dam, som undrade,
om de inte ville flvtta lagården. På sin förvånade fråga, vad detta
skulle vara bra för, fick hon till svar: "Jo, det droppar f r å n
lagården ned på vårt matbord."
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En gubbe i Olovsfors hade på något sätt kommit att ingå giftermål med vitra. Gift var han förut, och trogen ville han nog vara,
men det hjälpte inte- G å n g efter annan kände han en sådan dragning till sin brud i skogen, att han måste söka upp henne. Då
han kom f r å n dessa utflykter hade han alltid mat med sig i ett
paket. Den gömde han i ett skåp, men en dag kom någon obehörig att få se den där maten och fann då, att det var bara sapp
(svamp). Gamle kyrkoherde Brandeli i Nätra lyckades emellertid befria gubben f r å n hans förbindelse med vitra. Den prästen
var nämligen vida känd för sin makt över de underjordiska.
Gamle båtsman Norrlänning f r å n Mo var ute i skärgården
i fiske, då han en morgon fick besök av en stilig dam, som undrade, om hon kunde få värma sig vid hans brasa. N. anade nog
med samma, vilket främmande han hade fått, men han var en hygglig själ, som ej ville någon varelse något ont, och därför tillät han
henne inte blott att värma sig, utan erbjöd henne också ett par
torra strumpor. Hon tackade och tog emot. Då hon gick, såg
han svansen sticka f r a m under kjolkanten, men han sa ingenting.
N ä r han sedan tittade ut, blev han varse en själ, som han fick
skjuta f r å n förstugubron. Det var vitras tack för hjälpen.
För några år sedan var en gammal gumma f r å n Rundvik i
sällskap med en liten flicka ute i skärgården för att plocka bär.
Bäst det var, fick flickan se en kvinna nere vid den närbelägna
stranden, sysselsatt med att tvätta kläder. Då hon frågade den
gamla, vem det kunde vara, blev hon ängsligt uppmanad att vara
tyst. Gumman kunde ej se någon, och därför var hon viss på att
det var vitra, som flickan såg. En vanlig uppfattning är den, att
man inte bör nämna något om en sådan syn, förrän solen gått upp.
I masugnen på Olovfors kom ofta vitra och gick genom
"labbet" (det rum, där arbetarna höllo till på sina fristunder). Hon
var gärna sedd, ty hon betraktades närmast som en skyddsande,
som ville arbetarna väl och såg till att det ej hände några missöden under arbetet. Antagligen var det vitra, som ibland uppträdde som ett varsel vid kolmilorna.
Viterkorna fingo ibland getarna se och höra. Deras bjällror
hade en gällare klang än de andra kornas. Kom man en viterko
så nära, att man kunde kasta stål över henne, följde hon strax sin
nye ägare och blev en värdefull tillökning i lagården, ty hon fyllde alltid den stäva man mjölkade i, oavsett hur stor den var.

OETARPOJKE I TÄRNA.
Oljemålning av C. M. Lindqvist.

\2ftcir ^ s e l e - i c i p p a r n a (et»6e t m ö r k e r
och m ö s k e p e l s e .
En intressant

urkund från 1700-talet om
hedniska
sedvänjor.

lapparnas

Av A X E L - M A G N U S C A R L S S O N .

N N U för tvåhundra år sedan vilade över våra nordliga bygder ett svårskingrat andligt mörker. Det gäller framför allt
de trakter, där lapparna voro, om inte precis allena herrar
på täppan, så dock det starkaste befolkningsinslaget. Från år 1724
föreligger f r å n Åsele lappmark ett vältaligt officiellt vittnesbörd
om kvarlevande hedniska sedvänjor, vidmakthållna på g r u n d av
en okunnighet, vantro och vidskepelse, som man tycker även på
den tiden borde ha varit övervunna.
Det hade ju dock då i
väl ett par hundra år arbetats mer eller mindre målmedvetet och
kraftigt även på lappmarkernas andliga uppodling- Ifrågavarande dokument, som för några år sedan anträffades i Skoklosters arkiv av författarinnan Maria Rieck-Muller, har till författare Petrus Tusenius. Det bär den för "en kort berättelse" nog
så långa titeln " E n kort berättelse om de vidskepelser, som uti
Åsele lappmark ännu äro i bruk m. m. Om deras ceremonier vid
björnens bekommande. På vad sätt de månen vörda. Om deras
offer. Jämväl om trollkonster. Därnäst om deras frieri. Sist
hur de sina döda begrava. Efter H a n s Magnificents Höggunstiga
befallning av Petro Tusinio sammandragen 1724." Även om det
måste antagas, att Tusenius i sin svartmålning av förhållandena
brett på sin f ä r g väl tjockt, möjligen beroende på att han fått
en skev blick på vad han hört och iakttagit, så torde dock hans
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"berättelse" i det väsentliga få tillmätas vitsord. Därför saknar
den som tids- och kulturdokument ingalunda värde och intresse
och torde ur den synpunkten vara förtjänt av några sidor i västerbottningarnas hembygdsbok
Ur handskriften återges här det
väsentliga i den av författaren begagnade formen med blott sådana ändringar av det ålderdomliga språket, som kunna göra
framställningen mera lättläst.
Tusenius, som tydligen var en kritiskt anlagd herre, går till
en början skarpt tillrätta med det, som enligt hans tanke är orsaken till lapparnas fasthängande vid forna tiders hedniska föreställningar och vidskepelser. Det är ej blott, gör han gällande,
deras obenägenhet att överge de gamla gudarna eller misstanken,
att överheten av idel avund ville hindra dem i bruket av de hjälpmedel, som härvidlag varit den viktigaste faktorn. Den avgörande
orsaken är, enligt Tusenius mening, tillfinnandes däri, att undervisningen och själavården lagts i händerna på präster, som icke
kände det lappska språket tillräckligt grundligt och icke heller
hade till sitt förfogande rätt översatta läroböcker. Väl — säger
han — äro följande böcker "upplagda på lapska språket, nämligen abc-boken, sal. Erkebiskopen, Doct. Paulini förklaring över
Doct. Martini Luthers Cathechismum, Psalmboken," men till någon nytta kunna de ej vara, då språket är så felaktigt behandlat,
att allt blir utan mening. Tusenius f r a m d r a r det ena drastiska
exemplet efter det andra på vederbörandes okunnighet, vilken
synes nå sin höjdpunkt i återgivandet av trosartiklarna. Sin
räfst med den bristfälliga religionsundervisningen ger han följande avslutande tillspetsning: " J a g tror att hr Authoren haver
detta sovandes skrivit. Men här är icke allenast fel på några stavelser eller meningar — utan på själva trons artiklar."
Innan
Tusenius så övergår till den egentliga "berättelsen" gör han denna
reflexion:
"Den milde och barmhärtige Guden varder visserligen värj om och enom vedergällandes, som hava nit om Gudstjänstens förkovran i den mörka orten."
Så följer beskrivningen på det andliga mörker, författaren
iakttagit:
Om de vidskepelser,

som i Åsele lappmark

äro i bruk.

Uti deras "Gåte"*, det är kojan, i vilken de bo, äro tvenne
dörrar; den ena kalla de "Boisa", det är helig dörr eller det
främsta rummet i kojan. Den andra "Usxe" det är gemen dörr.
Genom denna näml. usxe, gå både män och kvinnor ut och
*) Riktigheten av de 'här återgivna lappska uttrycken kan e j garanteras. De
kunna vara felaktigt utlästa ur den flerstädes ytterst svårtydda handskriften. En*dast 'en del av dem ha kunnat återfinnas i lappska lexikon. Detta behöver emellertid icke innebära, att de äro oriktiga, d.å de kunna tillhöra någon dialekt.

76
in, jämväl bäres ock vatten, ved, matvaror, som är antingen fisk,
ost, renkött, dock icke det, som till bergs-, skogs- eller sjöråna skall
offras. Genom "Boisa" eller den så kallade heligdörren tillätes
allenast manfolk gå in och ut, dock endast vid vissa tillfällen,
nämligen då de hava bekommit björn eller något annat djur, som
de vörda. Genom denna dörren inbäres fåglar, björnkött, harar,
mårdar, kattlon, bävrar, uttrar samt det som antingen bergs-,
skogs- och sjöråna eller ock "Jamgial", det är de döda, offras
skall. Att dessa ovannämnde djur eller fåglar skola bäras igenom
"Boisa" har som orsak, att om de så icke göra, frukta de att
råna skola därmed förtörnas och de således ej mer någon lycka
hava att dessa d j u r bekomma. Uti detta äro de så fast inbillade,
att jag tror ingen dem därifrån avråda kan.
Fiskars och fåglars ben kastas väl för h u n d a r n a ; men de övriga såsom björn, hare och kattlons ben skola nedergrävas på
torra sandbackar eller nedgömmas i bergsrevor, därest ingen
hund eller annat odjur dem rörer eller vidkommer; och detta därför att de vistas på torra landet. Däremot, deras ben, som vistas
i vattnet, förgömmas i källor; och sammaledes göra de ock med
"Bozen sackei qweim", det är renben, så att hundar och andra
odjur dem ej måtte röra. I annan händelse mena de att renlyckan
sig ifrån dem bortvänder
Om de ceremonier som brukas vid björnens

bekommande.

N ä r de skjutit björn, så bruka de efterföljande ceremonier.
De som detta d j u r skjutit smörja sig med albark omkring bägge
armarna, ett kors f r a m i pannan samt en rand utför barmen;
och sedan de äro hemkomna slå de med ett flätat ris på "Boisa"
eller den heliga dörren, sågandes: "Skräm, skräm, gåtam" på dessa
orden kan inte ordagrann svenska återgivas, dock är deras mening denna: var nu glad, mitt hus! Sedan sjunga de en visa
utanför "Boisa" förrän de stiga in. Emellertid tuggas albark med
flit av kvinnfolken, varmed de inträdande karlarna besprutas över
hela ansiktet, så att de bliva helt röda i synen; och så sjunga de
åter en visa. Sedan hämtas björnen hem. Renarna som draga
densamma skola ock smörjas med albark, en rand om halsen och
ett kors f r a m över pannan; när de nu med djuret äro hemkomna
så göra de " g w a r d a m " vid pass några stenkast ifrån kåtan på
den sidan där "Boisan", eller den heliga dörren, sig vänder, varest de på en g å n g hela björnen koka. Till denna " g w a r d a m "
må ingen av kvinnorna sig fördrista att gå, så framt de vilja bevara sin hälsa: ty björnen är ett heligt d j u r — efter deras mening
— och därför kalla de den "Bise waiskie", det är "heligt d j u r " .
Köttet bäres nu in i kojan av männerna, vilka tillåtas äta bakdelen av björnen, bakom bogarna; allenast de så kallade "gadnam",
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det är de 3:ne yttersta ryggknotorna på bakdelen, skall av den
äldste bland dem ätas. Framdelen skall manfolket och ej kvinnfolket äta, särskilt hjärtat av björnen må ingen av kvinnfolket
förtära. Detta gäller för alla d j u r s hjärta, vilket de kalla "Bise
biewga", det är heligt kött eller ben. När nu köttet är kokat, får
det endast av dem, som djuret skjutit i små bitar sönderskäras,
som av de andra, ej med knivar utan med på ena ändan vässade
stickor uppätes.
Följer n u :
På vad sätt månen vördas bland

lappfolket.

Alla månader av året vördas högt, men november allra mest,
vilken de ock på sitt språk kalla "pisse måna" eller "aske", det
är heligmånaden och till vars ära de hänga en mässingring i
kåtans rökgång. På denna månad upphöra de med lekandet, på
det att "prissatz" ej må förtörnas; de offra ock denna månaden
till ära "mesem", det är en 1/2-årsgammal renkalv. Orsaken därtill
visa efterföljande tvenne sagor: — Den första: En man i forntida
dagar, som hade bekommit en bäver och om kvällen höll på att
koka densamma, befallde då sin flicka att hämta sig vatten. Hon
gick såsom fadern henne bad, och då hon nu öste vattnet begabbade hon månen, sågandes: "skiem tig, skiem tig, min fader och
min moder hava bekommit en bäver; nu få vi äta oss mätt, men
du sitter på himmelen och g a p a r och har intet." Då hon dessa
orden många gånger upprepade, blev månen omsider vred, for så
ned av himmelen, vred halsen av flickan, nedsläppte huvudet genom kåtans rökegång och tog kroppen tillika med kitteln till sig.
Härefter säga de, att denna flickas bild är densamma, som ännu
synes i månen, utan huvud, hållandes kitteln i handen- Den
andra sagan kan ej för dess vidlyftighet här införas; dock är
dess innehåll detta: En rik man, som med hela sitt hus förtörnade månen genom lekande blev med de sina och kåtan av månen
så förstörd och utrotad, att där hans kåta stod såg man om morgonen intet annat än törnebuskar. Däremot en fattig, som med all
flit månen vördar, bliver rikligen välsignad.
Om offer till månen, till skogens och sjöarnas rå och
till jamegil.
Det, som offras sker antingen månen, skogs- eller sjöråna eller
"Jamegil", det är de döda, till ära. I oktober offra de en brun
ren, på det att de må njuta renlycka; eljest offras ock för sjuka,
att de må sin hälsa bekomma, vilket sker således: att sedan "noide" har av spåtrumman förnummit, vilken ren han skall offra,
bliver denna ifrån de andra renarna i skogen hemdriven, slaktad och hela renen på en g å n g kokad. Sedan köttet är kokat,
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skola benen granneligen uttagas och förvaras, så att det ringaste
av dem ej må förfaras. Sen tages en liten bit kött av var lem
och lägges med benen på ett sådant rum, där ingen hund eller
annat odjur dem rörer eller vidkommer. Det övriga köttet bliver
av de närvarande förtärt.
Om trollkonst

mecl trummor

och andra

mystiska

instrument.

Till trollkonst brukas efterföljande instrumenter: "Gåbdale",
det är spåtrummor, "bälthe" d. ä. bälten, "naibedh", d. ä. knivar.
Med dessa instrumenter kunna mesta delen av dem spå, nämligen
om det är till nytta, såsom på vilken dag de skola flytta f r å n ett
ställe till ett annat, på vad ort de borttappade renarna äro tillfinnandes o. s. v. Men dessa äro ej att förlikna med "noide" eller
"gåbesnied", vilka äro stora trollkarlar eller trollpackor, som hos
dem i stort anseende äro. Dessa kunna utan och med ovannämnda instrumenter göra en annan skada, jämväl till själva livet, fördriva sjukdomar och göra väder, när dem behagar- Skogs- eller
sjöråna, ormar, vargar, örnar och själva djävlarna i deras liknelser efterfölja dem i stor myckenhet, dock för andra osynliga.
Den bästa tiden för att spå hålla de före vara om kvällarna,
då de bruka "gåbdan", som ock är det förnämsta instrumentet,
vilket "noide" skall bära igenom "boisa" eller den heliga dörren.
Förrän han nu begynner att spå eller trolla, kläder han på sig
sina förnämsta kläder, tvättar sig ren, kammar sitt hår och alla,
som då tillstädes äro, göra detsamma; det är då intet löje på
färde, intet skvaller, utan med största andakt och ihopknäppta
händer förvänta de, vad "noide", det är trollkarlen, efter förrättat
arbete har att förkunna.
Vid spåtrumman må ingen av kvinnfolken röra.
Kommer
någon av dem vid den, så är den strax ohelgad och duger således
ej mera. Kvinnfolken spå däremot med bälten, knivar och yxor.
H ä r vill jag icke förbigå denna efterföljande händelse, som
blev mig berättad i Lycksele lappmark av min skolkamrat Sinlo
Rangtiof; och detta skall hava skett vid pass år 1715, och som
det kan vara både till att tro eller ej, vill jag härmed allenast den
gunstiga läsaren till sinnes föra, huru stor makt djävulen haver
över en sådan människa, som en gång i hans våld sig giver:
" E n noide skulle efter vanligheten f r å g a spåtrumman om ett
och annat, som var av nöden, men fick intet svar. Då blev ock
ovannämnda karl så vred på trumman, att han tog sin hustrus
byxor och satte trumman uti dem och kastade byxorna tillika med
trumman under tröskeln vid gemena dörren. H a n blev dock av de
närvarande förmanad att han ej så överdådligen skulle ohelga
trumman. Men han var då av vrede så betagen, att han deras
förmaningar ej aktade. Då begynte "gåbdale" — eller trumman
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— häftigt att gråta. Nu frågade hennes ägare, vad henne felades.
Hon svarade: "Vi skulle jag icke gråta, efter du mig så skändligen haver ohelgat." Ägaren f r å g a d e : "Vi svarar du mig inte?"
Hon svarar: " E n annan, som är starkare än du, haver mig det
betagit, och efter du mig nu så haver föraktat, förkunnar jag dig
döden." Då hon detta hade sagt, blev karlen sten död.
Att själva djävulen genom trumman grät och talade, kan var
och en lätteligen förstå, emedan han är densamma, som den instiftat haver".
Författaren, som själv tycks vara ej så litet hemfallen åt den
övertro, som han så allvarligt ville bekämpa, har i samband härmed en del varnande och förmanande ord att säga om farligheten av dylika troll- och spådomskonster. H a n uttalar den önskan, att dessa trollkarlar i tid måtte vända sig till Gud och övergiva djävulen, som nu särskilt den omtalade mannan "i långan
tid hade tjänat, och som alltid var redo hans arma själ emottaga
och i pinorummet föra, när han sitt syndamått hade fyllt".
Relationen fortsätter sedan:
Hur Åselelapparna

sitt frieri

förrätta.

Den som nu skall fria, han har med sig sin fader och moder,
bröder och systrar och hela sin släkt. Farbrodern skall själva
talemannen vara, och där han ej finnes skall morbrodern vara
det. Av hennes släkt församlas ock både stora och små. Har friaren
intet brännvin med sig, varmed hennes släkt skall plägas, då är
hans frieri fåfängt. H ä r f r å g a s nu först efter morgongåvan. Är
hans föräldrar fattiga, däremot hennes rika, då är också hans
frieri förgäves; men äro de jämlika, så skola brudens föräldrar
mottaga av brudgummen vardera sitt silverbälte samt ett silverstop eller kanna, hennes bröder och systrar vardera en silversked,
hennes föräldrar och närmaste släktingar en Rdr var. Då nu
hennes anhöriga på sådant sätt blivit förnöjda, måste hon volens
et nolens giva sig i brudgummens våld. Detta kan ju förstås som
gällande om de fattiga; dock måste de ock förnöja hennes föräldrar och släkt efter råd och lägenhet.
Ofta sker ock att de göra bröllop en månad eller sex veckor
förrän de äro vigda.
Hur de sina döda begrava

ute i vilda

skogen.

Att de nu för tiden sina döda i skogen begrava, tillräknar jag
kyrkoherdens försumlighet. Ty uti Lycksele lappmark, varest nu
för tiden en flitig pastor finnes, tror jag att mesta delen av dem
sina döda i kyrkogården begrava, emedan hr pastorn om vintertiden, när allmogen sig i grannfjället uppehålla, far omkring till
alla byar och till vart och ett matlag i synnerhet, då han — jämte
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det att han dem flitigt i deras kristendom undervisar — också
upptecknar var och en person som under året antingen födes eller
med döden avgår, varför de inte heller få något tillfälle att sina
döda i skogen begrava. Skulle lappmannen ursäkta sig med att
hava liket i Norge begravt så f r å g a s efter skriftligt bevis av norska prästen, om det är sanning eller ej. Men i Åsele lappmark
är allt annorledes. J a g fruktar att där finnes många nog, som
sina döda i skogen begrava, emedan det där är helt annorlunda
beställt med deras disciplin. Det gamla sättet att begrava är nu Gudi
lov mestadels avskaffat; dock bruka somliga sina döda begrava
sålunda, att de lägga en liten bit kött i kistan, en yxa eller kniv,
elddon, jämväl ock litet penningar på det att de skola hava något
till att begynna med i den andra världen.

@ o e r f r o i lappmarken.
Uppteckningar

av Nils

Eriksson.

I Västerbottens lappmark har folket ända in i vår tid bibehållit
tron, på att man genom vissa magiska handlingar har kunnat utföra underverk. Denna tro får nu ge vika för den "nya tidens"
upplysning på alla områden.
Efterföljande stickprov äro upptecknade i Vilhelmina sockens
västra del. En del äro lappska seder och bruk.
När ett barn föddes borde man liisa "fader vår" under barnets
födelse. Detta skulle skyddda barnet för onda andar; och framförallt skyddade detta "läsande" f r å n "borbytning", d. v. s. inga
onda andar kunde då få tillfälle att taga det riktiga barnet och i
stället lämna ett annat barn, som var dåligt på alla sätt. När ett
barn var en riktig "odygdspåse" brukade man ofta kalla det "bortbyting", ett ord som man ännu får höra i lappmarken.
Badvattnet.
I det vatten, i vilket man första gången badade
det nyfödda barnet, skulle man lägga n å g r a glödande kol sedan
badningen var verkställd. Detta förfaringssätt skyddade barnet
för hudsjukdomar. Kolen skulle liksom konservera vattnet, så att
trollen icke kunde göra det något. Man trodde nämligen att barnet drabbades av samma olycka som råkade vattnet.
"Råka ut för ont." Om ett barn "råkade ut för ont", d. v. s.
fick den s. k. engelska sjukan, skulle man draga det genom ett hål
i jorden. Man borde också tillse, att man drog barnet mot solen.
Detta var ett säkert botemedel.
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Ett annat botemedel för samma sjukdom var att draga barnet
genom en sele. (Detta har företagits med en kvinna, som ännu
lever 1924).
Ett tredje botemedel för samma sjukdom var att stoppa barnet
under en gran eller tallrot, som växt så högt, att man kunde stoppa
barnet under roten.
När ett barn första gången kom till världen, skulle man "ta
emot det" med något gammalt klädesplagg, d- v. s. man skulle
inlinda det i något gammalt, och man fick inte taga i det med
händerna genast. Allt detta för att skydda det för "ont".
Barnsängen.
I den s ä n g där barnsängskvinnan låg skulle
man lägga ett klädesplagg, som hennes man haft; i detta borde
det finnas en järnbit eller något dylikt. Detta var ett effektivt medel mot troll och annat "ont".
De kläder, som barnsängskvinnan hade använt i barnsängen,
skulle tvättas särskilt, och tvättvattnet skulle slås genom ett hål i
golvet, för att trollen icke skulle komma åt vattnet, och därigenom
kunna skada modern. (Det berättas f r å n Grytsjön i Vilhelmina socken, att en piga hade vid tvätten av barnsängskläderna använt så
rikligt med vatten, att, när hon enligt föreskrifter f r å n husmodern
slog vattnet genom ett hål i tvättstugans golv, började golvet att flyta. Pigan gick nu och talade om detta för husmodern, och samtidigt frågade hon, hur hon skulle förfara med det övriga tvättvattnet,
som var outslaget. Pigan fick nu tillsägelse att gå till gödselstaden och göra ett hål eller en " g r o p " i gödselstacken, och där
fick hon slå det övriga tvättvattnet; men sedan detta var gjort,
skulle hon täcka över det hela med gödsel. Husmodern tillade,
att hon kunde väl aldrig tro, att trollen kunde komma åt tvättvattnet där.)
Hudsjukdomar.
Hudsjukdomar kunde många gånger uppkomma därigenom, att man satte sig där vitra hade sitt tillhåll.
Följande berättelse är betecknande i detta fall. Händelsen tilldrog sig i Grytsjön, och det är samma piga, som omtalas i föregående berättelse, som omtalas här.
Ovannämnda piga hade varit ute och plockat hjortron, och
hon hade då med sig husmoderns lilla barn. Hon satte ofta ned
barnet bland tuvorna, under det hon plockade bären omkring. Någon tid efteråt råkade barnet få en hudsjukdom. Genast förklarade
husfadern, att pigan hade varit oförståndig och lagt barnet på
någon "vittertuva" och vitra hade då skadat barnet. En grannkvinna, som såg barnet, trodde naturligtvis detsamma, och hon
sade, om bara pigan hade haft förstånd att spotta tre gånger på
marken och s ä g a : Jessus (Jesus) bevare mig", så skulle nog barnet ha blivit fri f r å n sjukdomenNaglarna.
N ä r naglarna bortklipptes borde man skära sön5

82
der dem i små bitar, annars kunde djävulen använda dessa som
båtar.
Blodförgiftning.
Hade man råkat få blodförgiftning så kunde
man bota det genom att "kasta bort det". Detta tillgick så, att
man samlade en massa skrot, gamla tygbitar, söndriga knappar
o. d., och sedan gick man ut och kastade det över vänstra axeln
mot solen. Denna sjukdom gick alltid under namnet "råka ut för
ont" d. v. s., man hade råkat ut för den lede själv.
"Vin."
Ledvrickningar benämndes alltid "vin", och denna
sjukdom botades säkert påstod man med något av följande "botemedel".
Man förfärdigade ett rep av 5, 7, 9, o. s. v. trådar (alltid
udda antal trådar skulle det vara), var och en tråd skulle vara av
olika färg. På detta rep knöt man sedan en hel del knutar. Dessa
knutar knötos i motsatt riktning mot vanliga knutar. N ä r man
knöt (endast kloka gummor eller gubbar kunde knyta sådana knutar) dessa knutar var man alltid ensam- Detta rep, fullt av knutar,
band man om det sjuka stället, och då borde sjukdomen ge vika.
Man kunde också h u g g a bort "vin". Det tillgick så, att man
högg med en yxa förbi den sjuka kroppsdelen in i ett stycke trä.
När man högg läste m a n : " N u hugger j a g vin f r å n led till ved."
Vårtorna.
Vårtor kunde borttagas genom att man knöt med
en ulltråd över vårtan, och sedan grävde man ned tråden i en
gödselstack eller dyl. N ä r tråden hade förmultnat, då skulle också
vårtan gå bort.
Ett universalmedel.
"Ormbrännvin" var ett läkemedel med
en stor läkande kraft, isynnerhet var det ett säkert botemedel för
värk av alla slag, påstod man. Detta brännvin tillreddes på följande sätt. Man stoppade en orm i en flaska, ofta brukade man
tvinga ormen att krypa in, sedan slog man vanligt brännvin tills
flaskan blev full, och därpå korkades flaskan. Sedan ormen var
död, var brännvinet färdigt.
Tibast och vändelrot.
Ett annat universalläkemede] bereddes
av barken f r å n den lilla tibastbusken och roten av vändelrot.
Bot för gulsot.
Ett effektivt botemedel för gulsot tillreddes på
följande sätt. Den, som skulle tillreda läkemedlet, fick icke vara
släkt med den person, som skulle botas.
Bark f r å n nio olika slags träd skulle hämtas med vänstra
handen. Barken skulle rivas nedifrån och uppåt, och f r å n norra
sidan av trädet skulle barken tagas- Barken skulle sedan kokas
i en kaffepanna. Sedan den var kokt fick den sjuke dricka av
medicinen. Hela tillredningen skulle ske med vänster hand.
Tandvärk botades genom att man berörde den värkande tanden med en trästicka och sedan slog man in den i ett träd. På
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detta sätt "satte man bort" tandvärken, d. v. s. överflyttade den
till trädet, vilket skulle vissna bort.
I likklädnaden fick icke finnas någon nål e. d., ty då kunde
det lätt hända, att den döde råkade göra illa någon annan nere i
graven, och därigenom skulle han eller hon förskaffa sig en större
skuld, som den döde sedan skulle få svara för hos den store domaren.
"Rämjölken", så kallades den första mjölken, som mjölkades
sedan kon hade kalvat, borde aldrig bäras in från ladugården
oövertäckt, man borde åtminstone breda sin huvudduk över densamma. Detta för att skydda mjölken för onda ting; om mjölken
skadades kunde också kon skadas.
Kolik hos husdjuren kunde ofta botas därigenom att man slog
det sjuka djuret med en almanacka, helst en gammal sådan.
Blev ett husdjur sjukt och visade tecken, som tydde på att djuret skulle dö, borde man giva bort det, kanske mottagaren av detsamma hade bättre lycka med det.
"Bäran."
Enligt uppgift av en gammal gumma i Vilhelmina
skulle "bäran" tillverkas på följande sätt. Man tog ett vanligt
trådnystan, och droppade på detta blod från vänstra lillfingret
(femte fingret, och under det att man gjorde detta läste man: Så
länge du för mig vill springa skall jag hos dig i fandes brinna."

Rur man friad« bland lapparna före vår tid.
När en lappflicka och en lappyngling hade kommit överens
om, att de skulle leva tillsammans som äkta makar, så var
det ändå icke färdigt, utan då först började det verkliga
frieriet; d. v. s. nu måste man ha föräldrarnas samtycke till saken.
För den skull underhandlade vardera parten med sina föräldrar.
Om exempelvis lappynglingen hade lyckats få faderns bekräftelse
eller samtycke till förlovningen, så laddades en bössa med krut,
och far och son tågade bort till den kåta där fästmön bodde. När
de kommo till kåtan avlossade de skottet ur bössan. Om de nu
inifrån kåtan fick höra ett skrammel, uppkommet därigenom, att
man skakar stenar i en "kaffebränna", då kunde man tryggt gå
in i kåtan och bliva vänligt mottagen, ty detta skrammel betydde ja.
Nils

E—n.

Av Astrid

J

Väring.

AG fann den på vinden efter fars död. Långt inne i en skum
vrå. Den stod d ä r så grå och liten under bjälkarna, så fattig
och trängd bland kistor och koffertar, gamla möbler och kläder, bland allt, som samlas i ett hem genom decennierna.
Allt detta skulle nu skingras för alla vindar, väljas ut eller
ratas, komma f r a m ur sin glömska till ny heder eller säljas på
auktionen för en spottstyver till en likgiltig främling. En svår sak
detta, att upplösa ett gammalt hem — som att hugga en levande
kropp i stycken. Allt hör så oupplösligt tillsammans, också det bortglömda bråtet på vinden. Även det söndriga och bortkastade är
ju en del av ens liv, som nu skall gå obönhörligt till spillo.
Ett vemodigt arbete att gå där och gallra och välja! Det är
en sak, som måste tas med ro, stilla och varsamt. Man får icke
gå som en eldbrand genom sina barndomsminnen.
Så gick jag där och stökade för mig själv, men med mig
gingo de gångna åren och tassade och viskade i vrårna. Det var
då jag fann den lilla grå kistan, f a r f a r s gamla kista.
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Liten och nött, med oansenliga beslag och bortfallen målning
stod den där och lät sig glömmas. Intet namn eller årtal stod
på locket.
J a g drog f r a m den i ljuset och blåste dammet av den. Så
öppnade jag locket på kistan. Den var inte rädd om sina hemligheter heller, det gamla låset var trasigt och sönderrostat. I det
svaga ljuset f r å n vindsgluggen såg jag, att den var full av gamla
papper.
Glömda voro nu vindens alla andra lockande hemligheter.
Med min nyfunna skatt i famnen — större var den inte — gick
jag varsamt ner för trappan till det fulla dagsljuset i mitt rum.
Och så började jag titta igenom papperen. Det första jag
fann var en konstlöst hopsatt bok av vanligt skrivpapper, men
med läderrygg — f a r f a r s dagbok. Skriven de sista åren av
hans liv, med ojämn och hackig gammalmansstil.
Det var så
jag fick veta, att den lilla kistan varit hans.
Vad hade den väl en g å n g gömt? Kanske hans tarvliga utrustning, när han som fattig men strävsam bondpojke f r å n Innertavle kom in till Umeå för att där söka sin lycka som borgare och
handelsman? Kanske hade den lilla "kistalarikan" — trasig
också den — en g å n g gömt farmors förtorkade brudkrona och
f a r f a r s brudgumshandskar.
Nu gömde både den och hela kistan papper och åter papper,
fragment av en släkts liv genom tre generationer. Ja, vad allt
fanns här inte! D ä r f a n n s farmors f a r s testamente, skrivet med
darrande och slingrig piktur. Farmors f a r ! Vad visste jag om
honom förut? Ej ens hans bild fanns någonstädes. Men med
den döda och högtidliga rösten ur graven steg han med ens som
en personlighet in i de kända släktleden. Och här och där såg
j a g glimtar av hans livsmiljö, det var auktionsprotokoll och lagfartsbevis, köpehandlingar och kontrakt.
Om f a r f a r s f a r däremot ej ett ord. Det var nog en man, som
hade föga med papper att skaffa, sitt livsord ristade han med plogen i den västerbottniska jorden.
Klart trädde f a r f a r s egen enkla och strävsamma tillvaro i
ljuset med sina fröjder och bekymmer, utom dagboken fanns det
brev och handlingar. En skymt gavs också av f a r s barndomsår,
till den tid, då han med bröderna satt på den lilla vindskammaren
och tog itu med studierna.
Allt detta gömde den oansenliga lilla kistan, detta och mycket mer.
Ty med släktkrönikan trädde också något av det gamla Umeå och
det gamla Västerbotten i ljuset med nya sidor och detaljer. Ty
varje borgare måste ju på något sätt gripa in i hemstadens liv, så
mycket mer på denna tid, då man levde hela livet ut i sin stad.
Så läser jag t. ex. på ett gulnat papper om när f a r f a r år
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1865 till byggnadskommittén för flickskolebyggnaden "upplät och
försålde sin bodtomt, belägen å öppna planen emellan Kyrkotorget och Rådman Schildts trädgård å ena sidan samt sjögatan
och elfven å andra emot en öfverenskommen köpeskilling av Femtio
Rdr. Rmt." H u r u många gånger s p r a n g jag ej i min barndom
med fläta och bokväska över den tomten utan att ana, att jag gick
på f a r f a r s gamla mark! Men det var i tonåren, då man liksom ej
tror sig född ur det förgångna, utan skapad och fri, utan rot och
utan krona. Om släktens d j u p a liv i var individ anar man intet.
Men nu, då j a g tömde den lilla kistan, då anade och visste
jag det. Och släktens liv blev på ett alldeles nytt sätt levande i
mig, med ansvar och plikt att ta var erfarenhet väl tillvara av vad
de gamla lidit och lärt, drömt och fullbordat.
Och som det väl är grundtanken just i vår västerbottniska
hembygdsförening kom den tanken för mig att i dess bok berätta om vad jag fann, då jag gick tillbaka till det gamla. En
liten omålad kista bara, men full av en gången tids enkla vardagsliv och strävanden.
Allt bråtet på vinden är skingrat och borta. Men den lilla
grå kistan tog jag till mitt eget hem. N u har den fått ett nytt
lås, ty den får ej längre visa sitt inre för vem som helst. Men
själv skall j a g måla den med västerbottniskt mönster med brokiga
blommor och blader. Och den skall stå på en hedersplats och
vara mitt anspråklösa familjearkiv.
Kanske också något mera. Ty bland allt det andra gömmer
den även några gamla papper av mera allmänt intresse. En tjock
packe bär utanskriften "Lambertska arvet" och innehåller några
papper, som numera kanske äro sällsynta nog i Västerbotten. Och
några tjocka, grå ark äro fullristade med sirligt präntad stil.
Det är t. ex. protokoll f r å n syneförrättningar f r å n början av 1800talet och en del strödda anteckningar, mest uppifrån lappmarken.
Det tar d r y g tid att reda ut alla dessa slingrande, förbleknade
handstilar, en tid, som tyvärr ännu ej stått mig till buds. Men för att
läsaren ej skall finna utbytet av denna lilla hembygdsbit allt för
ringa, få vi väl låsa upp det gamla låset och plocka f r a m ett av
de nyare papperen för det intresse det nu hava kan.
Det är en kortare anteckning om präst- och skolbordens tillkomst i Lycksele och lyder in extenso på följande sätt:
År 1613 förordnades hit första prest på stället och 1632
flyttades Skytteanska skolan ifrån Piteå hit till Lycksele. Första
nybyggesinrättningen inom Socken skedde uti Örhträsk 1673,
således den äldsta inom Lappmarken.
För Prest- och ScholseBorden, såsom primis occupantibus togos utan föregången syn
alla i närheten belägna egor uti besittning och icke förr än den
första Augusti 1791 bestämdes genom Utslag av Konungens Be-
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fallningshafvande, hvilka ägor skulle tillhöra hvardera bostället
Är 1800 werkställdes afvittring å boställena och samma afvittring
är fastställd genom Konungens Befallningshavandes utslag av
den 22-de november 1803.
Sådan är i sin helhet den tillförlitliga historien om härvarande Preste- och Scholaa- Bordens tillkomst".
Ja, detta var ju blott ett litet prov. Mycket mera än så skall
jag säkerligen finna, då jag får tid att närmare genomgå alla
papperen.
Vad j a g velat säga med min lilla anspråkslösa hembygdsbit
är emellertid följande: det bästa jag fann, det var ej innehållet i
de gamla papperen och urkunderna utan det var en fast och personlig anknytningspunkt till det gamla och förgångna, ett nytt
och levande intresse för allt detta, som varit och ännu är en del
i oss själva.
Och det slog mig med ens, vilken oerhört stor uppgift hembygdsföreningen verkligen har i att ta vara på våra fäders andliga
arv. H u r mycket av våra kulturella minnen har ej redan förspillts
genom våda och brand, genom fiendens härjningar och genom —
slarv och liknöjdhet! Att det finns mycket av värde att ta vara
på därom vittnar inte minst den för varje år alltmer svällande
hembygdsboken.
Men föreningen ensam kan ej uträtta allt, det är folket självt
ute i bygderna, som skall göra det mesta, inte bara för hembygdsforskningens skull, utan först och främst för sin egen. Och med
min nya erfarenhet säger j a g : sök igenom vindar och bodar,
lådor och kistor! H ä r gick ju jag i många år och trodde, att jag
kände föräldrahemmet utan och innan. Och så låg en sådan
personlig skatt som ens egen f a r f a r s dagbok glömd i en dammig
vrå på vinden! Det gamla hade ju ej så stort värde för den
förra generationen som för oss. H u r lätt hade den ej kunnat bli
bränd eller bortkastad!
Kanske skall du finna det du aldrig trodde i brev och gamla
handlingar i någon okänd gömma i ditt hus, om du bara letar f r a m
dem.
Kanske skall du, liksom jag, finna själva hembygdens hjärta
i morfars eller f a r f a r s gamla kistalarika!

n imporÍDttra fifi f ä s t e r b offen
för 4 , 0 0 0 å r s e ó a n .
e t t bidrag till vår kunskap om bur länet bebyggdes.
Av Gustaf

Hallström.

A N S K E det är mången som ryggar tillbaka för den höga
siffra som nämnes i rubriken. Inte har Västerbotten varit
befolkat så länge? Det är ju en tid som ligger före det trojanska kriget och före judarnas utvandring ur Egypten. De farhågor, som tilläventyrs finnas rörande riktigheten av uttrycket,
komma då att ökas än mer, när jag säger att för 4000 år sedan människan redan funnits här långa tider. Hur länge sedan det var hon
först kom hit upp är vanskligare att fixera. Ännu ligga tusentals
fornfynd i Västerbottens vida marker, som kunna ge bidrag till besvarandet av den frågan. Ett faktum är, att ju mer fornfynden
beaktas och komma till forskningens kännedom, desto lättare har
forskaren att lämna säkra besked och allt längre och längre tillbaka
i tiderna kan han sätta bebyggelsens början. Genom jämförelser
med angränsande områden i söder, väster och öster kan man dock
med tämligen stor trygghet våga säga att människan i tusenden av
år före den i rubriken angivna tiden sökt sig till länet.
Varifrån kom denna människa och hur livnärde hon sig? Den
senare f r å g a n är lätt att besvara så att det blir förståeligt för envar.
Det tidigaste näringsfånget var fisket och jakten liksom det varit
för pioniärer ända in i mannaminne. Men samtidigt förde nog
människorna också ett kringvandrande levnadssätt, voro ett slags
jägare-nomader. Först sent begynte en fast bosättning. Det är
emellertid troligt att en sådan började på vissa gynnsamma punkter
redan under stenåldern och just vid den tidpunkt som jag nu vill
behandla. Denna fasta bosättning betyder naturligtvis även en
utvidgning på dessa platser av "näringarna" utan att därför de
gamla släpptes. I södra Sverige vet man att denna utvidgning
även omfattade ett begynnande jordbruk. Något sådant har ännu
icke kunnat påvisas för så gamla tider i Norrland, om också det
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ej förefaller mig alldeles otroligt att det kan ha funnits på en eller
annan gynnsam ort. Man bör besinna att klimatet under slutet av
stenåldern anses ha varit något mildare än nu.
Kanske man emellertid kan räkna på en begynnande boskapsskötsel, vartill som bekant förutsättningarna i Norrland äro så särdeles lämpade. Ej heller denna f r å g a kunna vi för närvarande
tillfredsställande besvara.
Men däremot ha vi stora och vägande skäl för att kunna tala
om en ordnad och livlig handel mellan den höga Norden och
landets sydligare trakter, en handel som för att kunna lyckas just
kräver fasta och bestämda utgångspunkter framför allt vid kusterna. Det är några bevis för en dylik handel och vad den betytt
för länet som jag nu vill draga fram.
Förutsättningen för att en handel skall kunna komma till stånd
är emellertid att landet själv har något att giva i utbyte mot det
som föres in. I så gammal tid funnos inga pengar, alltså måste
man ha kunnat leverera varor — och begärliga varor för att köpmän f r å n främmande trakter skulle göra sig besvär med att komma.
Och var övertygad om att besväret att resa f r å n södra Sverige till
Västerbotten för 4000 år sedan var ofantligt och att svårigheterna
helt säkert kommo många att misströsta. Det fanns icke mer än
en möjlig väg, det var att båtledes efter kusten söka sig norrut.
Från vik till vik f r å n älvmynning till älvmynning gick färden,
kanske under ständiga strider. Man kan naturligtvis föreställa sig
en handel, d ä r varorna så småningom sökte sig f r a m under oupphörligt utbyte. Bestämda d r a g i fornfyndens fördelning tyda dock
på att man även förde varorna direkt f r å n utskeppningsorterna till
bestämda orter. Sådana orter skola vi just finna inom Västerbottens län, klarare betygade här vid denna avlägsna tid än för
något annat landskap i Norrland.
De farkoster man använde sig av torde ha varit stora kanoter
av urhålkade jätteträd. Jag skulle vara frestad att tala om "havsgående" kanoter, ty det finns tecken från landets sydligare delar
att man redan på denna tid icke drog sig för att f ä r d a s till ex.
över Östersjön till Gottland och andra orter, över Kattegatt, Skagerack och t. o. m. över Nordsjön. Varför då icke också över Bottenhavet i olika riktningar?
Vad var det nu för varor, som voro så begärliga söderut att
man för deras förvärvande utsatte sig för de ofantliga strapatserna? J a g tror att man utan tvekan kan säga att det var samma
varor som under alla tider dragit köpmän till våra nordliga kuster
och långt in på de väldiga vidderna av de lappländska ödemarkerna. Alltså viltskinnen, björnens, vargens, rävens, mårdens
skinn för att nämna några av de vanligaste. Redan på denna tid
torde utöver det legitima skinnbehovet söderut ( j a g menar alltså be-
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hovet att kläda sig varmt) ha funnits också ett lyxbehov. Enligt mitt
bestämda förmenande fanns detta lyxbehov i de rika stenåldersområdena kring Skånes och de danska öarnas kuster. Men än
mer längre mot södern, och otvivelaktigt gick en ordnad skinnhandel f r å n alla pälsproducerande länder i jämna strömmar söderöver liksom ännu i våra dagar.
Vid sidan av dessa varor kunna naturligtvis andra tänkas,
men icke av det värde och den verkligt internationella betydelse som
skinnen.
Liksom köpmännen till vilda folkslag i våra dagar föra mer
eller mindre billiga, men g r a n n a smycken i utbyte kunna vi också
tänka oss att de forntida västerbottningarna med lysande ögon
pålurades värdelöst kram i gengäld för goda varor. Men också
— liksom vildarna i våra dagar — bättre vapen och redskap än
de tillförene brukat — för att kunna bli i stånd att leverera än fler
och än bättre produkter. Man har full rättighet att tänka sig att
fasta förbindelser knötos mellan köpmän och befolkning och att de
förra på allt sätt sökte tillse att deras "mjölk-kor" utrustades allt
bättre för att kunna uthärda i tävlingskampen med konkurrenternas
kunder. Man har också rättighet att tänka sig att något slags
fasta handelsfaktorier uppstodo, ett slags marknadsplatser till' vilka
handeln koncentrerades. Under umgänget med de högre stående
främlingarna och kanske genom uppblandning med dem höjdes
också den allmänna kulturnivån — nya religionsformer uppstodo,
nya seder och bruk.
Förr ansåg forskningen, att Norrlands befolkning under stenåldern var en annan ras än den söderut i landet, att den tidens
norrlänningar voro ett folk i släkt med t. ex. nuvarande lappar
och finnar. Det finnes enligt den nutida forskningen inga som
helst bärande skäl för en sådan uppfattning. Lapparna synas bevisligen ha nått den skandinaviska halvön tidigast kring Kristi födelse — finnarna troligen betydligt senare. J a g vill icke nu fördjupa mig för mycket i rasproblemen, dock framställa den av
svenska forskare numera vedertagna uppfattningen att Sverige
först befolkats av en söderifrån framträngande, i stort sett enhetlig
stam, som är den samma som den vi nu kalla den svenska.
Den importvara, som jag här vill tala om, är flintan, antingen
det rör sig om mer oformliga stycken eller skärvor eller om mer
eller mindre färdiga vapen och redskap.
Naturliga flintförekomster finnas — f r å n Västerbotten räknat
— närmast på två håll. Det ena är i Nord-Ryssland — det andra
i Skåne och på de danska öarna. Man kan emellertid å ett stycke
flinta omedelbart avgöra f r å n vilken av dessa två trakter det härstammar, så olika är flintans utseende. I ett par ännu ej fullt
utredda fall torde vi ha att göra med rysk flinta f r å n Norrbottens
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läns kustland. För övrigt äro alla norrländska flintfynd av vad
jag h ä r vill kalla skånsk flinta.
Det egendomliga är nu att av alla norrländska landskap det
är Västerbotten som visar det största antalet av dylika skånska flintfynd. J a g vill här genomgå dem undan för undan så vitt de äro
mig kända. J a g börjar norrifrån och följer i de fall, då flera fynd
finnas i en ådal, denna f r å n mynningen och uppåt. Det är möjligt att något fynd kunnat undgå min uppmärksamhet, men jag
hoppas att så icke skall vara fallet. Den bild som vinnes genom
min framställning torde dock icke på ringaste vis
bli förskjuten genom en eventuell utelämning av något enstaka fynd.
Innan j a g går vidare vill jag meddela att utom
nedan behandlade fynd, som äro av fornfyndskaraktär, även ett och annat modernt flintfynd kan förekomma. Flinta har ju använts till elddon och till
eldvapen ända inpå 1800-talet. Dessa flintor äro
också av skånsk härstamning, men äro lätt igenkännliga på g r u n d av sin form. Dessutom förekommer
på kusten ofta att något skepp f r å n något flintförande landskap eller land tagit flinta som ballast
och sedan lämpat ballasten på seglationsorten. Även
denna flinta kan man lätteligen frånskilja f r å n fynden av äldre datum.
ÅBY ÄLV.
1. Åbyn.
Byske socken. (St. H. Mus, inv. 17292).
Spjutspets av rostbrun flinta med nu avbruten
tånge. Storleksmått äro 8:2,3:0,7 cm. (första måttet gäller längd, andra bredd, tredje tjocklek).
Formen är enastående för Norrland och utförandet
kanske det bästa å något flintredskap i övre Norr]
land. Enligt uppgift av den sista ägaren (Samuel spethrånÅbyn,"
Mickelson, i Ersmark, Skell.) skall ännu ett stycke (s?yHe S . )
ha funnits nedtill, vilket visat ett utsprång åt var
sida liksom en kort parerstång. Uppgiften låter underlig, men
är ej alldeles osannolik. (Det kan ha varit en motsvarighet till
sådana flintspetsar, som avbildas i O. Montelius: Minnen f r å n
vår forntid, fig. 460—463).
Spetsen är funnen ett par hundra meter söder om landsvägsbron å den s. k. "Masch-hägnan" (Mår'shägnaden), en liten odling. Höjden över havet fann jag vid ett besök h ä r år 1923 vara
maximum 25 meter. Detta är den lägsta fyndnivå för något stenåldersföremål så vitt jag vet inom länet. Detta behöver dock ej
betyda så mycket när det är f r å g a om ett enstaka' föremål, vilket
ju kan ha förlorats i vatten, som en g å n g kunnat stå betydligt högre
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än fyndplatsen.
Den s. k. Lötbacken, på vars sydsluttning odlingen ligger, höjer sig ett tiotal meter högre än denna och visar
tydliga spår efter det äldsta parti av byn, som h ä r uppges ha
legat. Denna kulle behärskar hela dalbygden och synes mig vara
en tvnisk plats för första bebyggelseanläggning. H u r långt tillbaka denna bebyggelse går vet jag icke, men höjdförhållandena
strida icke emot att den skulle kunna gå tillbaka på bronsåldern.
Det kan med den möjligheten för ögonen vara av intresse att
observera flintspetsens form, som avgjort är mycket sen och
knappast ens kan räknas till stenåldern. För min del är jag övertygad om att den tillhör utpräglad bronsålder och att dess form
rönt inflytande av bronsåldersformer.
O. Montelius meddelar i Antikvarisk Tidskrift för Sverige,
del III, sid. 183, noten, att en privatsamlare i Stockholmstrakten
då (1872) innehade ett par flintredskap, det ena "en smalmejsel,
något håleggad, oslipad; den andra en bred rätmejsel, slipad. Båda skola vara f u n n a vid Åby elf i Norrland, jemte en mängd andra
mejslar stående i en krets". Ägaren, J. A. Zetterberg på Hersby
å Lidingön hade flera år förut fått dem av en kapten J. P. Pettersson i Stockholm.
Med Montelius anser jag att här troligen en sammanblandning skett med Bjurselefyndet i Byske socken, se nedan.
TÅM-ÅN (dock mycket nära Åbyälvens område, jämför kartan).
2.

Tjälfors. Byske s:n. (Skellefteå museum, utan n : r ) .
Håleggad yxa, tjocknackad, av ljusgrå flinta. Bredsidor slipade, likaså obetydligt den ena smalsidan.
Bredsidor kullriga.
Mått: 19,5:5,2 (vid e?!?en) cm.
N ä r m a r e fyndomständigheter ej kända.
Finnträsket (strax
nedanför Tjälfors) har en höjd över havet av 88 meter. (I museets inventarieliggare står fyndorten skriven Källfors, som icke
finnes i denna s:n. Då givaren uppges vara f r å n Blåfors, som
ligger helt nära Tjälfors, anser jag den senare platsen vara den
rätta).
BYSKE ÄLV med tillflöden.
3.

Bj ur sele, Byske s:n. Stat. hist. Mus. 483, 1308, 1392, 5458,
5-900, 6032, 6858, 7043, 13885, 17294, 17343: 1100—1102,
17536, Upsala mus. 182—184, 1998, Skellefteå mus. A. 4—
10, A. 27, A. 28, Luleå mus. ? (Privata samlingar).
Flintyxor i stort antal, så gott som alla håleggade och oslipade
samt tjocknackade och av vitgrå flinta. Endast en och annan är
slipad, men ofullständigt. Dessutom åtskilliga grovt tillhuggna
flintstycken, förärbeten till redskap, samt flintskärvor i ganska stort
antal. Utom flintorna ha även föremål av andra bergarter här
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anträffats (flera skifferyxor, tre skifferspetsar, ett skaft till en skifferkniv med vackert utskuret djurhuvud, skärvor at vit kvarts, hälleflinta, porfyr etc.).
Fyndplatsen har varit känd i snart hundra år. Redan den
kända fornforskaren pastor N. J. Ekdahl nämner år 1827 ett fynd
av en skifferyxa och ett skifferbryne med sex flintyxor "i en stjernform deromkring". P å 1830-talet anträffades ej mindre än 70
flintyxor tätt packade tillsammans, vid en brunnsgrävning på plats,
som ännu utvisas. Senare har man anträffat på en plats 40, på
en annan 25, på en tredje 18 stycken o. s. v. Ännu för några
år sedan anträffades 4 jämte två förarbeten på ett och samma
ställe. Inalles beräknar jag att omkring 175 st. flintyxor här
anträffats, vilket gör platsen till en av de rikaste fyndplatser för
flintredskap vi ha från hela Sverige. Man får gå ända ned till Skåne
för att få ett motstycke.
Av de här anträffade flintföremålen har endast den mindre
delen eller knappast hälften hamnat i våra samlingar. De flesta
ha troligen sönderslagits till eldstålsflintor. Så säger redan Ekdahl om fem av de sex han talar om. Man kan f r å g a sig om ej
de på platsen anträffade skärvorna härröra f r å n dylik sen fabrikation av flintor till eldstål och bössor. Otvivelaktigt är detta också
riktigt till en del, men långt ifrån riktigt beträffande alla.
Som nämnts äro de flesta redskapen s. k. håleggade yxor.
Några äro dook räteggade yxor med breda eggar. Två äro smalmejslar. (Kanske ännu en, jämför ovan på Åby älv). Längden på
de håleggade yxorna växlar f r å n 12,5—19,1 cm.
Fynden anträffas över ett stort område på själva inägorna
nära husen. De böra uppfattas som boplatsfynd och tyda alltså
på fast bosättning. Boplatsens utsträckning torde ha uppgått
till åtskilliga hundra meter och har i stort varit begränsad till
platån över älven. Dock ha enstaka fynd gjorts även nedanför
och till och med på andra sidan älven. Platån ligger i runt tal
55 meter över havet. Som utgångssiffra tager j a g vid denna beräkning den i Hydrografiska byråns årsbok 1920 angivna nivån
för älven mitt för byn (41 met.). Vid tiden för boplatsens nyttjande, omkring 4000 år före våra dagar, gick en havsvik upp ända
hit. Jordmånen är fin sand under ett tunnt lager av mylla.
Av stort intresse är onekligen att de allra flesta redskapen av
flinta äro oslipade. Antingen bör detta tyda på att de importerats
i detta skick, alltså som ett slags halvfabrikat, eller att de slagits
på platsen till denna form. H ä r p å tyder framför allt den del av
de anträffade flintskärvorna, som otvivelaktigt äro behandlade
med stenåldersteknik. Troligen bör man räkna med båda dessa
möjligheter. I båda fallen får man emellertid tänka sig att "försäljningen" av varan lämnat densamma i oslipat skick. Det blev

alltså "köparens" sak att ge redskapet den nödvändiga avslipningen
på därtill lämpade "slipstenar". (Dessa hade en helt annan form
än i våra dagar. De voro flata och tunna, eller också grova och
kupiga och alltid av mycket hårda bergarter, kvartsit t. ex.).
Anhopningen av många exemplar av samma slags redskap
på denna fyndplats tyder på ett slags deposition, förråd alltså. Man
kan också tänka sig ett slags verkstäder med sina lager.
Det har också sin stora betydelse att finna skifferredskap på
denna fyndplats. Dylika fyndkombinationer äro mycket sällsynta
och ytterst viktiga för de i de inhemska materialen förfärdigade vapnen och redskapen.
4. „ Hälleström, Byske s:n (Skellefteå mus.
"B. 68").
Håleggad yxa, utmärkt vacker och väl
slipad. T y p : tjocknackad samt förfärdigad
av ljusgrå flinta. Rundade smalsidor. Mått:
19,5:5 (vid eggen) cm.
Funnen "vid Byske älv, y 2 fot djupt".
Närmare fyndomständigheter ej kända. Höjden över havet ganska betydande, antagligen
i runt tal 150 meter.
5. Fällfors, Byske s:n. (St. H. Mus. 17594).
Flintyxa med bred rätegg, skadad. Typ
snarlik Montelius: Minnen, fig. 175, men
oslipad. Mått (obs avslagen): 13:6:2,5 cm.
Funnen vid dikesgrävning 3—5 fot
djupt i en myr, jämte en mycket liten
Bild 2. Flintpilspets från
Drängsmark, Byske s:n.
skiffermejsel (4,5:3,6:1,5, cm. Höjden över
(St. H . Mus.)
havet antagligen omkring 170 meter.
6. Klöverfors, Byske s:n. (Skell. mus. "A. 2").
Flintdolk av gråvit flinta. Huvudtyp som Montelius: Minnen,
fig. 408. E g g a r n a gå ned efter det med bladet jämnbreda, men
kraftigt förtjockade skaftet. Mått: 19,5:3 cm.
Fyndomständigheter ej kända. Jämför emellertid nästföljande,
som jag helst uppfattar som samtidigt anträffad på samma plats.
Höjden öv. havet minst som föregående.
6 b. Klöverfors, Byske s:n. (Skell. mus. utan n : r ) .
Håleggad yxa av gulgrå flinta. Tjocknackad, kullriga sidor,
slipad. Nackändan saknas, varför längdmåttet varit större. Mått
n u : 14:5 (vid eggen) cm.
Fyndomständigheter icke kända. Då emellertid föremålet år
1883 skänktes till museet av samma givare och samtidigt med föregående finnes ju en stor sannolikhet för att de två föremålen utgöra ett enda fynd. Sammansättningen av detta för tanken på att
det härrör från en grav.

i
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(St. H . Mus.)

OSTVIKSÅN.
7.

Drängsmark,
Byske s:n. (St. H. Mus. 17176).
Pilspets av gråblå flinta. Tresidig genomskärning. Typ som
Montelius: Minnen, fig. 455, 456 (mellanform). Mått: 6,1:1:1 cm.
Denna form för flintspetsar är mycket vanlig söderut, men
efter vad jag kan minnas är det första gången den anträffas i
Norrland. Flintpilspetsar äro där emellertid mycket ovanliga överhuvudtaget.

Spetsen är funnen i en odling, just där myrjorden (Hemträskets f. d. botten) slutar och sanden börjar.
J a g har icke besökt fyndplatsen, men höjden över havet kan
utläsas på kartan. Det lilla Hemträsket har en höjd av 44 meter
och Drängsmarks by sträcker sig efter höjderna på båda sidor om
dess avlopp. Träskets nivå bör vara ungefärliga nivån för fyndplatsen.

Bild 4.

Utsikt över fyndplatsen vid Bjursele, mot sydost.
O. Hallström, foto 1909.

KÅOE ÄLV.
8.

Djupfors, Jörns s:n. (St. H. Mus. 6256).
Håleggad flintyxa, tjocknackad, delvis slipad (även smalsidorna något) av ljusgrå flinta. Mått 17:4,8 :2,3 cm.
Fyndomständigheter ej kända. Höjden över havet är betydlig,
närmare 300 meter.
S K E L L E F T E ÄLV med tillflöden.
Yttervik, Bure s:n. (Skellefteå mus. "A. 24").
Flintstycke, som enligt museiförteckningen skall "ha form af
en hacka med ett h å l " och vara "antingen graffynd f r å n ett röse vid
Yttervik eller ock upptaget f r å n ballastkaj". Det är en gåva av P.
Wiksten i Yttervik, vars avlidna far efterlämnat det. Då det är
ett mycket osäkert fynd, har jag endast velat meddela det, utan att
upptaga det i behandlingen sedan.
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Bild 5. En del av fynden från Bjursele. Överst flintverktyg, därunder t. h.
skifferredskap, underst förarbeten och skärvor t. v. (St. H . Mus.)

Skråmträsk,
Skellefteå s:n.
Från denna på fornfynd synnerligen rika ort har författaren antecknade även några svävande notiser om fynd av flintföremål. De
äro dock för osäkra för att här annat än antydas. Flera av upp5

98
gifterna ha vid närmare efterforskande visat sig röra stenredskap
av annat material än flinta, t. ex. kvarts och skiffer. I allmänhet
har allmänheten svårt att
w///////7\
skilja på å ena sidan
W///////A
kvarts och kvartsit, å a n d /—'—i
ra sidan flinta.
i y i
Skellefteåtrakten.
(Privatägo, okänd).

—
Biide. Flintyxa håleggad
fran Bjursele. (St. H. Mus.)

Flintyxor, fyra stycken
oslipade och ett flintstycke. De tillhörde den
danskfödda porträttmålaren C. P. Lehmans
stora samling, varav delar åren 1877, 1879 inköptes till Stat. hist. mus.
(inv. 5917, 6341). I hans
förteckning stå de u p p tagna under n:r 398 såsom " 4 T o r v i g e r uslepen,
1 flindsten, funnen i tragten af Sielefte med en
hel del andre som skigtes
till m u s e u m i Stogholm".
Sakerna äro nu skingra,

,

..

p

de, men det ar dock
u p p e n b a r t att med uttrycket m e n a s oslipna
flintyxor (och då troligen h å l e g g a d e och
tjocknackade liksom vanligen från dessa
trakter).
Rörande fyndorten är det troligt att
denna är Bjursele. Som bekant blev Byske
s:n först år 1875 utbruten ur Skellefteå,
varför en lokalisering till den senare är
fullt förklarlig.
S a m l i n g e n s förteckning Bild 7. Smalmejsel av flinta,
som finnes i St. H. Mus. torde vara u p p - från Bjursele. 2/:i av nat. storl.
(D:r E. Bergströms saml.)
gjord på 1830—40-talet. Föremålen synas
mig alltså mycket väl ha kunnat tillhöra t. ex. det stora fyndet på 70 yxor vid Bjursele (se ovan). De
upptagas därför icke av mig som ett särskilt fynd, men böra tagas
i betraktande vid en utredning om Bjurselefyndet. (I parentes
vill j a g nämna att det underliga språket i förteckningen är ett slags
dansksvenska. Lehman blev bofast i Sverige — i Sigtuna — men
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företog vidsträckta resor, även till Norrland. Det är mer än sannolikt att han själv förskaffat sig föremålen i f r å g a på fyndorten.)
Kvammarnäs,
Norsjö s:n. (Skell. mus. " E . q. 12").
Skrapa, tunn och bred ("skivskrapa") av gulgrå, vacker flinta.
Den är avslagen, men visar dock tre svagt böjda kanter med väl
tillslagna skrapeggar. Dessa ha kanske gått runt om hela pjäsen.
Undersida svagt konkav, översida plan. Mått: 3,5:3:0,6 cm.
Fyndomständigheter obekanta.
I samma museum finnes en annan skrapa — ehuru utan
nummer och lokalbeteckning — av
mörkgrå flinta. Den är till formen
mycket lika, är också avslagen i ena
kanten och visar de tre andra böjda
och med väl slagna skrapeggar. Den
platta pjäsen är dock starkt skev. Mått:
4:3,5:0,7—0,9 cm.
Det synes troligt att de två föremålen höra tillsammans emedan typen är mycket ovanlig för Norrland
och ännu f. ö. icke alls känd i de övre
länen. Om de skulle tillhöra ett och
samma fynd, synes det mig troligt att
de härstamma f r å n en boplats. Från
Kvammarnäs äro kända flera stenåldersfynd, en platt hacka och en skifferkniv. Åtskilliga andra fynd äro gjorda
vid stranden av samma sjö. Dess höjd
över havet är omkring 290 meter.
BUREÄLV?
10. Burträsk
s:n.
(Skell. mus. "A.
Bild 8. Skifferyxa, framifrån och från
32").
sidan, från Bjursele. (St. H. Mus.)
Flintskärva,
tumslång, svartgrå,
med spår av flintskorpan. Fyndomständigheterna obekanta, likaså
närmare fyndlokal än socknen. Den är en gåva av kronojägaren
A. Vidman i Burträsk år 1891.

1

B U R E ÄLV.
11. Renbergsvattnet,
Burträsks s:n. (Skell. mus. "A. 33").
Flintyxa, oslipad, av grå glansig flinta. Den har endast en
smalsida, den andra är tillslagen som till en egg. Stora, kullriga
bredsidor med ganska grova slagmärken, eggen däremot har finare
dylika. Nackändan är skadad, men har möjligen varit avtunnande.
Nacken har säkert varit bred, dock smalare än eggen. Mått: 14,5:
7,3:4 cm. Typen är egendomlig och tillhör ett antagligen äldre
skede än h ä r tidigare behandlade flintföremål.
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Yxan har anträffats vid grustäkt. Eljest äro fyndförhållandena ej kända. Höjden över havet är över 63 meter.
RICKLE-ÄN.
Överklinten, Bygde s:n.
H ä r uppgavs för författaren år 1921 att en flintyxa skulle
vara funnen i forsen vid dammbyggandet. Med säkerhet har materialet blivit feluppfattat. Föremålet ifråga finnes i Umeå museum
och är av helt annan bergart.

Bild 9.

Fyndplatsen vid Kallbäcken i Bygdsiljum, Burträsk s:n, mot öster.
O. Hallström, foto 1922.

12. Bygdsiljum,
Burträsk s:n. (St. H. Mus. 17010—14, Umeå
mus. 1134, 1135, 1138).
Flintyxor, flintmejslar
och flintskärvor
av gul och gulbrun
flinta, stundom med en anstrykning i grått (det inre oftast mörkgul,
klar eller g r å ) . Större delen (17 st.) av föremålen utgöras av håleggade, tjocknackade flintyxor av alldeles samma typ som f r å n
Bjursele. De flesta äro också oslipade och endast tre äro delvis
slipade och små. Längden växlar mellan 11 och 2il cm. Smalmejslar finnas tre, av vilka två äro delvis slipade. Längden växlar
mellan 10,2—14,7 cm. Även finnas tre delvis slipade rätyxor.
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Tre stora flintskärvor, varav två med skrapegg, en flintspån och
en "flintknut" fullständiga samlingen, som alltså i intet avseende
(möjligen flintspånen) skiljer sig f r å n Bjurseleinventariet.
Ett
bryneliknande föremål är även funnet.
Fynden ha under de senaste åren anträffats i de tuviga lermarkerna kring Kallbäcken, omkring tre kilometer söder om byn,
på åns västra sida.
( N å g r a av fynden uppgåvos i början ha
fyndorten Storrödningsberg, vilket hade sin grund däri att de som

Bild 10.

Större delen av fynden från Kallbäcken i Bygdsiljum.
(St. H . Mus.)

Längst ned t. h. bryne.

först inlämnade fynden till Umeå voro f r å n denna by). De första
fynden gjordes då bäcken förvandlades till ett djupt utfallsdike och
resten har sedan undan för undan kommit i dagen på alldeles samma ställe genom lerras. N å g r a föremål ha dock kunnat följa ett
större hårdkälat lerstycke ett stycke nedför den ursprungliga fyndplatsen.
De egendomliga fyndförhållandena göra det visserligen svårt
att antaga en stenåldersboplats härstädes, så framt ej marken
undergått starka förändringar (t. ex. lerförskjutningar). Att i
stället antaga fynden som depåfynd motsäges i viss — men ringa
— mån av förekomsten av flintskärvorna. Vid av mig företagna
grävningar på platsen anträffades endast en håleggad yxa, men
nere i det djupa diket, troligen ditkommen genom ras uppifrån.
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Av de tidiga fynduppgifterna f r a m g å r att åtminstone några föremål
anträffats på ungefär en fots d j u p och ej alldeles tätt tillsammans.
Man kunde kanske ha rätt att tänka på något slags offer.
Emellertid är likheten med Bjurselefyndet så stor, att man
g ä r n a vill söka en enahanda förklaring. H u r nu än fyndet skall
förklaras, är det i alla fall klart att vi stå inför ett större importförråd av flintföremål, vilka till större delen avsetts att få sin sista
utformning (slipningen) här uppe, så framt de ej rent av tillverkats
här.
Avståndet till Rickleån är nu omkring 100 meter. Vissa omständigheter tyda på att avståndet en g å n g varit betydligt mindre
och att kanske fyndplatsen befunnit sig intill stranden av en större
utsvällning av ån. Höjden över havet är omkring 125 meter.
Fyndet är det näst största flintfynd, som gjorts norr om Mälaren, kanske norr om Götaland.
13. Åbyn?, Burträsk s:n. (Umeå mus. 2044).
Spjutspets av mörkgrå, vacker flinta, rätt slarvigt utförd. Liknar spetsen Montelius: Minnen 487, men med nederdelen avslagen. Ena sidan är välvd, andra nästan platt. Mått: 11,5:3:0,7 cm.
Fyndomständigheterna obekanta. Fyndorten osäker. Det uppges endast i museets inventarium att föremålen köpts tillsammans
med fyra stenyxor f r å n Burträsk s :n. Lokaliseringen till Åbyn har
jag gjort på g r u n d av upplysningar i trakten, vilka dock ännu
icke få betraktas som fullt fasta. Höjden över havet är mer än
8 0 meter.
U M E ÄLV M E D T I L L F L Ö D E N .
Skravelsjö.
Flintstycke av ett par knytnävars storlek har här anträffats i
ett potatisland intill Lindströms gård. Den hade blivit sönderslagen, men några småbitar voro dock kvar vid mitt besök år
1923. De voro av vacker skånsk flinta.
H ä r är överallt flackt land, utan vattendrag av någon betydelse. Höjden över havet torde vara 60 meter. Då fyndet synes
mig osäkert som fornfynd, upptas det ej här i diskussionen.
14. Överboda, Ume s:n. (Umeå mus. B. 882).
Flintyxa, tjocknackad, oslipad av gråvit flinta. Eggparti oklart
huruvida ämnat till hålegg eller tväregg. Mått: omkring 15,5:5:3
cm.
Funnen vid plöjning. Gåva av chaufför M. Plantare, Umeå
till hembygdsföreningen. Höjden över havet minst 75 meter. Det
är möjligt att detta fynd är gjort på samma ställe som efterföljande, dock behöver detta ej vara fallet. Det vore av en viss
betydelse att få detta utrett.
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15. Dalsjö, (del av Överboda by), Ume s:n (St. H. Mus. 17013
6—7, Umeå mus. 1010').
Håleggade flintyxor tre stycken tjocknackade av grå, gråvit
och gråsvart spräcklig flinta, oslipade. Längd 16—17,8 cm.
Alla tre äro funna i samma åker vid dikesgrävning på sjöns
västra sida, omkring 12 meter över vattenytan. Sjön har på kartan höjdsiffran 75 meter över havet. Fyndplatsen alltså omkring
87 meter. (Flintyxorna tillhörde förr alla tre Umeå mus., som
bytte bort två till St. H. Mus. Fortfarande står den kvarvarande
med fyndorten Röbäck i inventariet, beroende på att de alla tre
köptes år 1909 f r å n en fornsakssamlare därstädes, som inropat
dem på en auktion i Dalsjö). Fynduppgifterna ha kontrollerats
på platsen av F. Lsestadius och författaren, den senare år 1923.
Dalsjö är en liten vacker smal sjö, en källsjö till Bodbäcken,
som rinner rakt norrut förbi Överboda för att vid Berg i Vännäs
s:n falla ut i Ume älv. Höjdskillnaden mellan sjön och älven
vid bäckens utlopp är trots den halva milen endast en halv meter
enligt uppgifterna på kartan.
Liksom fyndet i sig själv visar även fyndplatsen stor likhet
med förhållandena vid Bjursele i Byske. Fyndplatsen ligger nämligen på en utpräglad platå, vars brink sluttar vackert ned mot
sjön. Avståndet till den senare är f r å n fyndplatsen omkring 150
meter. En g å n g i tiden har sjön bildat bottnen av en vik f r å n
norr, tidigare har dock ett smalt sund här gått fram.
Enligt uppgift i Dalsjö har även mitt över på sjöns östra sida
ett fynd gjorts. Det lär ha varit en yxa av annan bergart
("asbest", antagligen någon skifferart, t. ex. strålstensskiffer) och
anträffades en aln djupt vid täckdikesgrävning i lerjord. Platsen
utpekades och befanns ligga på inägorna, 30—40 meter f r å n stranden och två meter över denna. (Sjön är något sänkt). Föremålet
uppgavs ha skänkts till Umeå mus., men där har jag ej kunnat
anträffa det.
Dalsjöfyndet är, trots det mindre antalet föremål, helt att
sammanställa med fynden f r å n Bygdsiljum och Bjursele i f r å g a
om sitt innehåll. Man kan med skäl förvänta att med tiden ytterligare föremål av samma eller liknande art h ä r skola anträffas.
Beträffande karaktären av fyndet är j a g helst böjd för att uppfatta
detsamma som ett boplatsfynd, ehuru inga flintskärvor eller andra
indicier i den vägen ännu anträffats. Platsen synes mig emellertid synnerligen typisk och väl lämpad för en boplats.
Strycksele (vid Vindelälven), Degerfors s:n (Privatägo, okänd).
Såg av ljust gulbrun flinta. Ganska vacker och lång. Mått:
15:3,5 cm.
Den uppköptes enligt uppgift av den sist kända ägaren, H r
V. Ekengren f r å n Luleå, strax utanför Strycksele by hösten 1922,
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Den hembjöds strax därpå statssamlingarna till inlösen. Den var
emellertid för dyr och fynduppgiften något svävande, varför den
icke blev inlöst, utan sedan såld till obekant person.
Fyndomständigheter obekanta. Om fynduppgiften är riktig,
torde höjden över havet vara minst 200 meter. På grund av de
otillförlitliga uppgifterna kan jag icke här nedan upptaga fyndet
i den allmänna behandlingen.

Bild 11.

Fyndplatserna vid Dalsjö i Umeå s:n från sydost. I förgrunden vid ladan är brynet
anträffat, flintyxorna på andra sidan sjön på terrassen t. v. på bilden.
O. Hallström, foto 1923.

15. Simmarnäset, Umfors, Tärna s:n (Dr. E Bergströms saml.).
Flintskärva, ljusgrå, spetsig i ena ändan och med retuscherad
kant. Längd 2,8 cm.
Funnen jämte en mängd skärvor och pilspetsar av kvarts och
kvartsit på en stenåldersboplats vid stranden av Över-Uman. Det
är det enda fynd av flinta f r å n länets lappmarker, som med säkerhet kan dateras till stenåldern. Höjden över havet är c:a 520 meter.
*

Till sist är nödvändigt att genomgå även ett antal synnerligen osäkra fynd, om vilkas u r s p r u n g man överhuvudtaget vet
ingenting, men vilka befinna sig i våra samlingar med en svag
möjlighet för att vara funna inom länet.
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Flintdolk (St. H. Mus. 13383:5).
Utmärkt vacker av klar mörkgrå flinta. Skaft smalt fyrsidigt, bladet fint arbetat i s. k. paralellhuggning. Jutländsk typ.
Mått: 30,7:3,7 cm.
Den uppges i inventariet vara f r å n Västerbotten, men så vitt
jag kan finna endast på g r u n d av att den (av den kända fornsakssamlaren P. Edholm i Ångermanland) inköptes på auktion efter en
kringvandrande kolportör, som var f r å n Västerbotten.
Då emellertid samtidigt inropades fyra andra stenredskap med lokaluppgifter f r å n Ångermanland förefaller mig mera troligt att flintdolken hellre är f r å n
samma landskap än f r å n Västerbotten. Någon säkerhet
rörande fyndort kan på denna väg icke vinnas och måste detta föremål därför uteslutas ur all diskussion tills
genom någon slump någon fynduppgift kan komma
fram. Det är stor skada, ty ett vackrare flintredskap
är icke anträffat i hela Norrland.
Flintyxor.
(Umeå mus. utan n : r ) , två stycken.
Tjocknackade och slipade. Båda dessa ha antagligen kommit söderifrån till samlingen. (Obs. att inventariet upptar under nummer 867—876 tio flintyxor
f r å n Skåne, jämte flintspånor n:r 877—880).
Flintyxa, upptagen i Umeå museums tryckta Förteckning
(av G. Norlander och C. N. Pahl 1905) som n:r 9.
Ena sidan slipad. Mått: 12,5:3,5 cm. I förteckningen uppges: "Fyndort obekant. (Dep. av Allm. läroverket)". H ä r föreligger en viss möjlighet att det kan
vara ett Västerbottensfynd, men säkerhet finnes icke.
Flintdolk, upptagen i samma förteckning som n:r 32.
Gul flinta. Den uppges som "oslipad fyrsidigt
skaft, något skadad.
L. 1(5, br. 2,8 cm. (Dep. av
Allm. läroverket)". Alltså är även här en svag möjBild 12.
lighet för att det kan utgöra ett fynd f r å n länet, men
Två av flintför svag för att ha någon beviskraft.
yxorna från
I samma tryckta förteckning upptagna n:r 30 (St.Dalsjö.
H. Mus.)
("hålmejsel av svart flinta" f r å n Sävar s:n) och n:r 47
("spjutspets av flinta" f r å n Äsele s:n) äro av respektive skiffer
och svart kvartsit.
Flintmejsel.
(Skell. mus. "A. 30").
I museets inventarieförteckning upptas detta föremål med
måtten: 10:2—4:2 cm. I kanten står tillskrivet ordet "Fattas"
J a g h a r vid mina besök i detta museum icke kunnat anträffa den.
En möjlighet (av starkare art än i föregående fall) finnes att detta
föremål har anträffats någonstädes i norra delen av länet, kanske
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på någon av de redan kända fyndplatserna. Den kommer naturligtvis ej heller att införas i diskussionen.
Av det nu genomgångna materialet f r a m g å r att det är åtskilligt
som är oanvändbart, när det granskas närmare. Orsaken därtill
ligger framför allt däri att oklara eller otillfredsställande för att
ej säga missvisande uppgifter fått följa fynden samt att vederbörande museum eller samlare mottagit dessa uppgifter för gott
utan att göra sig besvär med att anställa en liten förstahandskritik,
vilket lätt skulle ha kunnat göras genom att utfråga överlämnaren
av fyndet. Det kan också hända att verkligen meddelade uppgifter
blivit felaktigt eller ens aldrig noterade, vilket är ändå värre. Dylika felgrepp äro tyvärr vanliga i våra landsortsmuseer och äro
ofta av långt värre art än de som vidlåda de nu genomgångna
flintfynden. Beträffande dessa är det nämligen endast mer oväsentliga fynd som måst utsöndras.
I andra fall har det lyckats att genom försiktig, kritisk behanding av äldre fynduppgifter klargöra ovissa fyndorter och sammanlang mellan till synes olika fynd. I följande behandling upptar
ag endast ovan numrerade 16 fynd. Antalet föremål i dessa äro
utom Bjurselefyndet 46, varvid jag medräknar även yngre flintskärvor. Bjurselefyndet beräknar jag i runt tal till 200 föremål,
medräknat flintstycken och skärvor. Antalet verkliga föremål får
jag till 216 enligt följande tabell.
OM
1°
Fyndplats
o ta
x S?

Åbyn,
Byske
Tjälfors,
Bjursele,
„
Hälleström,
„
Fällfors,
„
Klöverfors,
„
Drängsmark, „
Djupiors,
Jörn
Kvammarnäs, Norsjö
Burträsk
Renbergsvattnet, Burträsk
Bygdsiljum,
„
Abyn?
Överboda,
Umeå
Dalsjö,
„
Simmarnäset, Tärna

1
170*
1

•o
<c

icnl

25** 200

9?
1

17

28

1
3

* A p p r o x . siffra enligt ä l d r e u p p g i f t .
** L å n g t fler nu f ö r k o m n a .

manga
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Det är synnerligen intressant att se hur övergående yxorna
äro till antalet och bland dem de håleggade yxorna. Säkert är att
det måste ha varit ett starkt behov efter just denna sorts yxa. Ser
man efter, vartill dylika pjäser användas in i sena tider, så visar
det sig att det är framförallt vid urhålkandet av trä. Kanske kan
mängden av håleggade yxor tyda på ett starkt utvecklat kanotbyggeri vid den gamla Västerbottenskusten. J a g endast framkastar
detta för att visa en relativt lämplig förklaring. De håleggade yxorna äro givetvis arbetsredskap, icke vapen.
Av fördelningen på fyndplatserna ses hur avgjort den norra
landsdelen ligger över den södra — ett förhållande, som för övrigt
går igen även beträffande stenåldersfynd i andra bergarter. 1) I
norra länsdelen är det Byske s:n som är den avgjort rikaste på
flinta och även beträffande fyndplatsernas antal. Byskeälvens dalg å n g är därvidlag särskilt belysande. Den har varit ett avgjort
centrum för flintimporten.
I detta sammanhang har det sin betydelse att se hur flintfynden fördela sig även norr om länsgränsen. I Norrbottens län, som
för övrigt ej är fattigt på stenåldersfynd i allmänhet, träffa vi endast fyra säkra flintfynd. Ett lär ha varit en väl slipad flintyxa,
23 cm. lång och 5,5 cm. bred över den sneda eggen samt funnen
i Hemmingsmark, Hortlax s:n. Detta är som bekant socknen
omedelbart norr om det flintrika Byske. Tyvärr vet j a g icke var
detta fynd nu förvaras. I Edefors är funnen en spjutspets av gråbrun flinta vid Bodträskfors (St. H. Mus. 15717). Materialet är
egendomligt och är icke sydskandinavisk flinta, möjligen nordrysk.
Av likaså främmande flinta (grå) är en spjutspets funnen vid
plöjning i Korpikå, Neder-Kalix s:n (St. H. Mus. 12541). Det
f j ä r d e fyndet däremot är — liksom med största sannolikhet även
det första — av skånsk flinta (mörkgrå). Det är en flintdolk (St.
H. Mus. 14022) ej särdeles vacker och 17,75 cm. lång (utseende
ungefär som Montelius: Sv. fornsaker, fig 56). Den är funnen
på en alns d j u p vid järnvägsbygget fyra mil norr om Kiruna,
[ukkasjärvi s:n, alltså helt nära Torne träsk. Det är det nordligaste flintfynd i Sverige som kommit till min kännedom, och det
enda redskap av detta material f r å n hela Lappland.
Det är alltså tydligt att flintfyndens koncentration för hela
övre Norrlands vidkommande ligger id Byske älvs nedre lopp.
Norr därom äro endast sporadiska fynd av detta material kända.
Något bevis för att detta förhållande markerar en g r ä n s för sydskandinaviskt inflytande under stenåldern är emellertid icke därmed levererat. Detta förstår man därav att även Norrland söder
om Västerbotten är relativt fattigt på flintverktyg. Ångermanland
har sålunda kanske ett 30-tal flintföremål, Medelpad ungefär ett
dussin, Jämtland ett 10-tal o. s. v. Först nere i Upland komma
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vi fram till mer givande marker igen för fynd av flintföremål,
som här nå upp till över 300. Ser man där på de olika typerna,
är det dolkarna som äro talrikast (66 stycken), då däremot de
tjocknackade yxorna äro 74 varav håleggade endast 28, ett förhållande, som bjärt sticker av mot det i Västerbottens län.
Troligen överväger länet hela det övriga Norrland med mer
än det dubbla antalet flintredskap, ett faktum som blir än intressantare eftersom massan av fynden i Västerbotten kunna lokaliseras
till ett mycket begränsat område, circa 8 mil i längd efter den
gamla stenålderskusten i norra delen av länet. Ett dylikt sakförhållande berättigar verkligen till att antaga en direkt sjöförbindelse med Sydskandinavien som talades om i början. Man har
med andra ord rätt att förutsätta ett alldeles speciellt intresse i
södern, inriktat på norra Västerbotten. J a g har i inledningen antytt vad detta intresse kan ha berott på. J a g kan icke se något
annat motiv därför än begär att komma åt någon särskilt eftersträvad vara.
Betraktar man det här behandlade flintmaterialet ur dateringssynpunkt finner man att huvudmassan av fynden tillhör s. k. gånggriftstid, en tid som man anser börja omkring 2500 år före Kr. f.
Endast ett par föremål synas tillhöra den sista perioden av stenåldern, hällkisttiden, och endast ett når kanske ned i bronsåldern,
vars början vi sätta till ungefär 1800 år före Kr.
Gånggriftstiden torde nog få anses vara den tid under stenåldern, då bebyggelsen får någon verklig fart inom det nuvarande
länsområdet. Spår efter människan under ännu äldre tider saknas
icke, men först nu kommer massan av fynd, ej bara i flinta, utan
även i andra material, t. ex. skiffer. Därav kan man ha rätt att
draga också den slutsatsen att flintfynden även markera en kraftig
insats i kolonisationen av landet. Det bör nämligen icke glömmas
att flintföremålen utgöra omkring hälften av alla inom länet funna
redskap eller vapen f r å n stenåldern. Ser man på åldern av alla
stenåldersföremålen f r å n länet så ha flintföremålen en stor övervikt inom gånggrifttiden, då däremot redskapen i annat material
överväga inom hällkisttiden, (då även andra dalgångar t. ex. Skelleftedalen bli mera framträdande). Insatsen söderifrån blir sålunda än mer betydelsefull ur bebyggelsehistorisk synpunkt.
Till sist vill j a g nämna att vi även i andra redskaps former
ha kraftiga bevis på ett sydligt inflytande under stenåldern, men
ett inflytande, som icke når Västerbotten på direkt sätt att döma
av dessa förmåls utbredning, som visar sammanhang genom alla
landskap söderom, vilka i detta avseende äro rikare. Sådana föremål äro t. ex. de vackra s. k. båtformiga stridsyxorna, varav nio
äro kända inom länet, likaså ett par dubbeleggade yxor och en
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s. k. rombisk yxa. Även här visar dock den norra länsdelen övervikt, ity att av dessa tolv stridsvapen åtta äro f u n n a därstädes.
Beträffande huvudmassan av stenåldersfynd av annat material
än flinta, t. ex. skiffer, är sammanhanget med stenåldern i Ångermanland och söder därom liggande landskap alldeles uppenbart.
Den bild jag sålunda sökt upprulla f r å n dessa urgamla tider
visar att Västerbottens län varit en provins av ett större norrländskt
stenåldersområde, men att hit dessutom nådde direkta vägar f r å n
dåtidens mäktiga kulturcentrum i Norden, landet kring de danska
sunden. Detta senare område måste också betraktas som ett av de
märkligaste och rikaste i hela det dåtida Europa, om icke det allra
rikaste. D ä r i f r å n sökte sig handelsmän hitupp — en del av dem på
periodiska köpmannafärder, medförande den begärliga bytesvaran
flintan och hemförande helt säkert mer än fullgott vederlag i förvärvade andra varor — andra åter stannade här längre tider,
kanske till slut för alltid. Trots de otydliga spår vi ha att följa
skulle j a g vilja draga u p p en paralell mellan denna stenåldersföreteelse och en som ligger oss så mycket närmare, nämligen birkarlarna. Så vitt man förstår deras historia rätt, ha dessa haft samma utvecklingslinje. Kanske vi ha rätt att framställa den möjligheten,
att birkarlarna bara äro ett led i en mångtusenårig liknande rörelse,
med samma mål, samma intressen och samma resultat. Det är
bara utgångspunkten — geografiskt sett — som tycks skifta under
tidernas lopp.

STENRÖSE PÅ KÅGE BYS ÄGOR, SKELLEFTEÅ S:N.

d ) k a 6 RunoRap om ocft Eräfirc n å r 6
åf rtåra f o r n m i n n e n .
Av Ernst

E

Westerlund.

N västerbottning som verkligen älskar sitt landskap gripes
lätt av vemodiga känslor, då han inser hur relativt litet han
vet om sin landsändas förhistoriska öden. De, som makten
hava äro strängt upptagna med uppgifter på annat håll, i de centra
där hela rikets historia gjorts f r å n grå forntid till våra dagar.
Beskrivningar över den ena eller andra detaljen — undantagsvis översikter — i landsändans äldsta historia äro ännu ofullständiga, eller tillgängliga för endast ett fåtal. I skolorna får man se
bilder f r å n och höra berättas om vad som under denna avlägsna
tid skett i södra delarna av riket, förglömmandes att så gott som
precis samma sak ägt rum häruppe, låt vara i mindre skala och
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av mindre historisk betydelse så dock intressant därför att det rör
sig om hembygden.
Det långsamt spirande intresset måste med största glädje hälsas välkommet, ty utan ett allmänt utbrett, levande intresse f r å n
befolkningens sida kunna resultat — vad nu rör nyupptäckter —
endast med svårighet uppnås.
Samtidigt som den långsamt fortskridande uppodlingen av
nya marker sker, komma nya minnen och lämningar i dagen, men
därvid ökas även, som ofta framhållits, riskerna för lämningarnas
förstörande. Man glömmer att den forntida bebyggelsen ofta hade
sina centra på helt andra platser än den nutida, varför den omständigheten att lämningarna ligga i ödemarken ingalunda betyder att det är naturbildningar o. s. v. man har att göra med, och
som man utan risker kan förstöra. Bara under det sist förflutna
året har grov vandalisering kunnat konstateras på ett par ställen
inom norra delen av länet. Sannolikt är att sådant genom okunnighet och vårdslöshet skett och sker i vida större omfattning än
vad som blir känt.
Om en ny gård bygges i en skogsbacke erfordras sten av alla
dimensioner. Ligger då ett stenröse intill, tager man helt enkelt
detta, även om man misstänker att det är en grav, en misstanke
som i de flesta fall är riktig . De hundratals ton sten som varje
år krossas till makadam för våra vägar, tager man där man först
och bäst hittar den. Gravrösenas sten är som enkom hoplagd för
detta ändamål och — ett tusenårigt minnesmärke försvinner. I
sistnämnda fall är man ofta vårdslös i det man tror att dylika allmänna arbeten hava förmånsrätt på ett eller annat sättOfta står man alldeles maktlös inför detta. Först lång tid
efteråt får man kännedom om vad som hänt, och då visar det sig
ofta ogörligt att få reda på vem som givit ordern till förstörelsen
eller vem som bör bära ansvaret för det skedda. Man försvarar
sig med att man intet vet, att man ingen kännedom hade om att
lämningen var i lag fridlyst, en förklaring, som kan vara sanning,
men oftast en sanning med modifikation.
Gravrösen äro de minnen man med en smula upplysning och
god vilja lättast kan bevara. Andra lämningar äro oftast vid
upptäckten skadade och förstörda av odling.
Alla för saken intresserade personer böra hjälpas åt att rädda
vad nu räddas kan. Enligt undertecknads mening hava våra
lärarkrafter en stor uppgift att fylla. De borde känna till den
närmaste hembygdens fornminnen, var de äro tillfinnandes, deras
utseende, typ och ålder. Om barnen i de högsta klasserna under
någon timme finge sätta sig in i vad som i hembygden av hithörande saker förekommer, skulle de gå ut i livet med åtminstone
något begrepp om vad som bör och skall bevaras. Givetvis blir
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det svårt att för lärarkåren med en gång sätta sig in i detta, hälst
som ingen karta med beskrivning finnes att tillgå. Detta är en
brist som med det snaraste bör avhjälpas. Början är gjord, men
det blir givetvis ett drygt arbete som tarvar både tid, pengar och
omfattande resor. N ä r kartläggningsarbetet någon g å n g i en framtid blir färdigt, kommer det att bli en relativt enkel sak att genom
årliga inspektionsresor övervaka att intet förstöres.
Till dess så blir ordnat må alla och envar ute i bygderna hjälpas åt och var och en i sin hemtrakt vara mån om att dessa
minnen f r å n en grå forntid bevaras åt eftervärlden.

it M a ö u r ^ ä ö f e r f r o f f e n s

fre&yggeiseltxsforia.

Hur de som upptogo ödesland under
1700-talet
privilegierades.
A R L XII :s krig hade betydligt decimerat den redan förut
av örlig, hård tid och farsoter svårt hemsökta och minskade
svenska folkstammen.
Särskilt hade hemsökelsen gått ut
över bondestammen och bondehemmen, och när Karl XII 1718
fälldes av kulan vid Fredrikshald, fanns det gott om ödehemman
överallt i landet. Myndigheterna, som insågo till vilket men detta
måste vara för ett land och ett folk där huvudnäringen var och
på grund av naturliga betingelser måste vara jordbruket, visade
sig högeligen angelägna att få luckorna i bondehären fyllda och
beviljade med rund hand särskilda privilegier för dem, som ville
upptaga och bruka de av Bellona i ödesmål lagda gårdarna.
I övre Norrland fanns det väl på denna tid inte så många
bebyggda hemman, som lågo öde, men i stället fanns det gott om
odlingsbar mark, värd att lägga under hävd, stora öde landsträckor, dit ingen bebyggelse nått, vilka kunde lämna utkomst
åt trägna odlare. Men man förstod att utan särskild uppmuntran
det inte skulle bli lätt att få folk att slå sig ned i dessa öde bygder.
Frågan om lämpligaste sättet att få en kolonisation till stånd förelades 1740 års riksdag, som beslöt att särskilda privilegier skulle
beviljas den, som ville h ä r uppe upptaga för odling lämpliga
landsträckor. Sålunda stadgades, att var och en av vad stånd
som helst, den där ville i Västerbotten uppodla något ödesland,
som vore till åker och ä n g tjänligt, skulle i evärdliga tider få
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njuta, äga och besitta detsamma under frälsemannarätt.
Han
skulle vidare tillika med allt sitt husfolk i tio års tid vara fri f r å n
alla personliga utskylder och dessutom under femton år befriad
från all hemmansavgilt under vad namn som helst. Efter frihetsårens utgång skulle de utskylder utgöras, som påvilade frälsehemman, och först då skulle de upptagna hemmanen komma att
undergå rotering.
De som voro hågade att upptaga ödesland, skulle anmäla
sig hos landshövdingen, vilken hade att sörja för att nybyggarna
kommo i åtnjutande av de stadgade förmånerna och erhöllo frihetsbrev.
För dem av ridderskapet och adeln, som ville i Västerbotten
upptaga ödesland till odling, medgavs utöver förutnämnda privilegier, att de skulle på tiondelen av den upptagna jorden åtnjuta
säterifrihet i evärdliga tider.
År 1749 var denna kolonisationsfråga åter föremål för riksdagens behandling och nya stadganden tillkommo.
Enligt dessa skulle en nämnd bestående av kronofogden, länsmannen och två nämndemän, avsyna den jord, där nybygget
skulle anläggas.
Den som upptog ödesjord, skulle minst två år
efter det så skett ha påbörjat jordens uppodling och uppförandet
av åbyggnader.
Den som härutinnan brast, skulle anses ha förverkat den rätt, som a n n a r s tillkom honom. Nybyggarna skulle
efter 1749 års slut endast få åtnjuta femton frihetsår, och efter
dessas utgång skulle nybyggena skattläggas, men ej efter de gränser och råmärken, som vid första avsyningen bestämts, utan till det
mantal samt de ägors beskaffenhet, som åboarna ville hava och efter
andra förhållanden kunnat få under hemmanen.
Det heter härom
i den Kungliga kungörelsen:
"Och må icke en äldre nybyggare så underslå sig alla de
trakter, som han begär och efterstår, men till uppbrukning ej medhinna kan, att icke även den, som bredvid honom sig nedsatt, eller
bygga vill, kan få så mycken till nybruk tjänlig jord uti åker och
ängs tillfälligheter, att han också må sig därstädes bärga och
uppehålla, fast icke alltid med så stort hemman, som den äldre,
vilken så mycket möjligt är, och utan P u b l i c e
prgejudiel
ske kan, bör njuta sin flit och arbeta till godo, vårföre ock intet upparbetat åker eller ängsland kan honom frånkännas och någon annan
tilläggas, utan med hans goda vilja och emot betalning som arbetet
hans prövas värt vara."
Som uppodlad mark skulle den anses, vilken genom kärrs
och mossars utdikande samt träds barkande och rothuggande
gjorts tjänlig till åker.
Nybyggaren ägde icke rätt att jaga på större område än i n t i 11
e n h a l v m i l från sitt hem. Jakten skulle vara samfäld, så att
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ingen skulle förmena en annan hans i detta avseende tillkommande
rätt. Enahanda bestämmelser gällde fisket i de närbelägna sjöarna
och vattendragen.
Därest nybyggaren ej orkade själv bruka det av honom upptagna hemmanet, ägde han rättighet att på ett fjärdedels mantal
hålla en d r ä n g och en piga samt på tre åttondels och ett halvt
hemman en hel- och en halvvuxen d r ä n g och två pigor. Kunde en
bonde så förbättra sitt jordbruk, att mera folk för dess skötande
var av nöden, så var det honom obetaget att hålla sådant, synnerligast om han kunde begagna sina egna barns arbetskraft. H a n
var emellertid skyldig att årligen inför tingsrätt göra reda för
gårdsfolkets stycketal. En på nybygget sig uppehållande överflödskarl togs i anspråk för krigstjänst, om han icke inom ett år efter
det han fyllt 21 år antingen trädde i tjänst eller utsåg åt sig och
upptog ett eget nybygge. Anträffades på detta sätt en piga, var
hon skyldig att tjäna hos angivaren under ett år för halv lön.
Odling genom svedjning var icke tillåten försåvitt icke nybyggaren ej på annat sätt medhann jordens uppröjning.
Detta
skulle ske genom skogens rothuggning. Det ansågs nämligen att
matjorden förbrändes genom svedjning. Uppstod skogseld, hade
den, som upptäckte det, att "genom natt och d a g " göra kronobetjäningen kunnig därom samt sammankalla g r a n n a r och byamän för
eldens släckande.
Rörande nybyggenas åbyggnader voro jämväl bestämmelser utfärdade. Enligt dessa skulle ett "laga hus" utgöras av kammare
av minst 12 alnars längd och 10 alnars bredd med tak, golv, spis,
bakugn och nödiga fönster, kornlada med loge, 11 alnar bred
innanför knutarna och så lång att otröskad säd, efter 4 å 5 tunnors
utsäde där kunde bärgas. Vidare föreskrevos stolpbod- fä- och
foderhus samt stall efter i varje fall förefintligt behov.
Nybyggarna voro befriade f r å n såväl utskrivning som soldathåll och inkvarteringar.
Dessa av lagstiftarna för ett och tre kvarts sekel sedan utfärdade stadganden och privilegier för dem, som bröto bygd i det då
glesbefolkade Västerbotten och tunnland för tunnland, kanske tum
för tum, vunno det f r å n ofruktbarheten åt odlingen och fruktbarheten, sakna icke intresse i vår tid med den brännande kolonisationsfrågan. En jämförelse mellan dåtida och nutida åtgärder och bestämmelser för ödemarkernas läggande under bebyggelse och jordkultur ger vid handen att vi ifråga om jordpolitik inte hunnit så
ofantligt långt framför den tidens människor. Också här gäller,
åtminstone delvis, som ifråga om så många andra företeelser i vår
tid och strävanden, varom vi samla oss, att ingenting är nytt under
solen.

6 n vildmarkstragedi i lappmarken.
Av A.

D

ET

var

en

Sylvén.

bister, äkta högnordisk januariafton år 1897.

I en gammal timmerkoja vid stranden av den lilla sjön
Wuollojaure långt uppe i lappmarken hade jag under en
tjänsteförrättning ett par dagar min tillfälliga bostad tillsammans
med en kronojägare och en gammal skogvaktare. Dagen är kort
häruppe denna årstid, men kvällarna så mycket längre, synnerligast då man overksam måste tillbringa dem framför stockelden
i en skogskoja ute i ödemarken. Så även denna kväll.
Länge
hade jag stått ute och beundrat det i sanning storartade skådespel, som denna vinternatt i lappmarken erbjöd. Det hade varit
— 34 redan i skymningen denna dag, och nu var det förvisso
mycket nära fryspunkten — det vill säga för kvicksilvret. Hela
norra horisonten flammade av det stoltaste norrsken, man någonsin kan skåda; flammorna dansade skiftande i alla regnbågens
färger om varandra. Man tyckte sig rent av höra deras fräsande
däruppe i rymden. T. o. m. stjärnorna förbleknade inför detta
överväldigande skådespel.
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Länge skulle j a g velat stå där och njuta av naturens underbara prakt, om ej kölden tvingat mig in. Framför stockelden inne
i kojan sutto kronojägaren och skogvaktaren redan i färd med att
berätta historier f r å n gångna tider. J a g tände min pipa och slöt
mig till kretsen kring den sköna elden samt åhörde med intresse
deras upplevelser ute i obygden. Vi kunde nämligen icke lägga
oss ännu på några timmar på det nyinburna rimfrostiga granriset i den förut oeldade kojan, där vi sutto i våra pälsar kring
eldstaden och kaffepannan.
Då vi suttit en stund, f r å g a d e mig skogvaktaren, om jag hört
berättelsen om rentjuven, som blivit dödad just på den plats, där
vi nu sutto. Som j a g ej hört denna, bad jag honom låta oss få
höra berättelsen, och han började:
Jo, det var i mina pojkår. Då som nu fanns bland lapparna
som bland andra människor dåligt folk, som endast levde på
tjuveri och rackartyg. Att tjuvskjuta renar var en lätt sak, och
för den, som fått litet praktik i sådant, var det ej så svårt att
undgå upptäckt. D. v. s. misstanken blev man nog lätt fast för,
så väl hade nog lapparna reda på och kände varandra och grannarna, men att skaffa vittnen i ödemarken är nog inte så lätt.
Lappen Nila P—. var bland såväl lappar som nybyggare känd
som en äkta bov, och otaliga voro de ogärningar och stölder m. m.
som belastade hans samvete. H a n levde endast på vad han olovligen tillägnade sig f r å n sina lappkamrater och f r å n de fattiga
nybyggarna. Först och sist var det dock renarna, som i tysthet
försvunno och fingo offra sina liv för att uppehålla hans. Alla
kände till detta, och alla voro förbittrade på Nila, men ingen vågade anmäla honom, knappast ens tala om saken av fruktan för
den vildsinte rentjuvens hämnd. N ä r man minst anade det, kunde
han helt plötsligt dyka upp, vid bröllop, vid supgillen såväl som
ute i ensamheten på fjället eller inne i den djupa skogen. Ve den,
som Nila då hade något otalt med! Man "försvinner" så lätt därute i de ändlösa ödemarkerna utan att efterlämna minsta spår.
Nedstoppad under något av dessa otaliga gungflyn i lappmarkens
öde myrar med en sten fastbunden kring halsen eller instenad i
någon d j u p bergsskreva i trakter, som så sällan trampas av människofot, är man ju väl undanstucken den spårande rättvisan, och
risken för mördaren är ju obetydlig.
Allt fräckare och mera närgången blev emellertid Nila för
varje år. Framgången och den fruktan, han visste sig injaga hos
sina medmänniskor, gjorde honom övermodig.
En fattig nybyggare, en orädd, modig man förlorade slutligen
tålamodet och beslöt sig i tysthet för att till varje pris sätta en
g r ä n s för Nilas illdåd. Utrustad med sin lodbössa och matsäck
i "parkasäcken" begav han sig en vacker dag på hösten ut i
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vildmarken för att spionera på och skaffa bevis mot Nila. H a n
spårade honom f r å n det ena stället till det andra och blev så vittne till åtskilligt.
Under denna spionering hade nybyggaren en kväll slagit sig
ned vid en uppgjord mindre eld för att där tillbringa natten långt
ute i vilda skogen, f j ä r r a n f r å n människoboningar.
Som han
emellertid på sistone tyckt sig märka, att Nila fått kännedom om
hans tilltag och sannolikt förföljde honom samt måhända ej var
långt avlägsen, beslöt han på indianmanér vidtaga alla försiktighetsåtgärder mot ett möjligt överfall f r å n Nilas sida. H a n tog
därför av sig rocken och hatten, knäppte den förra omkring en
mindre tallbuske på lagom avstånd från elden, sedan busken
huggits lös och endast lätt faststuckits i marken, samt satte slutligen hatten över det hela. På litet avstånd f r å n elden såg detta
alldeles ut, som om han själv suttit där framåtlutad över sin
matsäck. Sedan han alltså — även på något avstånd — granskat
och godkänt sitt arbete, lade han mera ved på elden samt kröp
själv och dolde sig ett stycke f r å n denna på motsatta sidan om
där hans "avbild" placerats. Försiktigtvis medtog han den laddade bössan och avvaktade så vad möjligen kunde inträffa. Den i
kvällens stillhet sprakande och vida omkring lysande elden borde
väl giva Nila ett ypperligt tillfälle till överfall, om han funnes i
närheten och närde ondskefulla planer.
Länge låg vår nybyggare med alla sina sinnen på helspänn.
H a n hade en oförklarlig förnimmelse av, att något skulle inträffa.
E j ett ljud störde emellertid nattens tysthet därute i den öde lappmarksskogen. H a n började redan tro sig säker, men vågade dock
icke somna. Plötsligt tyckte han sig förnimma ett sakta, om ock
avlägset, prassel bland riset. Det är väl någon råtta eller hare
på sin nattliga färd, tänkte nybyggaren, som dock nu skärpte sin
hörselförmåga till det yttersta. Prasslet fortfor och tycktes närma
sig. Men tyst! Vad var det, en kvist bröts av! Skulle det verkligen ändock vara
.
Längre hann ej vår nybyggare i sin tankegång då med
ens ett skott, avlossat på nära håll, ekar genom natten, och
den påklädda tallbusken faller 1 handlöst till marken.
Åter
blir allt tyst som i graven. Mekaniskt spänner nybyggaren
ljudlöst hanen på sin lodbössa, beredd på vad som komma skall. Snart ser han en dunkel skepnad framsmygande mot
det ställe, som nyss varit målet för skottet. Försiktigt närmar
skepnaden sig den fallna "kroppen". Just då skenet f r å n elden
faller över den framsmygande, igenkänner nybyggaren fullt tydligt Nilas nu djävulska drag. Bössan ligger redan vid ögat,
ännu ett skott, och rentjuven Nila sjunker död ner strax intill den
fallna tallbusken.
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Sedan nybyggaren nu i sin tur trätt f r a m och förvissat sig
om, att Nila för alltid blivit oskadliggjord, undersökte han sin
upphängda, av Nila nedskjutna rock och hatt. Ett kulhål mitt
för bröstet igenom rocken visade blott alltför tydligt, vad meningen varit. Nybyggaren hade nu emellertid fyllt sin mission.
Det gällde endast att undangömma liket och utplåna alla spår
efter vad som skett — något som måhända dock i detta fall varit
av mindre betydelse, ty rentjuven hade fått sitt straff, och ingen
skulle förvisso ha tänkt på att anmäla för rättvisan vad som skett.
Begravningen gjordes enklast möjligt — en grop i ödemarken,
väl igenfylld, blev rentjuvens sista jordiska viloplats.
Länge dröjde det, innan man åter försporde något om renstölder. Angående orsaken till deras uteblivande uttalade man allmänt sin förvåning, men om rentjuven Nilas öde var det ingen,
som visste något. Nybyggaren bar ensam på sin stora, dystra
hemlighet, och det berättas, att denna börda till sist blev honom
för tung. En vacker dag kunde han ej längre stå ut, utan vandrade de många milen ned till kyrkbyn och sin själasörjare samt
biktade för honom vad som tyngde på samvetet.
Kyrkoherden
ansåg sig dock ej efter alla de gångna åren böra göra sak av det
skedda, som alltså fortfarande begravdes i glömskans flod. Nybyggaren blev emellertid allt mera tungsint och grubblande och
dog slutligen som vansinnig.
Då ett 50-tal år efter det denna händelse inträffade en damm
skulle byggas vid sjön Wuollojaure just på den plats, där nu
denna koja står, hittades vid grundgrävningen ett skelett — rentjuven Nila — där han av nybyggaren begravts. Kanske var det
alltså just på denna plats, där vi nu sitta, som det dödande lodet
ändade Nilas liv, slutade skogvaktaren sin berättelse.
Berättelsen synes mig vara en typisk tilldragelse f r å n de stora, tysta ödemarkerna. Helt visst bära dessa på mer än en hemlighet av liknande slag, hemligheter, som aldrig av någon förrådas,
och som kanske i sin mån bidraga till den trolska, hemlighetsfulla
stämning, som väl i alla tider kommer att sätta sin prägel på vildmarkerna särskilt här uppe i vår nordliga landsända.

^ f r i e r i ocii Bröllop p å

^ ä s f e r 6 offerts (ernås-

i trtiffert an f ö r r a årfrart6rci6ef.
Av Gunhild

Örnfeldt.

E N O M äldre personers berättelser får man en ganska klar
föreställning om, huru ett bröllop firades i Västerbotten i
mitten av förra århundradet.
Inledningen eller frieriet var troligen den besvärligaste delen därav. Det skulle ske så hemligt som möjligt. Därför var
kvällen den mest passande tiden. Men tro inte, att ungersvennen
då gick raka vägen in — nej, han gömde sig bakom logen, i
vedboden eller på annan lämplig plats. Var då lyckan god eller
aningsförmågan stor, så kunde det ju hända, att den älskade kom
ut i något ärende — för att gå till ladugården, hämta vatten
eller ved eller dylikt, och då passade friaren på att språka några
ord. Lyckades han ej erhålla det efterlängtade mötet, så fanns
ej annan råd än att sedan allt blivit tyst i huset "språka bak' på
r u t a n " d. v. s. genom knackningar på fönstret och tilltal därutanför söka väcka den tillbeddas uppmärksamhet. Var det en
gynnad friare blev han slutligen insläppt. Man får komma ihåg,
att förhållandena voro helt olika då mot nu. De unga höllos i
strängt arbete f r å n tidigt på morgonen till sena kvällen.
Lördagen var den enda dag, då arbetet avslutades så pass tidigt, att
de unga kunde samlas till lek och annars råkas.
Frieriet kunde taga ganska lång tid. Det tillhörde därunder
friaren att genom "begåvning" ytterligare söka vinna den utvaldas gunst. Vanliga friaregåvor voro psalmbok, silkesschalett, silverrova o. s. v. och "fästningen" ansågs så gott som avgjord,
sedan dessa gåvor givits och emottagits. I enstaka fall, då flickan
var särskilt vacker eller rik och på grund därav mera eftersökt,
hände det väl, att hon ej kunde motstå frestelsen att ta emot
gåvor av mer än en beundrare. Då hade hon en svår uppgift:
att dölja den enes gåvor för den andres svartsjuka blickar och
undvika obehagliga sammanträffanden, tills hon fått klart för
sig, vem hon egentligen föredrog. Då återlämnades den försmåddes "begåvning".
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Bröllop firades mestadels på hösten, sedan allt utearbete var
"bortgjort". N ä r man såg ett ungt par i "rissla" eller "trilla"
åka "till prästen", förstod man att allt var klart: att lysning skulle
ombestyras och att således bröllopet var nära förestående. Detta
firades nämligen alltid omedelbart sedan det "lyst ut", ofta sista
lysningsdagen. Så fort lysning var uttagen skulle släkt och vänner bjudas "till bröllops". Det var ett duktigt stycke arbete och
måste utföras av brudgummen själv. Följd av en munvig och
talför "marskalk" gick han omkring till g r a n n a r n a eller åkte långa
vägar till avlägset boende fränder och vänner med inbjudan att
"följa till bröllops". I stora, grannt målade och utsirade matsäcksskrin s. k. "spannar", sådana, som man ännu ofta ser på
Västerbottens landsbygd, — medfördes riklig traktering, bestående av brännvin, vetebröd och kakor, som flitigt kringbjöds i de
olika gårdarna. Svaret på bjudningen blev till en början nekande
— man hade inte tid — inte råd — eller angavs andra skäl.
Ofta måste brudgummen fara både två och tre gånger i varje
gård, innan löfte gavs att komma på bröllopsfesten. Bestämt svar
måste givas före sista veckan. Då skulle nämligen storbaket gå
av stapeln. Under denna vecka inströmmade till bröllopsgården
en stor del av festdeltagarnas gåvor "in natura", såsom mjölk,
smör, grädde o. d.
Det gick ej an att låta någon komma gående till bröllopet.
De, som ej hade egna hästar till förfogande, hämtades genom
brudparets försorg. När bröllopsdagen rann u p p körde den
ena skjutsen efter den andra f r a m till farstubron, där det för dagen utsedda värdfolket tog emot och önskade gästerna välkomna.
Sedan man pälsat av sig och hälsat, bjöds på en "välkomma" eller
"brudtallrik", bestående av siktbrödssmörgås och en ofantlig vetebrödsskiva jämte mjölk och dricka. Efter kaffet, som nu serverades jämte en mängd småbröd, stämde spelemännen upp en
marsch, varunder brudparet inträdde, åtföljda av tärnor och marskalkar. Oftast var bruden klädd i slöja och guldkrona.
Icke
sällan användes prudpäll — en vacker duk, som av marskalkarna
under vigselakten hölls utspänd över brudparet.
Då akten var
slut sjöngs en bröllopspsalm. Sedan brudparet mottagit gästernas lyckönskningar bjöds åter på kaffe.
Så kom ett av festens huvudnummer: middagen. Då maten
var riklig och gästernas antal ofta uppgick till över hundratalet,
tog denna en tid av flera timmar. Brudparet satt i högsätet, närmast intill föräldrarna samt prästen och hans fru, därefter de
övriga gästerna i ganska sträng rangordning.
Först bjöds på smörgås med sup och en mängd tilltugg. Så
kom kokt fisk — ofta lax — med potatis, vidare risgrynsgröt,
kokt på gräddmjölk och med stora smörklimpar i — köttbullar,
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grönsaker — och sist kräm med grädde.
Den s. k. "stortårtan"
kringbjöds nu och lades ner i en samtidigt överlämnad, rymlig
papperspåse vari all förning eller "fälmaten" så småningom samlades. Kort efter middagen bjöds ånyo på kaffe jämte "storkringlan", vilken omedelbart fick göra sällskap med smörtårtan.
Vördnaden för "prästen" gjorde, att man dröjde ännu en stund,
innan dansen började. Men så snart han rest, stämde spelmännen u p p sina låtar. För prostinnan och "prästmamsellerna",
som inbjudits att kvarstanna, generade man sig inte. Snart var
dansen i full gång. Prostdöttrarna blevo flitigt uppbjudna,
alla de närvarande ungersvennerna ville ju ha en vals, hambo,
polka eller mazurka med någon av dem.
Under aftonens lopp
samlades en stor skara s. k. "siare", av vilka många gått miltals
för att "si brura". Dessa stodo nu och trängdes utanför fönstren.
På ett grovkornigt men ofta träffande sätt diskuterades här brudens och brudgummens förtjänster och fel, deras kärleksaffärer
och upplevelser. Den ohejdade munterheten bar vittne om att
det var ett tacksamt ämne. Omsider visade sig brudparet på
trappan och bakom dem de ljusbärande marskalkarna med sina
tärnor. De församlade trakterades med godsaker — en och annan av brudparet igenkänd person framropades och inbjöds på
traktering.
Fram på aftonen bjöds te med massor av bakverk, av vilka
större delen lades till den övriga "fälmaten". Vanligen sparades
ej på starkvaror: vin, brännvin och punsch kringbjöds flitigt. Stämningen blev därför lite för mycket "animerad", och slagsmål voro
ej alltför sällsynta. Vid två-tre-tiden på natten serverades en
bastant kvällsvard, varefter den första bröllopsdagen ansågs avslutad.
Men vilan blev ej lång. Redan vid fyra-fem-tiden följande
morgon måste de nygifta, utrustade med riklig "förning" börja
åka omkring till alla gårdar, där bröllopsgäster bodde eller tagit
in för natten. Ej nog med att alla bröllopsgäster skulle bjudas
frukost på sängen: hemmafolket i varje av brudparet besökt gård
skulle ha en sup och en smörgås till mans. Brudparet företräddes av spelmännen, som spelade en "låt" vid varje gård. Tärnor
och marskalkar voro också med i följet.
Vid tolvtiden samlades gästerna till middag i bröllopsgården,
varvid tärnor och marskalkar ombesörjde uppassningen.
Efter
middagen bjöds på kaffe. N u följde en mycket viktig del av
bröllopsfirandet, nämligen den s. k. "begåvningen".
Brudparet
placerades överst vid bordsändan och någon av de mera talföra
manliga gästerna, vilken skulle tjänstgöra som "utlysare" slog
sig ner bredvid. En efter annan kom nu gästerna f r a m med sina
gåvor, som av "utlysaren" utropades och nedlades i en på bordet
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placerad stor skål. Varje sådan "utlysning" beledsagades av en
lämplig kvickhet.
Brudens föräldrar bekostade vanligen bröllopet.
Brudgummens far och mor gåvo en präktig ko eller en hundralapp. De
närmaste släktingarna kommo också i allmänhet med ganska stora
gåvor. "Hederligt och bra givet", hördes "utlysarens" lovord, då
någon gav en särskilt stor summa. — "Å brudparets vägnar får
jag tacka." " H ä r kommer Kalle och ger en rundlig summa —
nåja, han sätter bara ut på ränta." — Ett fästfolk gav kanske
tillsammans 10 kr., "De komma snart efter och få då sitt igen",
o. s. v.
Även små spydigheter förekommo till allmän förnöjelse. "Anna-Lisa skänker härmed 5 kr., när hon är "jälak" (arg) kallas hon
Stor-Lisa".
Snart var den stora skålen fylld. De unga tu kunde på detta
sätt få ihop en vacker grundplåt till det egna hemmet.
Efter "begåvningen" dansades "kronan av bruden". Det tillgick så, att ungdomen slöt ring omkring brudparet, som nu med
förbundna ögon skulle utvälja brud och brudgum till nästa bröllop. Bruden skulle ta fast en av flickorna och sätta kronan på
hennes huvud — brudgummen samtidigt till en av de unga
männen överlämna den "bröllopskvast", han burit i knapphålet
under högtidligheterna. Naturligtvis fordrade skick och blygsamhet, att flickan stretade emot och sökte komma undan, hur g ä r n a
hon än ville bli "den lyckliga". Det fuskades nog åtskilligt med
ögonbindlarna — det gällde nämligen att söka sammanföra ett
par, som kunde förmodas ha "en viss dragning" till varandra.
Lyckades detta, blev det stort jubel och brudparet "in spe" blev
föremål för en mängd godmodigt gyckel och skämt.
Tredje dagen samlades de närmaste släktingarna och vännerna till frukost hos de nygifta. Ungdomen roade sig några timmar
med lek och dans. "Fälmat", bestående av limpor och vetebullar,
utdelades även nu. Den förning, som erhållits, förtärdes emellertid ej i brådrasket. Vetemjölet var ännu dyrt och vetebröd därför
ganska sällsynt. Kakor och skorpor sparades för att därmed
fägna någon kär gäst, vilken i sin ordning ej heller nändes äta
upp de>undfångna godsakerna utan gömde på dem o. s. v. På
det sättet kunde det inträffa att en skorpa eller kaka på sin rundtur slutligen hamnade hos och igenkändes av den gumma, som
själv bakat den till sin dotters bröllop. Om återseendet var odelat
angenämt är ej gott att säga.
Så firades i mitten av förra århundradet en bröllopsfest i
Västerbotten. Men de gamla sederna äro ännu till stor del kvar,
även om de blivit åtskilligt "moderniserade".
Den ohejdade
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dryckesseden tycks vara i utdöende, om man ock ibland hör talas
om ett eller annat bröllop, där det gått väl "muntert" till.
De stora, härliga saffranskringlorna — ofta ända till halvmeterlånga samt breda och tjocka i förhållande därtill — den
stora, med plommonmos fyllda smörtårtan och det otal småbrödssorter, som varje gäst än i dag erhåller i "förning" vid varje
större västerbottnisk bröllops- eller begravningsfest, är troligen
en kvarleva f r å n de tider då svåra kommunikationsförhållanden gjorde det nödvändigt, att fränder och vänner för den mångmila hemfärden erhöllo något till livs.
Det är en mycket trevlig sed för gästerna, särskilt för dem,
som vid hemkomsten f r å n festligheterna ha barn eller åldringar
att fägna med godsakerna.
Men man kan föreställa sig, vilka kostnader och ännu mera,
vilket oerhört arbete det fordrades dagar och nätter i förväg för
att hinna baka upp alla de vetemjölssäckar, varifrån kringlor,
tårtor och småbröd för de ofta till över ett hundratal uppgående
gästerna härstamma.
Men så har också Västerbotten ett stort antal skickliga bagerskor för att ej nämna de högt i anseende och efterfrågan stående
"kockarna", som storkokerskorna gemensamt kallas.

O'l i (S>roppme»
Av P. A.

H

Lindholm.

AN hette visserligen Elias Andersson men kallades som
barn blott Elis och som vuxen man Elis Groppme.
Det
namnet hade han fått av någon lapp antingen därför att
han var något kutryggig eller därför att han ansågs vara en riktig storljugare. Huruvida han verkligen var det är svårt att avgöra, men sannolikt blev han i många fall felbedömd. Elias Andersson var nämligen en vittberest man, som sett långt mer än
någon samtida lappmarksbo. Äventyrslysten hade han varit f r å n
barndomen och redan året efter sin konfirmation gav han sig av
till sjöss. Icke ett enda brev eller annat meddelande kom f r å n
honom på mer än 20 år. H a n s föräldrar dogo, och han själv
blev lagligen förklarad död, innan arvet efter dem skiftades mellan hans kvarvarande syskon.
En vacker dag uppenbarade han sig emellertid i sin hemby.
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Han var då bo råt 50 år och tycktes icke ha mer av jordiska ägodelar än kläderna han gick och stod uti. Ingen kände igen honom, men han lyckades bevisa sin identitet genom att omtala en
del händelser f r å n sin barndom, vilka endast hans syskon och han
själv visste något om. Syskonen voro allt annat än glada över
hans uppståndelse, ty nu skulle de ju nödgas ge honom hans arvedel efter föräldrarna. Men han tröstade dem med, att han inte
ens ville ha en styver av arvet.
" N o g får jag föda till döddagar ändå", sade han.
Vad han sysslat med under sin långa vistelse i utlandet fick
man aldrig riktigt reda på, men han var skicklig i flera hantverk
och talade åtminstone ett par utländska språk.
Att han varit sjöman flera år talade han g ä r n a om, men när
han berättade om förhållandena i södra Afrika och sade att solen
där stod rakt i norr vid middagstiden, då skrattade alla och sade
att han ljög.
" J a s å " , sade han spydigt, "ni tror väl inte heller att vattnet
i Röda havet är rött?"
"Jo, det förstå vi väl", blev svaret.
Och nu berättade han om bläcket i Svarta havet och andra
lika sannfärdiga historier, tills han själv brast ut i gapskratt åt
sina åhörares enfald. Det blev något å la Erasmus Montanus
och Per Degn.
Oaktat han kunde både skriva och räkna, hade han åt sig
komponerat ett originelt bomärke. I min barndom hände det ofta,
att man vid pantlekar blev dömd att med ett streck rita Elis
Groppmes bomärke.
Det satte myror i huvudet på mer än en yngling och jungfru.
Ja, mången ansåg uppgiften olöslig.
Ända till sin sena ålderdom förde Elias Andersson ett slags
vagabondliv men stannade dock inom sin födelsesocken Lycksele.

^vockfuvt)u6ef.
Av Ragnhild

P

Andersson.

ER J O N G S A satt framför den öppna bakugnsluckan och
drog på sig skorna. H a n var arg. Det var då nästan inte
underligt, för gumman hans stod borta vid klaffskänken och
trätte. Det var tidigt på morgonen, en disig vintermorgon, som
sände in ett gråblekt ljus genom den smula fönsterglas, som rimfrosten glömt att bomma för. Gumman knäppte socker, men det
gick av gammal vana, så det hindrade henne inte en smul i den
andra och viktigare sysslan. Herregud vad hon kunde träta, när
hon riktigt kom i farten! Det vore lönlöst att försöka återge ens
en bråkdel av ordströmmen, som ackompanjerades av sockertångens klippande ljud.
Hon var inte färdigklädd, Per Jongs mor, de voro nyss uppstigna i stugan. Hon hade inte ens hunnit släta till håret. Det
stod åt alla håll i upproriska testar, och den lilla råttsvansliknande
flätan, som om dagarna brukade ligga i en prydlig ring uppe på
hjässan, den stod som en liten sirlig krok rätt ut f r å n nacken.
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Hon var mager och liten, Per Jongs mor, men hon hade ändå
trots sin ålder mycket kvar av forna dagars krafter. De magra,
bruna armarna, som stucko ut genom korta, vida lintygsärmar,
voro seniga och slutade i två breda, släggliknande händer. Hon
hade kunnat ta karlatag i sina dagar, Per Jongs mor. Men hon
var lika känd för sin grälsjuka trut. Per Jongsa hade fått utstå
åtskilligt i sina dar, påstods det. H a n var lugn och sävlig, Per
Jongsa. Sällan blev han riktigt a r g och nästan aldrig svarade
han emot. Blev han dock någon g å n g arg, då kunde till och med
Per Jongs mor bli rädd.
Per Jongsa var verkligen a r g denna morgon. De annars så
snälla blå ögonen hade fått ett ovanligt stickande uttryck. Munnen
var hopknipen så att hakskägget stod rätt ut i luften. Han andades tungt och snusande, det senare en följd av att han andades
genom näsan. Det gick långsamt och fumligt för honom att få på
sig kängskorna. Höet, som han skulle ha i botten, blev inte bra.
H a n måste ändra det flera gånger. Och skobanden trasslade in
sig i varandra. Hela tiden trätte gumman där hon stod framför
klaffskänken vid dörren.
Det var då egentligen inte utan anledning, som gumman fattat humör på morgonen. Gubben hade varit till stan dagen förut
och inte kommit hem förrän mycket sent och då var han inte
riktigt nykter. Gud vet vad han varit i för sällskap och hur
mycket pengar han gjort av med. Att vara så gammal och bära
sig så dumt åt! Per Jongs mor fnyste där hon stod med den grå
vadmalsunderkjolen lindad ett och ett halvt varv kring sin seniga
lekamen.
Per Jongsa knep ihop munnen mer och mer. Det värsta var
att han kände sig verkligen träffad. Det gjorde, att han greps även sådan förfärlig ilska. Innan han riktigt hann tänka på vad
han gjorde, tog han kaffepannan, som stod och småkokade på
spisen, och slängde den med väldig kraft i riktning mot klaffskänken. Den träffade med en smäll dörrposten snett bakom
gumman. Locket flög av och sump och kaffe stänkte ända under
taket.
— J estalf/
Gumman for ihop som en fjäder.
I nästa ögonblick rullade pannan på golvet och det heta kaffet
rann kring gummans bara fötter. Hon hoppade vettskrämd åt
sidan och med detsamma gick Per Jongsa över golvet och tog ett
långt steg över eländet vid dörren, som han smällde igen efter sig.
Per Jongsa andades ett djupt tag, när h a n stod ute på bron,
alldeles som om han befriat sig f r å n något. Sedan gick han med
halvöppen mun över gården och in i lagårdsporten.
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Kreaturen fingo extra utfodring denna morgon. Varför vet
j a g inte. Kanske därför att Per Jongsa själv blev utan. Vad vet
j a g ? H a n gick emellertid inte in på hela morgonen. Långt efter
det Per Jongs mor snurrat iväg f r å n ladugården med mjölkbyttan,
stod han utanför logporten sysselsatt med att laga gödselskäppan.
En planka i sidan hade lossnat och den var så murken, att han
måste sätta in en ny. H a n var hungrig, men han var för tjurig
för att gå in. Det var, som om han väntat att gumman skulle ropa
in honom till frukost. Men inget frukostbud kom. Det rök ur
skorstenen, det såg han. Det var nog varmt och skönt därinne.
Men Per Jongsa var alldeles tvungen att laga skäppan.
Och
det skulle väl tusan gå in och ta mera ovett av Tilda igen! Nog
skulle hon få vänta ett tag först, käringféet.
Det var en sådan där kall, vacker förvintersmorgon. Dimman
hade lättat och luften var hög och klar och liksom på ett alldeles
särskilt sätt genomskinlig.
Per Jongsa hade emellertid inte öga för allt det vackra Gud
Fader bjöd på denna morgon. Han frös lite smått och kände sig
bitter mot gumman. En bitterhet, som tilltog med kölden. Han
måste gå upp på stallvinden, där han hade en del plankbitar liggande, för att söka efter en lämplig bräda, som han kunde byta
ut mot den murkna i gödselskäppan. Det luktade stall och doftade hö däruppe, en doft, som plötsligt gav honom en svag förnimmelse av sommar. Det var skumt däruppe och så lågt till
takåsen att han måste gå halvkrokig. H a n trevade sig bort till
brädbråten och började söka efter en lämplig bräda. H a n måste
vräka undan en hel del för att komma åt vad han sökte. Han
tänkte på att det var förunderligt hur mycket skräp som kan hopa
sig med tiden. Alldeles vid hans fötter låg en liten mörk träbit,
som han sparkade undan med kängskosnytan. Han lade märke
till att det var två hål i den. Strax efteråt tog han ett par steg
åt sidan och stötte återigen mot den fördömda träbiten. H a n tog
upp den, och det var hans mening att slänga den i motsatta vrån.
Men det var något som hindrade honom. Det var de två utskurna hålen. De sågo ut som två hjärtan med spetsarna mot varandra.
Ett rockhuvud var det han stod och höll i. Nedersta
delen var borta och av kammen var det bara n å g r a pinnar kvar.
Och f r å n ena hjärtat gick en lång, av smuts igengrodd spricka
ända u p p mot kammen. Det kändes plötsligt så underligt i bröstet på Per Jongsa. Kors, nog mindes han när han skurit det där
rockhuvudet! Det var den vintern han tjänte hos Gabrel Ersa.
H a n kom så väl ihåg att han låg i bryggstukammaren det året.
På våren hade han givit rockhuvudet åt Tilda. Till midsommaren
gifte de sig.
Per Jongsa lade försiktigt ifrån sig det spruckna rockhuvudet
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och torkade sig om näsan med hundskinnshandsken.
Det blev
en våt rand, som genast frös till små, vita, droppliknande pärlor
på det sträva skinnet. Så fick han äntligen tag i en lämplig
plankbit och kravlade sig baklänges ned utför stegen. Han gick
in i stallet för att värma sig lite, innan han sökte reda på spiklådan. H a n kände sig förfärligt ensam och olycklig, när han stod
och strök märren. Pia jär'e, pia jär'e småpratade han.
Det hann bli flera ränder efter hundskinnshandskarna innan Per
Jongsa blev färdig. Men då var han alldeles styv i fingrarna.
Och någonstans nere i bröstet satt en klump som besämt också
behövde tinas upp. Med krokiga knän gick han i sviktande takt
hastigt över gården och in till a mor.
Per Jongsa blev inte lite förvånad, när han steg över tröskeln.
Egentligen hade han tänkt sig ett tomt bord och en skopa ovett.
Men bordet var dukat och Tilda gick just över golvet med en
tallrik rykande paltbröd och en karott doftande fläsk. Per Jongsa
lade mössan på golvet bredvid klaffskänken och gick försiktigt till
spisen för att värma händerna. Kaffepannan stod och småkokade
helt förnöjt över att återigen befinna sig d ä r hon hörde hemma.
Men hon kunde inte dölja att hon hade en ful buckla på ena
sidan. Och locket ville inte riktigt sitta på. Det kände Per Jongsa,
när han lade handen på det för att få värme i de stela fingrarna.
Så gick han till bordet och började äta.
— H a ' du itte du, Tilda, frågade han lågmält.
— N ä ' ja' ha' int' itte, svarade hon i en ton, som nästan lät
ödmjuk.
— Sätt dä' å' et då. Tonen var så vänlig att han nästan
skämdes.
Hon kom om en stund med en tallrik paltbröd och började
äta. Ingen av dem sade något mer under frukosten. Men båda
visste de att sämjan blivit god igen.
En sak kunde dock Per Jongs mor inte begripa. H u r hade
ilskan kunnat gå av Per Jongsa bara medan han lagade gödselskäppan?

^ r t s f e r B o f i n i s R a orfortarrm, ö e r a s
u r s p r u n g ocft Gefy&eise.
Av Sten

Grapengiesser.

E T är en vanlig f r å g a : vad betyder det bynamnet eller den
underliga benämningen på sjön? Man ser ofta varken rim
eller reson i namnet. Och så börja gissningarne. Ämnet
är lockande, och det finns knappt någon, som ej ryckes med och
fattas av lusten att tyda hembygdens namn. Det blir ljudlikheten,
som i första hand får tjäna till ledning, och det kan ju lyckas,
men allt för ofta kommer man ut på gungande mark och far
ohjälpligt vilse. Vill man komma på rätt spår, är en metodisk
undersökning nödvändig, varvid man först måste efterforska huru
namnet skrevs i äldre tider och så med ledning av den form det
då hade jämföra det med den tidens språkbruk och personnamn.
Är det så lyckligt att det finnes i behåll tillräckligt gamla urkunder,
som avslöja namnet för oss i dess ursprungliga skick, då kan det
i allmänhet tydas, och det är av stort intresse att sedan följa det
genom generationerna och iakttaga, h u r u det så att säga genom
nötning under användningen förändras undan för undan för att
komma till våra dagar i en gestalt, som ibland skiljer sig högst
väsentligt f r å n den ursprungliga. Dessa metamorfoser kunna understundom förvanska ett namn till meningslöshet, en annan g å n g
kunna de förändra det till en för vår tids språkbruk ny betydelse.
Detta händer särskilt, när det ord eller personnamn, varav det
bildats, har föråldrats och kommit ur bruk.
Om vi först gå till den stora g r u p p av ortnamn, som äro
bildade av personnamn, skola vi bland dem utplocka några belysande exempel härpå. Estersmark borde man väl vara säker på är
bildat av kvinnonamnet E s t e r och Gunnilsmark
av G u n n i l !
Har man emellertid sysslat något med gamla namnbildningar, blir
man genast misstänksam, ty kvinnonamn ingå överhuvud taget aldrig i ortnamn hos våra förfäder. Att några lappmarkssocknar
heta Vilhelmina, Fredrika och Dorotea må ej förvilla oss, de namnen ha ej utgått av folkmun, utan äro en nyare tids kungliga
påfund i stället för de gamla goda namnen Volgsjö, Viska och Berg9
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vattnet. Estersmark skrevs förr Estensmark
och ännu tidigare
Östensmarc, men som namnet Ö s t e n numera är mindre vanligt,
har vår tid genom ljudlikheten lockats att sätta h-ynamnet i förbindelse med det nu vida mer kända namnet E s t e r .
Gunnilsmark skrevs av gammalt Gudmundzmark
och är bildat av mansnamnet G u d m u n d
liksom även Gunsmark
(förr
Owdmunsmarc) och Gummark.
Detta senare har således ej med g u m m a
att göra, som ju ligger nära till hands att gissa, lika litet som Gumboda, vilket åter är bildat av det gamla, numera ej brukliga mansnamnet G u m m e . På samma sätt kommer Gubböle av mansnamnet G u b b e . Till sammansättningsleden -böle skall jag i annat
sammanhang återkomma.
Många andra locka till en tydning, som dock kullkastas av
gamla urkunder. Sålunda må man ej tro att man skall finna
j ä m t a r och d j ä k n a r i Jämtböle, Djäkneboda, och Djäkneböle, utan det förra kommer av tillnamnet J ä m t , de senare av
tillnamnet D i e g n , D i e k n .
Gullmark överflödar säkerligen
ej av g u l d eller Bullmark av b u l l a r , men man kan vara viss
på att någon av dessa byars första bebyggare ståtat med de nu
övergivna mansnamnen G u 11 e och B u l l e .
Gamla Umebor,
som något ransakat stadens hävder, kunna vittna att den en gång
mäktiga släkten G r i i s givit sitt namn åt Grisbacka by.
Drängsmark har väl ej varit särskilt utmärkt för sina drängar, men byn
torde hava grundlagts av någon nybyggare vid namn D r se n g ,
som brukades både som mansnamn och tillnamn på 14- och 1500-talen, och Grimsmark, som förr skrivits Grimanssmarc,
kommer ej
av g r i m m a utan av mansnamnet G r i m u n d . Lika förrädiska namn äro Baggböle av tillnamnet B a g g e , Hökmark av
mansnamnet H ö k , även skrivet H o k e r , samt än mer Gärclsmark, vilket man givetvis ställer i samband med g ä r d e , ingärdad mark, men som i gamla jordeböcker heter
Gefflesmarc
och härleder sig f r å n mansnamnet G e f 1 o g h .
Mårsgården
förråder sig lättare som en förkortning av Mårtensgården,
men
som r-et i tal så lätt överhalkas, har namnet visat benägenhet att
förändra sig till Mossgården, vilken stavning man redan får se ej
så sällan, och skulle den under tidernas lopp vinna hävd, kunna
blott skriftliga källor i en framtid ge besked om namnets ursprung.
Skall man gissningsvis tyda Vebomark, tänker man naturligvis
först på v e d , som det helt visst är gott om i den skogrika Lövångersbyn, och släpper man efter ännu litet på fantasiens tyglar,
är det ej långt till v e d b o d . Men då har man också farit riktigt
vill, ty byn skrevs i gamla tider Wibbemark och härleder sig f r å n
mansnamnet W i b b e . Rickleån skulle enligt en förmodan, som
jag sett i tryck, ha fått sitt namn av ett ord, som skulle betyda
"vackla, löpa hit och dit" i analogi med Vindeln av v i n d 1 a .
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Denna tydning av namnet är nog för mycket hopgjord, ty det råder
ej tvivel därom att vattendraget fått sitt namn av byn Rickleå, som
genomflytes av det, där det korsar kustlandsvägen, och byn i sin
ordning av en person med namnet R i c k a r d . Det finns nämligen i behåll en gammal handling f r å n år 1326, där byn omnämnes
under namnet Rickarzbodha, 1543 kallas den Rikalaåå, 1544 Rikallå och mot slutet av samma århundrade Rickelaby.
Vi se av de a n d r a g n a exemplen hur många försåt, som lura
på den, som söker gissa sig till de dunkla namnens betydelse utan
stöd av äldre källor. Dock kan det ej nekas till att en gissningsvis framkastad lösning kan ge goda uppslag, om den följes av en
undersökning av dess berättigande, särskilt beträffande naturnamn,
d. v. s. sådana benämningar, som lånats f r å n den omgivande trakten. J a fall förekomma verkligen, då det blott gäller att vara gissuger, såsom beträffande Matsneke och Nidolf, båda byar i Bygdeå socken. J a g lämnar därför dessa namn att tydas av den
intelligente läsaren.
Härmed ytterligare några ortnamn, som höra till samma
grupp:
Anumark,
förr Anwndmarc,
av mansn. A n u n d .
Botsmark av mansn. B o t u 1 f .
Björsbyn av mansn. B i ö r n .
Bösta av mansn. B ö d v a r e .
Edfastmark,
förr Öffastemarc,
Ödffasthemarc,
av mansn. Ö f fasth.
Ersmark, ett vanligt bynamn, i allmänhet bildat av E r i k , men
i vissa fall av Ö s t e n under samma förändringsgång som
Estersmark.
Falmark, förr Fålemarc, av mansn. F å l e .
Floremark och Flurkmark av mansn. F 1 o r i k .
Oagsmark av mansn. G a g n v i d .
Hemmesmark
av mansn. H e m i n g .
Detta namn förekommer
under växlande former och ej blott för byar och synes på en
del ställen ha bildats av h ö - m y r e n , på andra av h e m m y r e n , den myr som är närmast hemmet, och bynamnet
Hemmyrmarken
förekommer i själva verket också.
Hertzånger av mansn. H e r s e liksom även Hertsön i Luleå socken.
Håkmark, Håkabacken av mansn. H å k a n .
Kusmark av tilln. K u s e . I fornsvenskan hade ordet k u s e betydelsen h u s b o n d e .
Klabböle, förr Klaffweböle, av mansn. C l o v e s , K l a u s ; en
förmodad härledning f r å n k l a b b , klippa (klappersten) är
mindre sannolik.
Kåge, förr Kägee, Kogha, av mansn. K o g h e .
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Mångbyti, förr Mangheby, av M o g e n s ,
Magnus.
Pålböle av mansn. P å l .
Ragnvaldsträsk,
förr Rajfwalstresk,
av mansn. R a f f w a 1.
Renbergsvattnet
möjl. av mansn. R i m b e r t u s .
Sjuismark, tidigare form Siwrdsmarc, av mansn. S j u r d , S j u 1,
förr vanligt bondenamn, numera företrädesvis hos lapparna,
f r å n den fornsv. formen S i u g h u r d h , nuvarande S i g ur d.
Tålsmark av mansn. T o r d liksom Tolarp i Småland.
Ursviken av tilln. U r .
Öndebyn, Önnesmark av mansn. Ö n d e .
I saknad av äldre källor vill jag lämna därhän huru det egendomliga bynamnet Jérusalen i Nysätra socken uppkommit. Om
det ej skulle vara ett förvanskat återgivande av Palestinas huvudort, kan det vara skäl undersöka, om däri möjligen ingår det gamla
mansnamnet J ae r u n d och h e m .
På samma sätt som ovan visats har en persons yrke, stånd el.
dyl. i många fall givit en plats sitt namn, såsom
Skräddartorpet,
Dalkarlså, Dödmanskär
o. s. v. Skinnarbyn
har sålunda givetvis fått sitt namn efter en s k i n n a r e , ett vanligt yrke förr, då
skinnhandeln hade stor betydelse i dessa trakter. Skinnaren var
ofta även gårdfarihandlare, vilket ju låg nära tillhands, då hans
näring drev honom att resa ikring för att göra uppköp. Han torde
även ha praktiserat som skinnavdragare, "rackare", och längre
f r a m användes samma yrkesbeteckning för slaktare. Av liknande
natur är Risböle, förr Rysseböle, av r y s s , Junkboda av j u n k e r ,
adlig yngling, Jomark och Jodal av h j o n och Kåsböle sannolikt
av dial. k å s , f å n i g människa. Hiske och Hy ske är en ombildning
av fornsv. h y s i k k e , hushåll, familj, sedermera plats för ett hushåll.
Den omgivande naturen och det intryck platsen gjort på nybyggaren har givetvis lämnat mångfaldiga uppslag vid namngivningen. Denna g r u p p av namn erbjuder kanske det största intresset, ty i dem spåras många gamla goda ord, som nu gått ut
ur språket eller i bästa fall fortleva i allmogemålet.
Degerfors,
Degersjö, Degermyr o. s. v. äro vanliga namn, som komma av
fornsv. d e g h e r , stor. Ordet finnes kvar i nutidssvenskan under
formen d i g e r , men med förändrad betydelse, tjock. Det finns ett
annat gammalt ord för stor, m y k i 1 eller m y c k e l , som går
igen i Myckelby och Myckle ( m y c k e l och e d ) , liksom i sjön
Möckeln i Småland m. fl. Det har sin rot i sanskrit, m a j m a n ,
och motsvaras av det latinska ordet m a g n u s. Jernås i Nordmaling har ej med järn att göra utan betecknar liksom jerklubben
på
Holmön en spjutlikt utskjutande udde efter det fornsv. g e r , spjut,
på forngermanskt språk g a i s a s , isl. g e i r r , nederl. g e r e (nu-
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mera g e e r ) med samma stam som de urgamla namnen G e r t r u d och G e r h a r d .
En motsvarighet härtill i nutidsspråket
är s k a t e , s k a t a , som flitigt användes vid namngivning av havsuddar, Halörsskatan, Burnässkatan
o. s. v. Det har hänt att den
härmed mindre förtrogne genom ljudlikheten blivit förledd till sådana misstag som att skriva Hönsgatan i st. f. Hörnskatan
(utanför Örnsköldsvik).
Betydelsen av Krånged kan av allmogen ännu tolkas, ty ordet
k r å n g brukas alltjämt och betecknar ungefär det samma som
nipa. . Kräkånger låter ju underligt för vår tids öron och är ägnat
att förvilla vid tydningen. Ordets första stavelse är det fornsv.
k r i k , vrå eller vik, den andra det fornsv. a n g e r , bukt eller vik,
således snarast en upprepning. Det senare ordet kvarstår i norskan
oförändrat i Varanger, Hardanger m. fl. och förekommer allmänt <
i svenska, företrädesvis norrländska namn med a förändrat till å,
Lövånger, Selånger, Ångermanland
o. s. v. Av samma stam med
a förändrat till ä har framvuxit vår nusvenska ä n g och med a
förändrat till i ordet k ö p i n g , en äng på hvilken köpenskap bedrives. A n g e r har även skrivits e n j u r , och den äldsta stavningen för Lövånger är Leufengjur.
Det ligger närmast till hands
att tyda Löv- som det låter, av det fornsv. 1 ö f . Dock har även
den meningen framförts att det skulle komma av det fornsv. 1 e f ,
lämning, andel, arvgods, liksom bevisligen namnen Skatelöv, Everlöv, Lövgård, Rommele m. fl. göra.
Stammen finnes ännu i
substantivet k v a r l e v a .
Ehuru namnen på löv äro typiskt sydsvenska och danska, är det dock sannolikt att även Levar är att
räkna till samma g r u p p .
Det i Västerbotten mycket använda ordet m o r för skogbevuxet myrland har givit upphov till åtskilliga lokalnamn såsom
Stormora, Aftonmora, Solmora.
Det är samma ord, som går igen
i Mora, Hedemora, m o r k u l l a , m o r a s , samt i det engelska
m o o r . Trysjön, Trytjärn skulle jag snarast tro vara härledda
av t r y g a , skarbåge, som spännes under fötterna för att på
gungflyn bära upp den person, som slår och bergar starr och fräken på sanka sjöstränder. Vanligen får man se trygorna uppställda vid strandladan till nästa tillfälle de behövas, och det ligger
nära till hands att befolkningen sätter dem särskilt i samband
med sjön och talar om den som en tryg-sjö. Andra förbinda namnet med t r ä och t ö r e , vilket förefaller mera långsökt. I en
del fall — namnet är nämligen ganska vanligt — har det uppkommit av sjöns tredelade form eller därav att tre små tjärnar
ligga i g r u p p invid varandra, och det uttalas även Trisjön,
Tritjärn.
Busken t r y (Lonicera) växer ej i dessa trakter och är därför ur räkningen, när man söker efter namnets upphov. Ljusvattnet är det klara vattnet av det fornsv. 1 j u s i betydelsen klar, och Blacke det svar-
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ta, blanka edet av fornsv. b l a c k , svart, blank. Mjösjön,
Missjön,
Mjödvattnet
betyda helt säkert det trånga, åtsnörpta vattnet av
fornsv. m i ö , smal. Denna bildning, vars berättigande man lätt kan
förvissa sig om genom en blick på kartan, är i regel sannolikare för
detta synnerligen ofta förekommande namn än en härledning f r å n
det norrländska ordet m j u n a , fin sand (isl. m e l r ) , vilket å
andra sidan torde ingå i Mjöle, således S a n d e d e t .
Hit hör
väl också Melsbäck. Medle åter, liksom Mellby m. fl., är en förkortning av M e l l a n - e d e t , M e l l a n - b y n .
Med s k ä r avsåg
man fordom ej blott en klippa i havet, utan även en över jordytan
uppskjutande berghäll, varav Skäran, Skärön, tidigare skrivet Skeriurn.
Med t v ä r å betecknades biflod, varav namnen Tväråträsk, Tvärålund, och med k v i s 1 a förgreningen av en å, varav
flera namn, Åkullsjö, förr skrivet Åqvislee sjö, och Åkulla, förr
Aquille och Åquisle.
Av det norrländska dialektordet a g g a ,
bakvatten, har bildats Äggbäcken och säkerligen även Ekån, ty taget efter bokstaven är här ett namn som detta verklighetsfrämmande. Därav åter ha följt Ekträsk och Ekavan.
Om ej kartläggaren
gjort sig förtrogen med betydelsen av allmogens benämningar,
har i många fall ljudlikheten förlett honom att på kartan fästa
namn av en helt annan innebörd än den ursprungliga. Det finns
i Kalvträsk en bäck, som går under namnet Ottobergsbäcken;
dock
kan man vara säker om att ingen herre vid namn Otto Berg läskats av dess källsprång och givit den det namnet, men väl att
den vattnar frodiga tuvor av o t t e r b ä r (odon). På grund av
ljudlikheten säges växlande Blåbergsliden
och Blåbärsliden.
En
förvrängning, som däremot faller sig naturlig och kanske snarare
bör betecknas som en förkortning, är Nöppelberget vid Nyböle by.
Nyböleberget är ju tungt att säga. N ä r man ser Höjmyren på en
karta, måste man säga att kartläggaren allt för slaviskt följt allmogens uttal av ordet h ö , och i andra fall har han brustit i enhetlighet vid beteckningen, såsom när en generalstabskarta kallar
sundet, som skiljer Holmöarna, för febäckssundet, som är det vanliga uttalet på platsen, en annan Oäddbäckssundet,
vilket man mera sällan hör, men som förråder namnets ursprung.
Ume anses vara härlett ur samma ord som det isländska
y m a , larm, således den larmande, dånande floden, urnordiskt
u m j a eller u m j e , varav jätten Ymer, "larmaren", även fått
sitt namn. Märkligt nog synes det vara lapparna, vilka här uppträtt såsom förmedlare och namngivare, i det att de i sitt språk
upptagit det ursprungligen nordiska ordet. Alkvittern är en sammansättning av fågeln a 1 k a och v i 11 e r n , en urgammal beteckning för vatten, som även återfinnes i sjön Vättern.
Sådana
stavningar som Ahlqvitten
o. dyl., vilka man ibland får se, ha
sålunda ej hemul.
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I södra Sverige ingår det forsvenska v i n , äng, i en mängd
ortnamn såsom Väne, Venngarn.
H ä r kan det möjligen spåras
i sådana namn som Vinliclen, Vinnsjön, byn Vinbäck, ön Vänskär.
Mindre sannolikt i Vännäs och Vänfors, förr Wendenäs och Wendefforss, båda vid Vindeln och då snarare en förändring f r å n Vindelnäs och Vindelfors.
Ovan ha vi igenfunnit många gamla ord, som tyvärr försvunnit ur språket eller fortleva blott i folkmun. N å g r a andra
sådana äro Åtmyrsjön av å t , mygg, Stämsjön av s t ä m , liten
fisk liknande siklöja; härav även s t ä m b i t , som övergått till
s t e n b i t , bäckforell, väl att skilja f r å n västkustens stenbit, vilken tillhör ett helt annat släkte och som fått sitt namn på annan
grund. Vidare Röj myren, av r ö j , tjäderhöna, och Tyrildsjön av
t y r i 1 d , på en del trakter uttalat t ö r e 1, kärnstöt, sjön av detta
redskaps form. Det är ju vanligt att sjönamn angiva sjöns konturer. Trehörningsjö,
Korssjö, Kroksjö, Villvattnet o. s. v., och
ganska lustiga sådana påträffas ibland, såsom Broträsk, tidigare
skrivet Broctresk av b r o k , byx. Faranforsen erinrar sannolikt
om det gamla fisknamnet f a r e n , forell. Spänningberget
är
lätt att tyda, när man vet att sparvhöken i dessa trakter kallas
spänning.
Duvhöken åter heter s 1 a g ö r med tonvikt på
senare stavelsen, vilken benämning kanske dock är mer gängse
i Ångermanland. I folkmål och talrika ortnamn kvarleva sådana
gamla benämningar som n o r , sund, smal sjö, e d , näs, a v a ,
g r u n d tjärn, f 1 a r k , av tuvor igenväxt tjärn, 1 e g d a , äng, v a l ,
rötter och stubbar i jorden, k ä 1, bergås, allt ord, väl värda att
vårdas och upptagas i riksspråket.
Vidare må anföras på liknande sätt bildade namn, mer eller
mindre lätt igenkännliga.
Bissjön, förr Biörnsiö,
och Bjenberg,
förr Biornbergha
samt
Bjensjö av b j ö r n .
Brån, bryn, isl. b r u n , kant av skog, hed el. dyl.
Brände, Bränne, Brändal, bränd plats, svedjeland.
Fjälbyn vid sjön Högfjärd, förr Ffiercleby, fjärdbyn.
Fällan, fälld och bränd skog.
Oravbäck, -fors, den djupt nedskurna bäcken, forsen, jfr Holmöns: Klintgraven, Bastugraven, Norrgraven m. fl.
Grubbe, dial. g r u b b a , grop.
Gryssjön av fornsv. g r y t , sten, stenig mark, isl. g r j o t , grus,
även sandstrand. Namnet är mycket vanligt, och fall finnas
även, då sjöns form av en g r y t a givit anledning till det.
Kasamark av k a s antingen i betydelsen av gravhög eller hög
av ris eller ock i en gammal betydelse av torp.
Målen, Malviken, Nordmaling
m. fl. av dial. m a l , stenstrand.

136
Nohlbyn, förr Nordbynom, av n o r d och Ostvik, förr Österviick,
av ö s t e r , likaså
¡stermyrliden.
Ramsele av fornsv. r a m n , korp.
Ratan, Ratu av r a t , ris.
Selsfors. Seligberget, Bygdsiljum
av dial. s e l , spakvatten i en
å, fornsv. s i 1.
Skravelsjö av s k r ä v e l , småsten.
Slyet, snårigt land; jfr sydsv. dial. s l y a , mjukt spö, vidja.
Ståbäcken möjligen av s t o c k (liksom Stoby i Skåne).
Stöcke och Stocksjö av fornsv. s t i k , förpålning.
Svallet av s v a l l (-is) och e d .
Sävar av fornsv. s ae - , sjö, och (trol.) - h e i m r , hem, Scevareimr.
Tällvattnet = tallsjön; jfr Tällberg i Dalarna, Tällby i Småland
m. fl.
Täme och Tame av dial. t å (fä-tå, fägata) och h e m .
Tärnö, ön där tärnor häcka, likaså Tärnågern.
Ultervattnet, Ultervik av å l d e r , u l t e r , trädet al.
Vardberget (vid kusten) = v å r d k a s b e r g e t .
Varuträsk, förr Wargatresk, av v a r g .
Örvattnet, Örviken av ö r , laxöring, forell.
Detta ör i namn har mångenstädes ett annat ursprung, nämligen av ör eller rör, stengrund i vattnet, och i slutet av namnet
är detta ytterst vanligt i den västerbottniska skärgården: Vånören,
Skallörn, Kungsören, Kylörn, Kronörn o. s. v. Dessa namn bortkasta stundom r-et, och man får lika ofta höra och se skrivet
Vånön, Skallön o. s. v. För befolkningen är begreppet ö ej nödvändigt knutet till ett vattenomflutet land, utan benämningen tilllägges även en halvö eller t. o. m. en mera mot havet framskjutande del av landet. Häri torde till någon del ligga ett segt
fasthållande vid ordets fornsvenska betydelse, s t r a n d ä n g .
I
detta sammanhang bör omnämnas Öjebyn av den gamla pluralformen ö j a . På kuststräckan från Nordmaling i söder och
till Bygdeå i norr är formen -äger förhärskande i st. f. -ör. Uppe
på landbacken övergår ö r , r ö r till u r jämte r ö r samt till
r ö s e och r å , betecknande g r ä n s s t e n och g r ä n s , fordom
även t r a k t , u t m a r k , och ingår under denna betydelse i en
rad sockennamn, synnerligast i Ångermanland, t. ex.
Nordingrå,
den norra trakten, Bjärtrå, det vidsträckta området. De västerbottniska namnen däremot hava i stor utsträckning -å till senare
sammansättningsled, utan att denna ändelse avser att beteckna ett
vattendrag eller har därmed att göra, t. ex. Bygdeå, Legdeå, Sikeå.
Det händer ju att en sådan by ligger vid ett vattendrag och har
givit det dess namn, men det är att uppfatta som en tillfällighet,
och gamla kartor skriva t. ex. Rickleåän eller Rickleåelf, icke Rickleån, Rickleelf.
I övrigt fäster man sig särskilt vid slutleden
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-mark i de västerbottniska bynamnen, en beteckning, som börjar
uppträda redan i Västernorrlands nordligaste kustsocknar. Detta
-mark betyder ursprungligen g r ä n s , sedermera g r ä n s s k o g
och o m r å d e .
Ett annat ord, som naturligt nog lämnat bidrag
till mången namnbildning, är det fornsvenska b o 1 eller b ö 1 e ,
boplats, hem. Härav kommer i första hand det vanliga bynamnet
Böle och sammansättningar härmed såsom Nyböle (även Nibble),
Bölesbäcken och Obbola, förr skrivet Wbola d. v. s. öt-bola, den
långt f r å n bygden (mot havet) utskjutande boplatsen, utbodarna,
bildat efter samma mönster som Yttertavle, Ytterboda o. dyl. Härmed komma vi över till namngruppen på b o och b o d , som helt
naturligt har stor omfattning, då såväl fäbodar som sjöbodar i
många fall varit den första upprinnelsen till bebyggelse och ordet
s ä t e r här ej användes för de förra. S ä t e r saknas därför
också i gamla västerbottniska ortnamn eller åtminstone är sällsynt.
J a g känner inga andra än Nysätra socken, byn Säter i Lycksele
och byn Stensäter
i Bygdeå. Att fäbodarna givit upphov till
många torpställen förrådes än tydligare därav att även - f ä - kvarstår i åtskilliga sådana namn, hur tungt uttalet än blir härav,
Isakfäboda, Antefäboda, Merrgårdsfäboda
o. s. v. Bobacken kan
anföras som ett typiskt namn, bildat av detta b o d , och Boviken
av s j ö b o d .
Svårare är att säga om sådana namn som Butjärn, Buberget, Buafors äro att hänföra till b o d eller till fornsv.
b u r , litet hus, förrådshus (kvarlevande i f a t a b u r och j u n g f r u b u r ) . Hit höra med all sannolikhet åtminstone Bureå, Burvik, Bursjön, Bussjön och måhända även Burträsk, ehuru här
det fornsv. b i u r , bäver, kan vara upphovet. Så är säkerligen
fallet med de ganska allmänna sjö- och bäcknamnen på Bjurinne i landet. Men saken blir något invecklad, då B j u r även
brukats som tillnamn och såsom sådant satt sin stämpel på en
del byar. Så är förhållandet med t. ex. Bjurön i Lövångers socken.
Det sydsvenska -ryd (norska rud), som betecknar en r ö j n i n g i skogen, motsvaras här av -red och -röd samt förändringar
härav, såsom Rödas, Sjöared, Ryssjön.
Sammansättningsleden utskriven är ganska vanlig i bynamn: Smårödningen,
Storrödningsberg m. fl., där - r ö d n i n g uttalas - r ö j n i n g .
Som beteckning för avröjd plats i allmänhet, även naturlig strandäng, användes ordet r o n n i n g eller r å n i n g med öppet å-ljud.
Innan vi avsluta detta skärskådande av namnen på hembygdens byar och berg, sjöar och åar, är det väl ej mer än skäligt
att vi ägna en rad åt det landskap, vari vi leva, och det hav, som
sköljer vår kust. Västerbotten hette i den yngre fornsvenskan
Vcestra butn och skrevs i 1543 års jordabok Westhrabotnen,
det
ä r : landet väster om Bottniska viken, liksom landet mitt emot
kallas Österbotten.
Att denna vik av Östersjön kallas Botten står
t
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i god samklang med ett i Västerbotten och kanske än mer i Ångermanland vanligt språkbruk att kalla det innersta av ett vatten för
botten. Sålunda ha vi Sjöbotten som bynamn både vid Storsävarträsket och Falmarksträsket, och den längst in belägna delen av
Norafjärden vid Ångermanälvens mynning heter
Fjärdbotten.
Samma tankegång går igen i engelska språket, när man talar om
"the bottom of the street", sålunda med tillämpning på gator.
Bottenhavets smalaste åtstrypta del fick naturligt nog det betecknande namnet Kvarken av ett fornsvenskt och isländskt ord
k v ae r k , strupe, som ej än är alldeles utdött i folkmålet och varom vi dessutom påminnas genom ordet k v a r k a .
Slutligen kunna vi fastslå att man kan befinna sig väl och
må gott i vårt nordliga land, det har nybyggaren för visso velat
uttrycka genom att fästa namnet Oottland vid sin gård, ett namn,
som ej saknas i någon socken. Ty det kunna vi säga för säkert
att den gotiska stammen har ej här varit namngivande, såsom
fallet är med ön Gottland, därpå tyder även de stundom förekommande formerna Godeland, och Godlandet. Eller också — vi ha ju
ett kafé i Umeå, som kallar sig Gotthem, säkerligen för att där
bjudes på "gotta", och kanske samma ord ligger till grund för
det västerbottniska Gottland, säger någon. Ånej, så fin frukt ha
nybyggarne nog ej skördat ur Västerbottens frostiga tegar.

Vad "trädohtorn" såg ocb upplevde s o m turist i Västerbotten.
N G E F Ä R samtidigt med att Lundaprofessorn J. V. Zetterstedt i förra seklets barndom företog sin bekanta resa genom
Västerbotten, berestes landskapet av en annan intressant och
intresserande turist d:r Jon Engström från Kalmar, i sin hemort
på grund av sin originalitet kallad "trädoktorn". Hans beskrivning
över färden utkom av trycket 1834.
Då Engström en försommardag nämnda år från Stöcksjön kom
fram till Umeådalens södra gräns, fann han sig nödsakad stanna
en stund för att taga en överblick över landet. "Alltsom jag
sedan passerade framåt," berättar han, "så utbredde sig ett fält,
som var rikt besått med byar och gårdar, samt däremellan grönskande åkrar och ängar. J a g såg ej en enda teg, som var
ogagnelig.
Mitt igenom denna härlighet flyter Umeåälven stor och allvarlig, och på dess norra, något upphöjda strand ligger Umeå
stad, en av de största och bäst uppbyggda i Norrland, ehuru
t

139
ändock ej särdeles betydlig. Elven var flödande och häftig, men
f ä r j a n roddes av två raska karlar och överfarten gick bra. J a g
landade på själva strandgatan, som till en del var översvämmad
av den nu inträffade fjällfloden. Vid sjöbodarna, på norra stranden, lågo flera fartyg, och ett kom seglande upp för elven, som
också är farbar, alltifrån havet.
Den förutnämnda vackra landslätten sträcker sig även på
nQrra sidan om staden, som ligger nästan mitt i den mångskiftande
naturtavlan. Ett stycke på norra sidan om Umeå blir dock landet
mera kunerat. Det är eljest mycket jämnlänt, alltifrån Ångermanland. På vägen däremellan och Umeå ser man släta åkrar
och ängar, jämte myrar och skogsmossar i myckenhet.
Mellan
dem står skogen förbränd av vådeldar, som gripit vitt omkring
sig. På många orter i Norrland ha de gjort allt för stor ödeläggelse och göra det ännu. J a g såg under resan flera skogseldar brinna.
I nordvest f r å n Umeå går en väg till Degerfors kyrkoby, och
sen vidare till Lycksele lappmark. Den är ganska väl och ändamålsenligt anlagd, och har redan varit av mycket gagn för dem,
som till de övre lappmarkssocknarna fått hämta säd f r å n Umeå,
under froståren. Den måste ock bidraga rätt mycket till dessa
trakters odlande och kolonisation allt framgent.
Likväl har man tadlat anläggningen såsom för tidigt gjord,
och man kunde med lika gott skäl tadla senare tiders omsorg att
bland lapparna sprida kristendomens vetande i stället för deras
gamla Juhmels dyrkan.
Man föregav också att varken lapparna eller den svenska
befolkningen skola någonsin överge sina gamla vanor att till
forsling begagna vinterföret och flottningen på elven. J a g påminte mig därvid ett yttrande av några arbetskarlar, som blivit
anbefallda att i en åker uppgräva diken tvärs över de jordrabbor,
som lågo över krokningarna av en bäck. Folket arbetade trögt
då jag händelsevis gick d ä r förbi, och på min f r å g a varför de ej
voro "muntra på morgonkvisten" svarades "att man kunde bli
sjuk av förargelse över att behöva göra onyttigt arbete, då angelägnare sysslor ej saknades: — ty se, utbrast den klokaste, här
skola vi nu gräva diken för att få bäcken rakt f r a m genom åkern,
och vattnet lär nog aldrig låta bli att gå sin gamla gång". —
"Dylika arbetares visdom, är desto värre ej sällspord, och om man
skulle binda munnen till på alla andeliga dikesgrävare av samma
skrot och korn, så fick man för många lik ovan jord."
Doktor Engström observerade vid Degerfors en ugn för pottaskebränning, varjämte han erinrar om den tjärbränning, som
idkades i dessa bygder.

UMEÅ, SETT FRÅN VARVET PÅ TEG, FÖRE 1888 ÅRS BRAND.

¿Sxöpeusftap ocft skeppsbyggen; i ^jCmeå vmöer
f ö r r a ftäiffert au 1 8 0 0 - f a I e f .
Intressanta

D

kulturbilder hämtade ur Scharinska
sekeljubileumsskrift.

firmans

E N 12 juli 1924 hade ett sekel förflutit, sedan Scharinska
firman grundlades, vilket skedde i och med att handlanden
Adolf Fredrik Scharin den 12 juli 1824 erhöll burskap såsom handlande i Umeå. Till hugfästande av firmans 100-åriga
tillvaro hade dess nuvarande ledning låtit d:r Birger Stecksén
utarbeta en minnesskrift, som fått formen av "berättelse om en
släkt och ett handelshus f r å n Västerbotten". I den fängslande
framställningen är visserligen huvudvikten lagd på det person- och
släkthistoriska, men den är också rent kulturhistoriskt synnerligen
intresseväckande och rikt givande på grund av de många glimtar
den ger ur västerbottniskt näringsliv under de hundra år, den
spänner över. Då minnesskriften är tryckt i blott 200 exemplar,
kunna dessa glimtar icke nå ut till en större allmänhet, vilket de

141
emellertid såsom ägnade att belysa ett stycke västerbottnisk kulturhistoria väl förtjäna. Det är med hänsyn härtill som "Västerbottens" redaktion med vederbörligt tillstånd här återger några
brottstycken ur skildringen.
Förhållandena

inom näringslivet för 100 år sedan. —
seder i staden och på landet.

Handels-

Förhållandena på köpmannabanan voro ännu i början av
1800-talet i mångt och mycket desamma som för 200 år tillbaka,
då stadsdriften under Gustav II Adolfs regering höll sitt intåg
i Västerbotten. Handelsnäringen var förbehållen borgarna i städerna, och all handel på landet var förbjuden utom på laga marknadstider vissa gånger på året. För de norrländska borgarna
gällde dessutom den bestämmelsen, att de ej fingo segla söder om Stockholm utan voro tvungna sälja sina varor i huvudstaden eller norr därom. I denna sista förordning hade
visserligen 1765 års stapelfrihet medfört vissa lättnader, men
full seglationsfrihet fick de norrländska städernas borgerskap
ej förrän i början på 1800-talet. Tenderade emellertid de
yttre handelsförhållandena till större frihet, gick utvecklingen
beträffande näringsförhållandena i det inre i nästan motsatt
riktning. Den starka inflyttningen till städerna under 1700talet, till Umeå icke minst, vållade ett överflöd av handlande
och hantverkare och framtvang en reglering och begränsning av
antalet yrkesidkare i städerna. Köpmännen och hantverkarna
sammanslöto sig och försvårade beviljandet av nya burskapsrättigheter. Endast om man hade inflytelserika släktingar eller andra
mäktiga förespråkare, kunde lärotiden förkortas.
I början av 1800-talet inträdde emellertid vissa lättnader inom näringslivet. Städernas magistrater visade sig nu medgörligare än förut med beviljandet av burskap, och den s. k. gårdfarihandeln på landsbygden blev tillåten. Tiden gick mot friare former
på det merkantila området.
Umeå var vid denna tid en liten stad på föga mer än 1,000
invånare. Staden och trakten hade lidit hårt av ryssinvasionen
under 1808—09-års krig och den ekonomiska krisen i samband
med napoleonskrigen.
Förbättringen inom näringslivet inträdde
först långsamt. De förnämsta firmorna i staden voro Å b e r g Grahn & C:o, Forsell & Söner, Wall och Nerpin, vilkas innehavare även dominerade i stadsstyrelsen. Bruksdriften var vid
denna tid högt på modet, och många av de förmögnare köpmännen voro intresserade i de närliggande bruken Hörnefors,
Håknäs, Olofsfors, Sävar och andra. Bruken arbetade dock under svåra förhållanden, och driften bar sig knappast. Även inom
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skeppsfarten rådde lågkonjunkturer, och stadens handelsflotta räknade blott 10 å 12 fartyg med ett blygsamt lästetal.
Då A. F. Scharin erhöll burskapsrätt i Umeå, voro förhållandena på handelns område mycket enkla och anspråklösa. Bodhandeln var ganska obetydlig, då stadsborna till stor del levde på
bondevis och själva förfärdigade i hemmen, vad som i våra dagar
köpes i butikerna. Alla köpmän höllo sig ej med öppen bod, utan
köparen var ibland tvungen
att gå " b a k v ä g e n " , när han
önskade tillhandla sig något.
Det sistnämnda systemet var
dock i n e d g å e n d e och bruket
med ö p p n a bodar t r ä n g d e alltmera igenom. Men i g e n g ä l d
voro dessa mörka och s k u m ma, på vintern iskalla och
blott nödtorftigt upplysta av
en lykta. I dörren satt på en
fjäder en ringklocka, som tillkallade biträdet från "kontoret" eller lagerlokalen.
Detaljhandeln i staden kunde ej heller föda sin man, utan
k ö p m ä n n e n hade sin största
förtjänst i handeln på marknaderna. På vissa b e s t ä m d a
terminer, vinter, s o m m a r och
A D O L F SCHARIN.
höst, reste k ö p m ä n n e n ut till
marknaderna i kustsocknarna, avyttrande spannmål, salt, specerier, tyger och allehanda kram samt tillhandlande sig i
stället trävaror, tjära, fågel, fisk med mera.
Marknaderna
i Lycksele och Åsele tiöllos strax efter nyår och här förvärvade
sig köpmännen pälsvaror och lappmarksvaror, såsom renkött, renhudar o. s. v. Handeln var i stort sett byteshandel mellan köpmannen å ena sidan och bonden eller lappen å den andra. De
kontanter, som dessa senare behövde till utlagor och dylikt, förskotterades vanligen av köpmannen.
Förplägning med brännvin och tobak underlättade affärerna.
Det Scharinska brännvinet ansågs väl mycket utspätt med vatten,
och gemene man brukade därför skämtsamt s ä g a : "Av Scharins
brännvinet blir man mera magastinn än pläga."
Bokföringen var på denna tid, då byteshandel och långvarig
kreditgivning gingo hand i hand, vanligen ordnad så, att köpmännen för varje socken eller större område lade upp en särskild
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bok, exempelvis "Lyckseleboken", "Degerforsboken", "Vännäsboken" o. s. v. Kreditgivningen hade för båda parterna sina nackdelar. Sämst ställd var nog kredittagaren, som lätt kom i händerna på handlanden och ibland kunde få gå från både gård och
grund.
Affärerna i staden gingo vanligen så till, att bonden kom
körande med sin fora med tjära och lantprodukter och tog in på
gården, spände från och satte
in hästen i stallet. Sedan gick
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NILS SCHARIN.

bonden av sina varor och logerade sig sedan i " b o n d k a m m a r e n " . Förhållandet mellan köpare
och säljare var kordialt och starkt personligt. Hade man blott en
gång inlett affärsförbindelse med varandra, räckte samarbetet vanligen livet ut.
Av varorna i kustsocknarna voro trä och tjära de viktigaste.
Virket förädlades vid böndernas många sågkvarnar eller sågades
för hand, varvid man begagnade sig av väldiga handsågar. Västerbottenstjäran var bekant som den yppersta i sitt slag och hade
god avsättning i Stockholm, men priserna fluktuerade avsevärt
och tjärhandeln beredde ibland oväntade förluster. Virket och
tjäran fraktades antingen ner till Umeå eller till någon lämplig
hamn vid kusten. I förra fallet lades varorna upp vid staden, varvid tjäran magasinerades på Tjärhovet och trävarorna i den Scharinska brädgården invid hamnen.
När tidningspressen år 1841 höll sitt intåg i Umeå, började
en och annan köpman att med tillhjälp av detta moderna reklam-
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medel annonsera sina varors förträfflighet. A. F. Scharin tillhörde i förstone ej dessa modernister, då han var övertygad om
att stadsborna i alla fall hittade vägen till hans bod. Men påföljande år den 28 maj finner man en liten annons om "Fint portvin
på buteljer i kommission hos A. F. Scharin" och längre fram på
året annonserades, att hos A. F. Scharin hade inkommit "flera sorters bredare och smalare Musslin de Laine, Salong, Orleans, slät
och fasonerad, Thibet m. m." Även de följande åren finner man
en och annan g å n g en liten annons med petitstil om nyinkomna
varor i den Scharinska boden ,såsom "svart tryckt porcelain och god
torr g ä d d a " eller "moderna schawlar å 15, 16 och 17 rdr stycket"
eller "rökt fläsk och riven blyvitt" m. m. Men efter ett tiotal år
upphörde firman med all annonsering och överlät åt de yngre
konkurrenterna att fylla tidningarna med de allt större annonserna. Scharinska boden hade sina givna kunder, och bodhandeln
i staden började för övrigt så småningom blott bliva en jämförelsevis liten detalj bredvid engroshandeln.
Rederirörelse

och

skeppsbyggen.

Efter en depressionsperiod i början av 1830-talet ljusnade
det på handelns område åter i slutet av decenniet, då utrikeshandeln började skjuta fart, medförande höjd frihet och ökad efterf r å g a n på västerbottensprodukterna på kontinenten. Skeppsbyggeriet följde med i denna uppåtgående kurva. De gamla varven
uppbyggdes och nya anlades. A. F. Scharin, som alltid varit intresserad av skeppsfart, föredrog emellertid till en början att reda
skepp tillsammans med andra. De första fartygen, han var delägare i, voro skonerterna "Carl Ludvig" och "Herman". 1840 var
han jämte rådman J. Sjöstedt och rådman Lars Hamrins änka,
Augusta Hamrin, redare för skonerten "Hoppet" om 53 svåra
läster, vilken liksom ."Herman" gick i inrikesfart. Nio år senare
hade han i inrikesfart minst tre fartyg, varjämte han var delägare
jämväl i ett i utlänsk frakt gående skepp.
Från slutet av 1840-talet behärskades Umeås ekonomiska liv
ett 40-tal år framåt av rederirörelse och skeppsbyggeri. De voro
den stora inkomstkällan, ur vilken både handlande, skeppare och
hantverkare öste, och omkring den grupperade sig borgarnas huvudsakliga intresse. Ett starkt inslag i staden bildades av skeppare, styrmän, skeppsbyggmästare, timmermän, matroser och
jungmän, vilka sommartid satte sin prägel på livet i hamnen och
vintertid lågo ute på långseglats i främmande land eller sutto
hemma på sina gårdar, där vindflöjelns fregatt förrådde ägarens
yrke.
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Även Scharinska firman blev, särskilt sedan A. F. Scharins
söner Adolf och Nils inträdde däri, mer och mer intresserad i
rederi- och skeppsbyggerirörelsen. Den första stora chansen fick
firman under det år 1853—1856 pågående kriget mellan Ryssland och västmakterna, vilket medförde ett starkt uppsving i
köpenskapen. Visserligen blockerade de fransk-engelska flottorna
den rysk-finska kusten, men blockaden sträckte sig i förstone ej
upp till norra delen av Bottniska viken, och följaktligen uppstod
här en synnerligen livlig export f r å n Sverige till Finland. Umeå,
där passagen över Bottenhavet är smalast, låg särdeles väl till
för denna trafik.
Samma år som Nils Scharin inträdde i firman, 1864, sjösattes för dess räkning f r å n ett skeppsvarv på Teg ett fartyg om
90 läster. Det tacklades till skonert och fick namnet " M a r i a " och
det torde ha varit det första fartyg, som byggts uteslutande för
firmans räkning. Från denna tid spåras hos ledningen en bestämd strävan att utöka rederiverksamheten. I slutet av 1860-talet beslöt den lägga sig till även med eget skeppsbyggeri och
arrenderade i detta syfte på hösten 1868 ett lämpligt strandområde
på Teg, där en stapelbädd, smedja, materialhus och diverse bodar
uppfördes. H ä r i f r å n sjösattes i juni ¡1870 skeppet "Catharina"
på 197 läster, det största fartyg Scharinarna dittills byggt.
På varvet byggde man ej allenast fartyg för egen räkning
utan även på beställning. Av de mer bekanta byggmästarna märkes Olof Jonsson ("Ol-jongsa"), Löfgren och E. Holmström. De
voro samtliga självlärda män, som börjat sin bana som timmermän och genom fallenhet och energi arbetat sig upp till skeppsbyggmästare. Boklig bildning ägde -de ej mycket, men desto mera
praktisk erfarenhet. Umeåskutorna hade namn om sig att "ligga
vackert på vattnet" och vara skarpa seglare.
På hösten sträcktes kölen och under vintern arbetade på varvet omkring 50 man, bestående av timmermän, smeder, drivare
och segelsömmare. Dagspenningen var i vanliga fall 36 skilling
(75 öre). Den steg dock under de goda tiderna i mitten på 1870talet och utgjorde t. ex. på hösten 1875 kr. 1,10 och på förvintern
1876 kr. 1,50 för bästa timmermän. Virket, som skulle vara av
prima beskaffenhet, hämtades f r å n övre bygden, särskilt Degerfors. Smidet togs f r å n närliggande bruk såsom Robertsfors, Johannesfors och Olofsfors, ankarkättingen köptes företrädesvis i
England, och tågvirket tillverkades antingen på ort och ställe eller
anskaffades f r å n Stockholm eller Petersburg.
Besättningen på
fartygen togs vanligen f r å n trakten, och segelfarten uppammade
flera sjömanssläkter, där yrket gick i arv f r å n far till son och
där traditioner om anhörigas kamp på havet ännu lever. Sjöfolket slet ont den tiden, då segelstället krävde hårdare arbete än
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i våra dagar. Kosten var anspråkslös och lönen desslikes. En
matros hade 25 å 30 riksdaler i månaden, en styrman 40 ä 50
och en sjökapten 90 å 100.
Skeppsutskjutningarna f r å n varvet fingo i allmänhet ett folkligt festligt förlopp. De voro verkliga evenemang, som i veckor
och dagar förebådades. Med juni månads ingång arbetades trägnare än någonsin på varven på Teg, skeppsbyggmästarna gingo
granskande och uppmuntrande omkring, och även redarna togo
sig ibland en promenad ditut för att se, hur arbetet fortgick.
Vid midsommartid var allt klart. På bädden låg det nymålade skrovet blänkande i solgasset och med flaggstället löpande
över spirornas toppar f r å n stäv till akter. Stapelrännorna voro
såpade och glänsande, och sidstöttorna stodo färdiga att släppa
sitt tag. Så småningom samlades åskådarhoparna och de till högtidligheten inbjudna Ångsluparna " H o l m s u n d " och "Phoenix"
bjödo på fri skjuts f r å n staden till Teg, dagen till ära prydda
med flaggor och grönt, och ombord spelade hornmusik till passagerarnas förnöjelse.
Så kom äntligen det högtidliga ögonblicket. Från varvstranden ljöd en hornsignal, och så slogos stöttorna f r å n ; under jublande h u r r a r o p och dånande kanonskott gled fartyget så småningom utför bädden och dök ner i älvens vatten. Champagnebuteljen krossades mot stäven och namnflaggan flög i topp. Så
kom kritiken och diskussionen om hur fartyget "förde sig" och hur
det låg på vattnet. På stapelbädden tävlade gummor och pojkar
att skrapa åt sig den rara såpan, och halkan och ivern i förening
lockade ibland till vådliga kullerbyttor under åskådarnas ljudliga
bifall. Senare på aftonen var alltid anordnat ett stort hej dundrande kalas, dit snart sagt alla voro välkomna och där tal höllos
för fartygets och dess ägares välgång samt gåvor utdelades till
byggmästaren och de mer förtjänta bland arbetarna.
Qlimtar från ett gammalt

köpmanshus

i Umeå.

Det Scharinska hemmet var ett typiskt gammalt gediget köpmanshem f r å n mitten av förra århundradet med de mörka mahognymöblerna i Karl Johansstil, de stoppade sofforna med sina
ständiga överdrag, de broderade eldskärmarna framför kakelugnen och de mångfaldiga prydnadsföremålen av marmor och
alabaster. Inredningen verkade kanske en smula konstlös, men
det vilade en stämning av burgenhet och välstånd över hemmet.
I slutet av 1800-talet inköpte Adolf Fredrik Scharin borgmästaren Per Niklas Sundelins stora, präktiga gård n:r 91, belägen vid Rådhustorget i hörnet av Storgatan och Rådhusgränden, där Svenska Handelsbankens hus nu ligger. En minnesgod
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släkting har på följande sätt tecknat bilden av huset, sådant det
tog sig ut på 1860-talet. Det var byggt i två våningar och hade
fasaden åt Storgatan. Den östra gaveln gränsade till grannens
tomt, den västra åter mot en gränd, som gick f r å n Rådhustorget
ned till Sjögatan. Mot Storgatan och på gavlarna var huset reveterat, men mot söder, åt gårdssidan, var reveteringen borta, så
att h ä r lyste brädfodringen f r a m ; till färgen var gården vit.
I hörnet mot gränden och Storgatan, vettande mot Rådhustorget, låg handelsboden, som hade sin särskilda ingång. Boddörrarna stodo vanligen öppna hela dagen, så att temperaturen
om vintern var bister både för kunder och bokhållare. N ä r man
kom in i boden, låg disken till höger och innanför den voro tre
fönster, varav ett vette mot Storgatan och två emot gränden. I
taket hängde fullt av handelsvaror av alla slag, såsom tågvirke,
blecksaker, borstar m. m. som nedtogos med en särskild krok. För
övrigt funnos på hyllorna tygvaror, garner, karduser och dylikt
och i lådfacken socker, kaffe, mjöl, gryner, kryddor och övriga
specerier av alla slag, med ett ord, det var en gammaldags diversehandel, sådan den skulle vara.
F r å n boden gick en dörr till det yttre kontoret; dörren var
försedd med ett fönster, så att bodbetjänten vintertid kunde slinka
in dit och värma sina f r u s n a fingrar och ändå ha utsikt över boden. I det yttre kontoret funnos tvenne låga soffor, ofta upptagna
av bondgummor och barn, som väntade på att affärerna skulle
göras u p p och under tiden erhöllo vederbörlig traktering.
Från
det yttre kontoret gick en dörr till höger, som ledde till det egentliga kontoret, där de flesta affärerna uppgjordes. Detta var
litet till utrymmet och låg med ett fönster mot Rådhusgränden och
det andra mot gården. Vid det ena fönstret stod en hög pulpet
med två höga skrivstolar. I en liggsoffa vid väggen lågo de båda
bokhållarna, som i kontoret hade sitt gemensamma boningsrum.
I ett hörn syntes en järnbeslagen kassakista, och strax innanför
dörren stod det sedvanliga hörnskåpet, där brännvinsflaskan och
glas förvarades.
Ingången till själva boningshuset låg på mitten vid Storgatan. Genom en trappa kom man upp till övre våningen, som
disponerades av familjen. Då man kommit upp för trappan,
trädde man genom en dörr på vänster hand in i den s. k. storsalen,
ett ganska stort, men ej särdeles ljust rum med två fönster åt
norr. Bakom storsalen lågo två rum, varav hörnrummet kallades
vitkammaren, förmodligen ett upplagsrum för allt linne.
Rummen voro enkelt möblerade. I storsalen stod framför vart fönster
en liten soffa utan ryggstöd, och vid båda tvärväggarna och mellan
fönsterna stora vita fällbord.
N å g r a stolar och större skåp av
björk fullbordade inredningen i detta rum.
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Från storsalen ledde till höger en dörr in till förmaket, ett stort
rum med två fönster mot söder, hemtrevligt inrett med vackra
mahognymöbler, däribland en lång soffa efter nästan hela väggen,
några bord i rokoko samt en gammal byrå med beslag och marmorskiva. P å byrån stodo som övligt ett par silverljusstakar, en
stor pendyl med tillhörande glaskupa samt åtskilliga prydnadsföremål i marmor och alabaster, till stor del hemförda av sjökaptenerna f r å n främmande land. Kring kakelugnen låg en krans
av stora snäckor och korallstycken. Det var ett typiskt förmaksrum, sådant som ej g ä r n a saknades hos de bättre situerade familjerna, och där man endast vistades, då man hade främmande. —
Bredvid och öster om förmaket låg den s. k. storsängkammaren,
som hade två fönster åt söder. Mellan dessa fönster stod en
bukig mahognybyrå, även den med beslag och marmorskiva och
likaledes fullsatt med prydnadsföremål. Mitt på östra väggen stod
en stor imperialsäng med sänghimmel och på väggen mot norr
en soffa av väldiga dimensioner.
Från övre förstugan trädde man till höger in i den del av
våningen, som var i dagligt bruk. Genom köket steg man in i
den s. k. bilsalen, det elegantaste rummet i hela huset. Det låg
i hörnet av Storgatan och Rådhusgränden, alltså ovanför boden,
med ett fönster åt torget och två åt gränden. På detta rum kunde
man märka att huset varit landshövdingsresidens*: dörrposten och
fönsterpanelen voro vackert snidade och målade i vitt, det blå och
vita kaklet i kakelugnen var dyrbart och väggarna voro målade
på väv och indelade i olika fält. Ovanför dörrarna sågos infällda
i väggen tavlor ur nordiska gudasagor med figurer i svart på vit
botten. Möblerna, bl. a. en rak och mycket stor soffa, voro av
mörk mahogny. Både soffa och stolar voro klädda med tyg i blått
och gult men i vardagslag begagnades givetvis överdrag, som var
av ljusblått tyg. Den hemvävda yllemattan, som vintertid täckte
hela golvet, var vävd i schackrutor i blått och gult. Även bomullsmattorna, som i och med den stora vårrengöringen avlöste
yllemattorna, voro vävda i samma mönster och samma nationella
färger. Vid södra fönstret fanns en s. k. fönsterpall, en upphöjd
plats med rum för ett p a r taburetter. Det var h u s f r u n s älsklingstillhåll. Framför kakelugnen stod en broderad eldskärm; liksom
i de andra rummen fanns på ett bord ett par ljusstakar och på
en smal bricka därbredvid en ljussax, vilken, om det skulle vara
riktigt fint var av silver. Vintertid stod i bilsalen ett piano, som
om sommaren flyttades ut till storsalen.
Från bilsalen ledde en dörr till "lillsängkammaren" med ett
* Huset hade inman- det kam i borgmästare Sundelin« ägo, ägts av landshövding Strömberg.
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fönster mot gården och ett mot gränden i väster. Även här voro
möblerna av mahogny, bestående av en gustaviansk säng med vitt
sängomhänge, spegelbord, likaså med omhänge och fullprytt med
allsköns småsaker av silver, borstar, askar, nålfat och ringklocka.
Och omedelbart innanför dörren till höger stod ett vitt över- och
underskåp, på vilket lågo några böcker såsom postillan och psalmboken.
Till vänster hade man i detta rum en dörr till kökskammaren,
som var makarnas sovrum och där alla måltider intogos. Därifrån
ledde dörrar till köket och handkammaren, i vilken senare alltid
var fullt av tinor och byttor med mat av alla slag. Kökskammaren
låg över kontoret, och i ett hörn var i väggen insatt ett bleckrör,
som mynnade ut i det inre kontoret.
Utom boningshuset funnos på den stora tomten åtskilliga
andra byggnader, vilka jämte boningshuset alldeles kringslöto
gården, såsom den tiden var brukligt. Ett rum i en brygg- och
bagarstuga, drängkammare m. m. inrymmande huslänga var den
s. k. "Bondkammaren", där långväga resande från övre bygden
fingo taga in och även ligga över natten.
D a g a r n a före de stora helgerna var gården så full av folk,
hästar och åkdon, att det var nästan omöjligt att komma fram.
Nybyggare f r å n Degerfors blandade sig med bönder f r å n Nordmaling och fiskare f r å n Holmön, varor lastades av och på, lapphundra skällde och hästar vrenskades, och mitt i denna brokiga blandning gick handelsman Scharin och hade ögon för allt
och alla. Stor djurvän som han var, hade han noga reda på varenda häst och hur ägaren skötte den. Det var nog också av nöden,
att han höll uppsikt häröver, ty krogen "Sista styvern" låg alldeles
i närheten vid Sjögatan, och dit slunko bönderna gärna in för att
få en "klämtare" eller flera, och vanligtvis blev det flera. Och då
glömde man lätt, att hästen stod och frös.
Dagen i det Scharinska hemmet började tidigt, redan kl. 5 på
morgonen. Korna skulle mjölkas, hästarna skötas och tusen andra
bestyr utföras, och kl. 7 öppnades boden. Särskilt vid tillrustningarna för marknadsresorna hade husets fruntimmer mycket för
händer. Medan männen voro upptagna av att i lassen packa ner
allt, som behövdes för kommersen, var allt kvinnfolk i huset i fullt
arbete f r å n morgon till kväll för att få "matspännena", d. v. s.
matsäckskrinen i ordning. Bl. a. brändes och maldes kaffe i flera
dagar, ty mycket och starkt kaffe skulle lapparna ha.
Bland de många och betungande hushållsbestyren, som förekommo i ett så stort köpmanshus, var ljusstöpningen något för
tiden speciell!:. Den tog många dagar i anspråk. Vår och höst
verkställdes brödbakning, som likaledes krävde en Irundlig tid.
Före jul voro matbestyren särskilt omfattande, och då verkställdes
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även slakt av grisar och kalvar för beredande av julskinka, sylta,
korv o. s. v.
Varje söndagsmorgon ströddes i alla förstugor fint repat granris, vilket drängarna hade gjort i ordning dagen förut.
När under vintern de dagliga bestyren voro undanstökade,
togos spinnrockarna fram, och det spanns både lin och ull, som
sedan sommartid vävdes i hemmet till mattor, linne och annat.
Lika tidigt som man steg upp, lika tidigt gick man till sängs
om kvällarna. Sedan herrskapet lagt sig, fick ej ljus utan särskild tillåtelse brinna i köket, och det kontrollerades noga, att den
bestämmelsen efterlevdes.

Ordspråk, o r d s t ä v och bärmningar.
Då jag ha fått hä jag ska ha å vähl ut hä, å a'ren ha fått hä
dem ska ha å nätt opp hä, då jär jag nöjd.
Aga jär bra då hon jär måttli, sa kalln, slog ihäl gris'n.
Då han et fort å läng, då vahPn tjvärmätt.
No vahl du, sa 'n Herman i Bygd', då han danse ve dotra.
Vi ska låta tiden tala, sa 'n Kalle Forsberg i Täft', då nån
gjort na hasavarp.
Mästä går'ä vähl, sa Åbergen på Skeppsvik, "doktorn", då han
gav åt sjuklinga apoteksdosen både dell smörjnings å intagnings.
Han ska int lån bort put'n, då han behöv'en sjölv.
Du lus, va sko du ha!
Aller vahl körka sä full, att int präst'n gå in, å aller vahl'n
sä mätt, att int en kams gå ner.
Ha'n tjådd hunn, no tjå'n rompa.
Hä jär långt dittan å darn, sa kälinga, sköjt på månen.
Hä går sakta som lusa på tjerusticka.
Hä jär som hä jär, sa jänta.
No vahl hä läng inna hä vahl na kafferegn.
Men — hort ha du fölle borta bastuogn ? sa a Per Hans' Fina,
då drängen frie till 'a.
Nää, ameriksfläske, bagarkakun å bolagsarbete, hä jär då
nangting hä, sa Ögren, sto å såg på då dotra körd jordplogen.
Som ja säj'e, om ji tro'e häll int, se köm'e å vahl e anne ver
ätter ehänn vere, sa 'n Gustav Wilhelm.
Nu sitt du där, sa 'n Stark Nils Petter, tog tag bak i långsläden och höll in den skenande hästen.

^Borgcifxciiiart.
Av J. A.

R

Lundmark.

E D A N i Dorotea kyrkoby talade de om den. De sade att
Borgahällan f a n n s där någonstans långt i V. S.—V., att den
var en sevärdhet, ja, att den var oförliknelig. Men det var
tio mil dit.
I Långsele talade de ännu mera om Borgahällan. De voro
stolta över Borgahällan — folket— och sade att den syntes bara
man gick upp på en kulle. J a g klättrade u p p på kullen ifråga,
som ej var någon kulle, utan var en oförlikneligt stor och förnämlig lid. Och jag såg långt i f j ä r r a n ett berg bland en massa
andra. Den bildade en svagt blånande silhuett mot en disig himmel. J a g började betagas av stor vördnad för Borgahällan.
I Risbäck — eller Arksjö — där gjorde de stora gester när
de talade om berget. Det syntes ej härifrån, men närheten bör-
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jade kännas, fast det ännu var fyra mil dit. J a g var inom fjällregionen. Det fanns en orimlig massa berg, men det fanns bara
ett berg, som var mitt berg. N ä r jag talade till folket och frågade
dem om Borgahällan lyste de upp och berättade att det var ett
utomordentligt berg. De flesta sade sig ha varit dit — u p p på
berget och de skulle aldrig kunna glömma den stunden.
J a g gick som i feber att få komma upp på Borgahällen. Men
först måste jag f r a m till berget. J a g färdades till fots och med
båt över de långa myrarna och de ännu längre sjöarna. Rankiga
fjällbåtar med bastanta roddare förde mig över svarta tjärnar
och solglittrande skogsbäckar. Fjällvindarna kommo med isiga
pustar f r å n den eviga snön och förde med sig budskap om vidder
och frihet, som voro orimliga i all sin storlek och myckenhet.
J a g passerade Mångmanberget, Gubbsjöhöjden m. fl. och
kom till Avasjö och såg därifrån Klöverfjället i hela dess betagande
skönhet. Det var kväll — sensommar — ganska mörkt. Det mäktiga fjället bredde sin skugga över den lilla fläck, som upptogs
av byn. Det reste sig upp i molnen, man såg toppen ovanför ett
molnskikt. D ä r bortom reste sig toppen av Genjegetjem 1455
meter över havet, men den förtogs av Klöverfjället fastän detta
var lägre. Det var skönt, det var sagolikt. Man blev dyster i
hågen men på samma g å n g så sällsamt berörd av njutning. Genom byn forsar en älv. Höga grusbankar på ömse sidor, stugorna
i backarna zick-zack och susande mångmilaskog runtom. Ja, den
skogen stod så svart som ett bårtäcke och flöt ihop med fjällens
skuggfantomer.
Och äntligen — nästa ställe är Borga. Borga, som ligger vid
Borgasjön, vid vilken Borgahällan ligger. Det är på gränsen
mellan Jämtland och Västerbotten och ungefär tre mil f r å n norska
gränsen. Saxälven bildar utlopp för Borgasjön, som är cirka en
kilometer bred och åtta till tio kilometer lång.
Luften var mulen. J a g såg just ingenting av Borgahällan.
Bara en g r å massa, som sköt in i molnväggen.
Den föreföll
oändlig — massan — och bildade liksom en mur, som utestängde
världen.
J a g väntade flera dagar. Men molnen ville fortfarande gå
lågt. Ibland såg jag toppen, men det kunde vara fyra eller fem olika
lager av moln nedanför. Det var som att se en stege till himlen.
Men en morgon var luften hög och klar. Solen strålade över
bergets hjässa och omspann den med eld och guld. Åttahundra
meter — nästan lodrätt —stupade den mot sjön. Under tidernas
lopp ha fragment lossnat ur klippan och fallit ner. Enbart dessa
partiklar ha bildat en sluttande vall mot sjön, en vall, vilken är
etthundra meter hög bara den. Längre åt höger växer en skog på
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sluttningen, skog, vilken har varit utsatt för snöskred, ty träden
ligga böjda efter jorden som hade de pressats med ett jättestrykjärn.
Borga är en by om två gårdar. J a g bodde i den som synes
närmast å teckningen. Ägaren hette Näslund och var en hedersman av allra bästa sorten. H a n skulle följa mig upp på Borgahällan. Han sade att vi kunde ej ta oss u p p annat än på en omväg
och då skulle det bli en halvmil att gå. Själv såg jag genom
kikaren en upptorkad bäckrännil, som möjligen kunde bilda en uppfartsväg, men Näslund skakade på huvudet. Emellertid lyckades
jag driva igenom att vi skulle försöka den vägen.
Och vi gjorde så. Visserligen var den brant, men vi aktade
oss för att titta ner när vi voro på de brantaste ställena. Vi klevo
och klevo till dess vi nådde en liten platå om några meters bredd.
H ä r funno vi ett klippblock om ett par tre tons vikt, som syntes
ha väntat på att någon skulle välta ner det. Vi blevo förlösarna.
Vi togo fotspjärn och lyckades få det över branten. Men det såg
hemskt ut där det hoppade f r a m utför den starka sluttningen
längre ner. Det såg ut som en ärta där det trillade iväg, det tog
skutt på femtio, ja, kanske hundra meter. Det dånade och knakade
där den kolossala projektilen susade fram, och jag kunde inte låta bli
att föreställa mig ett hus i vägen, ett vanligt skört, tarvligt trähus.
Efter någon möda kommo vi upp på vida fjället, som sträckte
sig så långt ögat kunde nå, endast här och där avbrutet av höga
kolosser. Till vänster om oss hade vi Borgahällan.
Nu var det
lättare at ta sig fram. Efter en kvarts promenad på jämn men
starkt lutande mark voro vi på toppen, som vi bestego f r å n baksidan.
Två renar funnos där — högst på den kala hjässan. De tittade
misstroget på oss, men fortsatte sitt lugna filosoferande. En av
dem var nyfiken och kom emot oss mycket nära. Det var
en ståtlig tjur, och han såg varken vänlig eller stridslysten ut.
Allt var majestätiskt, luften, bergen, renarna, ja, sinnet.
J a g fann, att talet om Borgahällan var ingen överdrift. Den
var storslagen.
Långt inåt norska fjällen såg man toppar av
andra jättar, som halvt förlorade sig i blådis. Man såg ända ner
till Långsele sju mil därifrån. Man såg mycket längre, men bara
skog, myrar och andra fjäll.
Man såg älvar och sjöar och renhjordar, som likt myror strömmade över bergssluttningarna.
Näslund berättade, att många som bestigit Borgahällan hade
ej vågat gå så nära kanten att de kunnat se den nedanför liggande
Borgasjön, trots att denna är en kilometer bred. Och verkligen,
jag steg f r a m till kanten, sökte säkert fäste för foten och tittade
neråt. H u ! Det var otäckt, svindlande. Det svepte som en
kallrysning över ryggen och genom h j ä r n a n . Blicken förlorade
sig nästan i det tomma intet — föreföll det. J a g lade mig på
magen och masade fram till den skarpa kanten. Det var som en
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dimma för ögonen då jag försökte se på den nedanför liggande
vallen. Den föreföll så oändligt långt avlägsen.
J a g kastade en sten och väntade på ekot. Det dröjde — jag
följde i tankarna stenens färd — nu borde den vara nere — nu
borde ljudet ha hunnit tillbaka — ingenting — den var förstås
för liten, j a g sökte en ny, större sten, då — äntligen kom ekot.
J a g ryste.
J a g vältrade en trehundrakilossten f r a m till kanten, lade mig
på rygg och sparkade ut den med fötterna. Den stötte emot några
utskjutande partier därnere, det kom ett dån, som lät hemskt
ihåligt. Hela vägen ned markerades med långa skramlande ekon
liksom den egendomliga skrällningen man ibland hör hos åska.
Näslund berättade, att ibland kommo brak och dån f r å n berget, som voro öronbedövande. Det var när större partier av klippan
lossnade eller då mångårslagrad snö äntligen förlorade fästet.
Ibland ha skreden skjutit långt ut i sjön och bildat öar av träd,
jord, rötter och snö ovanpå isen.
Vi voro länge däruppe. Vi — åtminstone jag — hade svårt
att slitas därifrån. Men varje njutning har ett slut. Vi togo en
annan väg tillbaka, därifrån vi voro i tillfälle att se det jättestora
stupet riktigt i profil. J a g gjorde en skiss av hällan sådan den
föreföll mig. Den är inte korrekt vad formen beträffar, men den
är sådan man kan se den.
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GAMLA T I N G S H U S E T PÅ BACKEN.
Teckning av C. M. Lindqvist.

<-SiSnr p r ä s t e n s g å r 6 Gter» ^JCmeå
sockens tingshus.
Ur gamla sochenstämmoprotokoll.
Av M.

N

Ahnlund.

ÄR menigheten söndagen den 17 april år 1814 efter slutad
gudstjänst i Umeå landsförsamlings kyrka samlades framme
i koret för att hålla sockenstämma, märktes det nogsamt,
att något av särskild vikt skulle behandlas. Frågan gällde uppbyggandet av ett nytt tingshus, och förhistorien till detta sammanträde var i korthet följande.
"Under ryska fejden", d. v. s. 1809, hade dåvarande tingshusbyggnader lagts i aska. Häradsrättens förhandlingar hade sedan
dess ägt rum i förhyrda lokaler. Behovet av eget hus hade emellertid blivit starkare för vart år, och på hösten 1813 kom frågan
på dagordningen genom kronolänsman K. J. Långströms initiativ.
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Enhälleligen beslöts så på sockenstämma i december samma år
uppsättandet av ny tings- och sockenstuga på den gamla tomten
vid hamnen, strax öster om kyrkan. Ritningar till byggnaden
förevisades och godkändes. Virket skulle av sockenborna anskaffas
allt efter skatt och under vintern framköras. Allt var frid och
endräkt.
Men under tiden hade änkepastorskan Maria Haeggström börjat se sig om efter spekulanter till sin ägandes g å r d å Västra
Backen och funnit, att den synnerligen väl skulle lämpa sig till
tingshus. Snart hade hon lyckats vinna ortens ståndspersoner för
sin sak. I en skrivelse till Konungens befallninghavande i mars
1814 och undertecknad av länsman Långström, påpekades, hurusom enligt uppgjort materialförslag enbart gråsten till grundmur
samt erforderligt timmer skulle u p p g å till en kostnad av nära
ettusen riksdaler, oberäknat husets upptimring och inredning, vilket ansågs belöpa sig till tretusen riksdaler. Nu hade emellertid
den omständigheten inträffat, att "enkefrupastorskan Haeggström
funnits villig, att till församlingens tjenst i stället för Socknestuva
och Tingshusbyggnad till salu uplåta dess Tvåvåningars H u s
bestående af 2:ne rymliga salar, samt 4 st. kamrar med beqväm
upgångstrappa, 4 st. kakelugnar samt ärforderlige fönster och
dörrar, för endast Åttahundra Riksdaler Riksgälds Sedlar."
Denna skrivelse hade åsyftad verkan: byggnadsfrågan återförvisades till sockenstämmans förnyade behandling.
När underrättelsen härom spred sig, avstannade naturligtvis allt vidare framforslande av virke till den tillämnade byggnaden. Missnöjet bland dem, som redan fullgjort sina leveransskyldigheter — och det hade redan största flertalet av bönderna —
var stort och allmänt. Man beslöt sluta u p p allmänt vid den
stundande stämman för att förhindra, att köpet komme till stånd.
Men f r u Haeggströms förespråkare stannade heller icke hemma, och när sockenstämman, varom här talas i början, skulle hållas,
funnos så gott som samtliga socknens ämbetsmän och skatteägande
ståndspersoner tillstädes. H ä r voro, förutom kontraktsprosten, doktor Hambraeus, kammarrättsrådet G. E. von Walter, borgmästaren
i Umeå "Ädle och Widtlagfarne H e r r " Johan Sundelin, brukspatronen och huvudmannen för handelsfirman Åberg, Grahn &
C:o, Henrik Bjur, rådman Löfroth, magasinsförvaltare Fahlstedt
och de båda kronolänsmännen Långström och J. E. Lindroth.
Doktor Hambraeus öppnade sammanträdet med tillkännagivande, vårföre vederbörande blivit sammankallade, tillfogande en
"upmuntran, att stilla och i möijelig enighet medverka till det
åsyftade ändamålet". H ä r p å uppläste kronobefallningsman Per
Abraham Fougt "ljudeligt" den av länsman Långström till Konungens Befallningshavande ingivna skrivelsen samt hemställde
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åt allmogen, isynnerhet de närmare boende, "att utan all slags
åsyftad egennytta och afsigt att kunna beräkna egen förtjänst på
de fjermares bekostnad — som ju ej själva skulle kunna vara i tillfälle att medverka vid bygget genom eget arbete — omfatta detta
gynnande tillfälle att med största besparing befrämja ändamålet".
Håkan Natanaelson i Röbäck, en mångbetrodd och ansedd
man inom socknen, tog så till orda. Man hade ju redan förut
beslutat att efter uppgjort förslag uppföra nödigt tingshus på
den gamla tomten vid hamnen. Då dessutom redan i det närmaste
allt erforderligt virke blivit framforslat, "vore detta enligt hans
tanke ett uptåg att missleda Allmogen, hvarigenom händt, att sedan ryktet om länsman Långströms förslag blivit utspridt, många
lättsinniga Socknebor deraf tagit anledning att icke framföra det
dem efter fördelning ålöpande virket, så vore hans oförgripeliga
tanke, att ingen rubbning uti förra beslutet dessmindre ägde rum,
som om ock nya byggnaden skulle komma att kosta något mera,
vore för framtiden mera bestånd och beqvämlighet närmare vid
Kyrkan att vinnas, än genom inkjöpet af f r u Haoggströms dåligt
upsatta byggning, som endast vore Ellofva Alnar bred invändigt
och icke hade, eller möjeligen kunde få, genom någon slags förändring tillräckligt rum via Allmänna sammankomster för denna
Sockns talrika menighet."
Kammarrättsrådet von Walter fäste uppmärksamheten på den
tryckande fatigdom, vari socken befann sig efter de hårda krigsåren och påpekade den besparing, som vunnes genom inköp av
fru Haeggströms hus. Kunde ej undgå att göra den anmärkningen, "att hvar och en eller eho som häldst, som icke med större
fog och giltigare vederläggningar än dem Håkan Natanaelsson
bestred det föreslagna kjöpet, icke vore vän till den fattiga och
avlägsne boende medbrodren".
Kyrkovärden Nils Thomasson i Västerhiske, kanske den man
bland allmogen, vars ord alltid vägde tyngst, ansåg, att en nybyggnad för tretusen riksdaler alldeles icke skulle bliva betungande
för en socken med ungefär åttahundra bönder, som med egna
skogar skulle vara i stånd att utan synnerliga penningutgifter
bestrida kostnaden. Detta vore "drägligare än att inkjöpa det
föreslagna Tvåvåningshuset, hvars inredning och beskaffenhet
dertill vore otj enligt och dessutom tarfvade mångfaldiga reparationer och vore för eldsvåda blottställt."
Efter yttrande av kronolänsmannen Långström och häradshövdingen, "Ädle och Widtlagfarne Herr C. R. Moritz," som båda
talade för inköp av haeggströmska huset, skreds så till omröstning efter röklängden. Så gott som samtliga bönder inom det område, som nu bildar Umeå socken, gåvo sitt votum för byggnadsförslaget. Men Vännäs och Sävarbyarna stodo på de andras
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sida och fällde utslaget med fullmakter för 130 hemmansrökar
utslaget. Haeggströmska gården blev tingshus.
Emellertid — bönderna vägrade betala köpet. I november
samma år föredrogs på sockenstämma en skrivelse f r å n pastorskan
Haeggström med anhållan, att allmogen måtte förpliktas till betalning. Varpå bönderna Erik Olofsson, Erik Hansson och Jon
Johansson f r å n Stöcksjön med stort instämmande förklarade sig
ej vilja ingå på någon betalning, emedan de aldrig samtyckt till
köpet, utan själva velat bygga sitt tingshus. De vägrande upplystes om, att ärendet redan genom omröstningen var avgjort och
att de voro nödsakade att finna sig i, vad majoriteten beslutat.
" M e n de förblefvo icke dess mindre vid hvad de anfördt, att f r å n
all betalningsskyldighet vara frikände." Naturligtvis gick det dem
ej så väl.
Kyrkvärden Thomassons påstående, att huset skulle tarva
många reparationer, besannades emellertid. Bläddrar man i sockenprotokollen, finner man att reparation av tingshuset ofta står
på dagordningen. Under de år, där hölls ting — och det var till
slutet av sjuttiotalet — lappades och lagades för sammanlagt mer
än den summa huset kostat. Den, som köper billigt, köper dyrt.
*

I snart femtio år har nu den gamla tingshusbyggnaden stått
övergiven. Väder och vind ha farit illa f r a m med den. Takspånen är mossbelupen och uppruttnad, skorstenen fallfärdig och
fönsterrutorna borta. Den ser ruggig och grå och skamfilad ut.
Skrockfulla människor viska om vitklädda skepnader, som visat sig
i dess fönster under mörka höstkvällar, och om allehanda ljud,
som de hört därifrån. Ännu spelar den en roll, som — "spökhus".

Jpailteitrt
Västerbottens-sonen, hembygdens tondiktare.

Av Axel-Magnus

I

Carlsson.

N G E N betydande kulturbärare har någonsin varit profet i sin
samtid, allra minst om han gått till storms mot denna samtids
gudar och avgudar. Så har inte heller den tonkonstnärlige
skapare, åt vilkens glansfulla gärning dessa rader ägnas, ännu
rönt det fulla, förbehållslösa erkännande, varav han gjort sig förtjänt genom insatser, som gjort vårt folks andliga arv oändligt mycket rikare än det var, då han för omkring tre decennier sedan, besjälad av en obändig vilja mot ideala mål, trädde in i vårt offentliga
musikliv. Visserligen har Wilhelm Peterson-Berger inhöstat mycken berömmelse, visserligen ha tusen och åter tusen tacksamma
sinnen anammat hans gåvor.
Men en sida av hans verksamhet
— den kritiska — har helt visst hindrat en full förståelse och rättvis uppskattning av hans tondiktargärning. Det har stått och står
strid kring hans namn, och nutiden, som ju partitagande står mitt
uppi denna strid, har naturligtvis svårt att fälla en oväldig dom.
Därtill kommer, att Peterson-Berger både som skapande konstnär
och kulturkritiker — hans musikkritik vidgar sig i själva verket
till en hela vårt kulturliv omfattande rannsakan och dom — bär
det signum, som kännetecknar det stora: han skapar inte för dagen utan för kommande tider. Därför komma helt visst också
hans verks bästa värden att upptäckas och fullt uppskattas och
de vägar, han anvisat, att följas först av ett kommande släkte.
Får oväld råda, när en g å n g den svenska musikens historia
skall skrivas, så komma tvivelsutan några av de första och vackraste bladen att bära Wilhelm Peterson-Bergers namn och ägnas
hans gärning som tondiktare, musikskriftställare och kritiker. Och
detta främst av det skälet, att hans namn och hans verk stå i ett
oupplösligt samband med begreppet nationell svensk
tonkonst.
Fastän ju musiken av alla sina systrar bland konsterna är den,
som omedelbarast ger uttryck åt folksjälens rörelser, har begreppet nationell musik hos oss först på sistone fått sin utprägling och sitt innehåll. Den tonkonstnärliga alstringen hos oss
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WILHELM PETERSON-BERGER.
Skulptur av artisten David Wretling.

stod långt in mot 1800-talets slut i ett allt för starkt avhängighetsförhållande till utländska strömningar för att man med fog
skall kunna tala om en i verklig mening nationell svensk tonkonst.
Mot seklets mitt började väl sången, som förut stått helt och hållet
i den samtida tyska musikens tecken, genom inflytande f r å n den
svenska folkvisan bli mera nationellt betonad. Men instrumentalmusiken forsatte att stå i ett alltmera slaviskt beroende av impulserna utifrån, och till slut hotade jätten från Bayreuth här att
fullständigt förkväva det nationellt egna. Då framträdde Wilhelm Peterson-Berger, och hans mål, redan f r å n början fullt
medvetet fattat, var att på folkmelodiens grund skapa en nationell
svensk tonkonst.
ii
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Wilhelm Peterson-Berger är icke västerbottning till börden,
men såsom uppväxt och fostrad i Västerbotten är han, vad jag
skulle vilja kalla, en andlig västerbottning, och jag vet, att han
själv håller styvt på sin extraktion i detta avseende. Född den
27 februari 1867 i Ullånger i Ångermanland såsom son till lantmätaren Olov Peterson och dennes maka Sofia Vilhelmina Berger,
kom han med sina föräldrar vid späda år till Umeå, där han i
h. allm. läroverket åtnjöt undervisning f r a m till studentexamen,
som han avlade 1885. Skolferierna tillbragtes vanligen i Burträsk under ett sorgfritt, glatt och lyckligt ungdomsliv. Hos den
musikaliske ynglingen, som under sin mors och sedermera läroverkets musiklärares ledning gjort snabba framsteg inom musiken,
väcktes under denna tid med sin kvartettsång, sina gymnasiekonserter, sina exkursioner och fjällvandringar många musikaliska
tankar, som sedan utlöstes i kompositioner av växlande natur och
innehåll, t. ex. "Norrländsk rapsodi" och " E n fjällfärd", den senare tillkommen just under en sådan sommarvandring.
Hur
avgörande för Peterson-Bergers tondiktning ungdomsintrycken
f r å n Umeå och Västerbotten varit, har han själv en g å n g vittnat
om. Det var efter den vackra och spontana hyllning, som 1922
ägnades honom i Umeå, sedan han med sin ståtliga jubelkantat
spritt glans över stadens trehundraårsminnesfest. Han kvitterade
hyllningen med ett kort tal, vari han först citerade de ord en berömd fransk författare skrivit som enda företal på ett av sina
förnämsta verk: "Härmed återbetalar jag vad jag lånat". Och han
motiverade citatet med förklaringen, att han trodde sig sanningsenligt kunna påstå, att han i de flesta av sina tonsättningar återgivit, vad han mottagit i sin ungdom, i sina viktigaste utvecklingsår.
"Och dessa år", förklarade han "tillhöra helt Västerbotten och
Umeå."
Med den offentliga tonkonsten trädde Peterson-Berger redan
tidigt, under skolåren i Umeå, i direkt förbindelse. Han var inte
mer än tretton år, då han anmodades att under musikdirektör
C. O. Lagerqvists ledning handha klockspel och triangel i Umeå
musiksällskaps orkester, och under gymnasietiden arrangerade
han små musikpjäser och uppträdde som pianist på gymnasistkonserterna.
En dissonans i livets spel mötte den musikaliske ynglingen,
då fadern efter hans studentexamen ville att han skulle fortsätta
studierna vid universitetet, medan hans håg och läggning drog
honom mot musikerbanan. Han drev segt och uthålligt sin åstundan igenom, och 1886 reste han till Stockholm, där han till 1889
var elev vid musikkonservatoriet. För att uppnå ett praktiskt
resultatet av sina studier, ägnat att tillfredsställa faderns önskningar,
avlade han organistexamen. Sedan bar det av ut i världen, till
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Dresden, vid vars musikakademi han under den berömde Edmund
Kretschner studerade komposition och instrumentation och under
H. Scholtz piano. Våren 1890 återknöt han sina tidigare förbindelser med musiklivet i Västerbottens huvudstad. Då nämnda år
musikdirektören vid Västerbottens regemente, som även uppehöll
organisttjänsten vid stadens kyrka och lärarebefattningen vid
läroverket och seminariet, avlidit, erbjödos samtliga dessa tjänster
åt den då 24-årige Peterson-Berger, som accepterade och sålunda
återbördades åt den stad, där han fått sin första intellektulla inriktning. 1891 anförtroddes honom även dirigentskapet för stadens
musiksällskap.
Denna splittrade verksamhet måste i längden bli
alltför betungande, och på hösten 1892 finna vi Peterson-Berger
åter i Dresden, nu som lärare vid Dresdens musikskola. Efter
1895 har han varit bosatt i Stockholm, där han först verkade som
musiklärare och sedan 1896 med undantag för åren 1908—10, då
han var förste regissör vid operan, i Dagens Nyheter som musikkritiker temperamentsfullt men med konstnärligt allvar kämpat för
sina musikaliska ideal.
Denna hans kritikerverksamhet är så betydande och betydelsefull, att det är på sin plats att ägna den några ord. Hans stridbara inträdande för vad han ansett vara rätt och riktigt och äkta
har förskaffat honom många vedersakare och fiender, som t. o. m.
velat göra gällande, att han tillfogat vårt musikliv skada. Detta
är helt visst vida mera överord än de överdrifter, till vilka "P.-B."
någon g å n g i stridens hetta och i krigarens "lovliga avsikt" kunnat
göra sig skyldig. Vill man vara rättvis, måste man erkänna,
att han som kritiker gjort en ofantlig insats för befordrandet av
en sund och ädel växtlighet inom vår tonkonst. Att han därvid
obarmhärtigt tuktat och sökt förkväva allsköns ogräs bör man
hålla honom räkning för. Säkert är, att hans kritik varit auktoritativ i högre grad än någon annans, baserad på grundliga insikter och en genomkultiverad musikalisk känsla och uppfattning.
På hans kritikerverksamhet böra tillämpas hans egna ord:
"Varje kritiker måste vara en smula konstnär, om han vill yttra
sig om konstverkens tillblivelse och inre väsen med någon sakkännedom . . . Konstnären har egna ideal, den rena kritiken
söker förstå andras, men icke att söka förstå, utan att verkligen
ha ideal och följa dem är det, som tillför världen nytt andligt liv,
nytt brännstoff, nya pulsslag."
Men det är dock i främsta rummet som tonsättare, PetersonBergers namn är oss kärt och skall gå till eftervärlden.
Redan
står det en storhetens glans omkring det, och starkare blir sannolikt den glansen för kommande tider och släkten, och något därav
faller tillbaka på Västerbotten, som sett honom växa upp och
skänkt honom för hans tondiktning avgörande intryck.
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J a g har redan framhållit, att det är hans ovanskliga förtjänst
att ha målmedvetet sökt skapa en egen svensk nationell musik på
folkmelodiens grund. Om hans strävanden härutinnan, sådana
de kunna avläsas i hans verk, skulle det kunna skrivas volymer.
I sinom tid komma de nog också till stånd under sakkunnigare
och värdigare pennor än dens, som skriver dessa rader, vilkas
syfte endast är att i den anspråkslösa hyllningens form ge några
synpunkter för förståendet av Peterson-Bergers gärning.
Som den humanist han är, står naturligtvis Peterson-Berger
för åtskilligt i tacksamhetsskuld till den klassiska tonkonsten och
diktningen. Av Beethoven har han, enligt egna vittnesbörd, under
sin barndom genom moderns förmedling mottagit för hela sin
utveckling bestämmande intryck. "Mina första och bästa barndomsminnen ifråga om konst äro min mors föredrag av Beethovens
sonater och min fars entusiastiskt sjungande deklamation av
Homeros", har han en gång förklarat. Den kärlek till den klassiska
musiken och diktningen, som sålunda under uppväxtåren väcktes
hos honom, har sedan aldrig slocknat. Till Beethoven som impulsgivare och läromästare har han sedan fogat Wagner. För båda
har han kämpat i tal och skrift och f r å n båda har han i sitt eget
tonkonstnärliga skapande tillgodogjort sig vad som kunnat gagna
och f r ä m j a hans konstnärliga avsikter. Så peka hans orkesterskapelser i sin tematiska uppbyggnad tillbaka på klassiska föregångare.
Så anknyta hans scenverk fullt tydligt till Bayreuthmästarens musikdramatiska stil. Men så starkt lyser dock den
personliga egenarten igenom, att det absolut inte kan vara tal om
någon efterhärmning över huvud taget och allra minst någon
epigonartad eller slavisk sådan.
Peterson-Berger har tagit sin
rättmätiga anpart av ett gemensamt kulturarv, men han har också
genom nya egna insatser formerat den. De personliga dragen i
Peterson-Bergers musik äro så starkt framträdande, att han med
fog kan kalla sina verk "brottstycken ur en stor konfession". Det
gäller scenverk som "Lyckan", " R a n " , "Arnljot" och "Domedagsprofeterna", det gäller symfonierna "Baneret" och "Sunnanfärd",
den senare en musikalisk motsvarighet till Heidenstams " H a n s
Alienus" och samtidigt sin upphovsmans självporträtt i toner. Det
gäller vad han skrivit för piano och fiol, och det gäller om hans
sångkompositioner.
Fasthållande vid sig själv, låtande sitt eget temperament brusa fritt i sitt högvälvda tondiktarbygge, har Peterson-Berger dock
också alltid fasthållit vid folkvisan och folkmelodien såsom den
fasta grunden, på vilken han byggt. De ha varit för honom en
aldrig sinande brunn, ur vilken han ständigt öst. Den inspirationskällan är det, som förlänat hans konst den prägel av friskhet och
omedelbarhet, av stark och oförvissnelig ungdom, som endast
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folkkonstens ursprunglighet och äkthet förmår giva. I en musikaliskt neurasteniskt sjuk och förvirrad tid har för Peterson-Berger folkmelodien varit en dryck till bot och nytt liv.
Ett ädlare
bruk av denna dryck har han kanske aldrig gjort än i de till sitt yttre så anspråkslösa två häften med det fulltoniga namnet "Svensk
folkmusik", med vilka den rika givare, som titeln nämner, fått en
den värdigaste gengåva.
Ett konstverk är enligt en bekant definition, ett stycke av
skapelsen, sett genom ett temperaments ögon. Tillämpat på
Peterson-Bergers tondiktning, betyder detta, att han däri uppenbarar den del av skapelsen, som heter den svenska folksjälen.
Han har i sin musik velat väcka till liv de urgamla ideal, vilka,
om än inte alltid fullt medvetet, dock alltid utgjort det bästa i
svenskt kännande, tänkande och viljande. Själv har han alltid
starkast förnummit dessa ideals röster i de toner, som den svenska
naturen, där den yppar sig i sin renaste form, låtit klinga mot
honom under hans ungdoms- och mannaårs strövtåg i vårt vackra
land. Främst är det Norrland — inte minst Västerbotten — i all
sin glans och prakt, där "de blidaste blomster vid drivorna gro",
Norrland med sina snötindrande fjäll, sina glittrande sjöar, sina
mäktiga älvars brusande under djupa allvarsdrömmar, sina mörka skogars orgeltonande hemlighetsfulla sus, som med nästan
gripbar tydlighet förnimmes i hans musik, synnerligast i de pianominiatyrer, varmed han rikligen hugnat oss. H u r han kunnat nå
denna träffsäkerhet i naturskildringen, kunde vara värt en ingående
undersökning. Som en kort och koncentrerad förklaring vill jag här
nöja mig med att peka på den antydan, som ligger i de Heidenstamska raderna:
"— den som lyddes som liten slarv
till skogens sus får annat arv
än den som fötts vid en gata."
Det är framför allt i Peterson-Bergers talrika sångkompositioner, som den svenska folksjälen lever, förklarad i löje och gråt.
Det tjänar ingenting till att h ä r räkna upp alla de sånger, där han
med slående uttryckssanning i vekt innerliga eller stormbrusande
tongångar tolkat vårt folks djupaste kännande, dess eviga oro
och längtan, dess vila i glädje och sorg, dess kärlek och ungdomliga svärmeri, dess stordådslusta och bragddyrkan. J a g vill bara
påminna om samlingen "Svensk lyrik", innehållande tonsättningar
till dikter av bl. a. Rydberg, Heidenstam, Levertin, Fröding och
Karlfeldt. Ingen svensk diktare har så ofta som den sistnämnde
blivit tonsatt av Peterson-Berger, och detta är sannerligen ingen
tillfällighet. Ty Karlfeldt är bland våra diktare prototypen för ett
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koncentrerat idealiserat svenskt känslosätt. H a n har starkast och
med oöverträffad uttryckssanning givit röst åt vårt folks egnast
egna, just detta, som Peterson-Berger i sin strävan att skapa en
nationell svensk musik velat uppenbara i toner. Peterson-Bergers
musik till Karlfeldts diktning är inte bara skickligt gjord och väl
anpassad. Den är kongenial. H a n s toner stå till diktarens ord
i ett avgjort förhållande av valfrändskap. H ä r skulle kunna tilllämpas de ord en annan svensk skald i en tillägnan till sin tonsättare låter Dikten yttra till Musiken:
"Samma vinge över världen bär oss,
samma längtan ger oss båda röst,
samma ödesdigra eld förtär oss.
Om jag väckt ett eko i ditt bröst,
har jag kanske fått min egen stämma
åter med förklarad klang av din.
Källsprång, som blott livet självt kan hämma
rinner i ett annat källsprång in."
Den starkt markerade folkvisetonen i Peterson-Bergers sånger
både för kör, kvartett och en röst, har gjort dem i djupaste mening
folkliga och förskaffat dem en den vidsträcktaste popularitet. Överallt i det Sverige, som älskar musik, sjungas de, och många av
dem ha så införlivats i det folkliga sångliga medvetandet, att de
leva på folkets läppar hart när som folkvisor, och i utlandet ha
de uppfattats som uttryck för svensk nationell tonkonst på samma
sätt som Griegs för norsk. Peterson-Bergers sångkompositioner
utmärka sig för en underbar samverkan mellan ord, melodi och
ackompanjemang, och det kan ifrågasättas om i detta avseende han
bland svenska romanskompositörer har någon jämlike, undantagandes Emil Sjögren.
Sina vackraste och friskaste lagrar som tondiktare har Peterson-Berger vunnit genom sin musikdramatiska alstring. Med
mästerverken " A r n l j o t " och "Domedagsprofeterna" har han i själva verket såsom också f r å n sakkunnigt håll blivit framhållet, skänkt
oss den svenska musiktragedien och den svenska musikkomedien.
Felix Saul har om dem sagt: "Allt som är gömt på den svenska
folksjälens djupaste g r u n d : det genom landets natur närda egensvenska sättet av gott och ont, av konflikter och deras lösning —
det f r å n all konvention lösgjorda rent mänskliga i svensk skapnad, har Peterson-Berger här med den musikdramatiska skaparens
klarsynthet mäktat gripa och gjuta i adekvata uttrycksformer.
Det stora i dessa två musikscenverk ligger ej minst däri,
att upphovsmannen även h ä r blir sitt folks själsförkunnare."
Även
i dessa verk visar Peterson-Berger, hur starkt och djupt rotad
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i den svenska folkmelodiens grund hans musik är. Den populärt
lättflytande, nordiskt f ä r g a d e melodiken utgör dessa operors främsta egenart.
H ä r liksom till alla sina musikdramatiska verk och till många
av sina sångkompositioner har Peterson-Berger själv skrivit texten,
varvid han dokumenterat sig som en diktare av Guds nåde. För
uppnåendet av ett organiskt sammanhang mellan text och musik
har det givetvis varit av den största betydelse, att Peterson-Berger
är den fullödige diktare, som han visat sig vara. Hans diktarenaturell har också på ett synnerligen lyckligt sätt spelat in, då han
haft att i toner kläda andra diktares ingivelser, emedan den satt
honom i stånd att djupare och rikare fatta en dikts och en stämnings individuella karaktär.
Handlingen i " A r n l j o t " är förlagd till den brytningstid i vår
historia, då den avgörande kampen stod mellan våra förfäders
Asatro och Vite krists lära.
Första akten spelar på Frösön med
Frös gudatron i förgrunden och Storsjön ooh Oviksfjällen i bakgrunden. Ting sattes, och man ville välja egen konung för
Jämtland och därmed göra sig fri f r å n både Norges och Svithiods
herradöme. Som kandidater uppträda på tinget Arnljots och Östmund, fader till Gunhild, som varit Arnljots ungdomsbrud men
under dennes långa bortvaro på ledungsfärder bortgifts med
Gudfast Grimson. Denne sistnämnde söker gräl med Arnjot, som
dräper vederdelomannen, varför han dömes fredlös på livstid. H a n s
mor Una dör av sorg, och Arnljot svär hämnd mot alla, förlitande
sig på sin egen kraft. I andra akten har Arnljot timrat sig en
stuga i vildmarken. En dag kommer Gunhild förbi på väg till
Norge, där hon hos kung Olov vill söka skydd mot jämtlänningarna, som inte kunna lida, att hon antagit den nya tron och låtit
döpa sig. Arnljot bönfaller henne att stanna, men hon svarar
nej. Då beslutar sig Arnljot för att också draga till Norge och
erbjuda kung Olov sina tjänster som vapenman. Tredje akten
har till historiskt underlag slaget vid Stiklastad år 1030. Arnljot
mottager dopet, och jämtlänningarna komma och erbjuda honom
att bli deras hövding. H a n vill först efter slaget ge dem svar.
I striden falla både kung Olov och Arnljot, vilken av jämtlänningarna lyftes på bår för att föras till hembygden att där högsättas,
sättas.
Musiklustspelet "Domedagsprofeterna" är dramat "Arnljots"
älskvärda, glättiga, humorösa motsats.
Den fyndiga kvickhetsblixtrande texten därtill karaktäriserar jag bäst genom att låna ett
citat ur Bo Bergmans anmälan därav i Dagens Nyheter: "Inom
sin fast och säkert stöpta form är dikten idel rörlighet och liv.
Den erbjuder sceniskt icke en enda longör. Handlingen framföres med munter fart och med ett vimmel av karaktäristiska masker,
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som korsa varandra, med ett spel av dagrar och stämningar, en
karnevalisk brokighet, där alla ansikten, dräkter och instrument
äro med, och där allt slutligen enar sig i samma frigjorda
och strålande vårstämning, samma starka durklang. Stycket har
en faktisk bakgrund. Johan Buréus är Gustaf II Adolfs ungdomslärare, den berömde polyhistorn, språkmannen och fornforskaren, som slutade i kabbalistiskt grubbel och hörde till dåtidens
särskilt i Tyskland grasserande domedagsprofeter, och hans antagonist apotekaren Simon Wolinhaus, är också f r å n verkligheten
flyttad in i dikten. Det komiska vadet mellan de båda herrarna
om dagen för världens undergång åstadkom en del rabalder i
Uppsala nådens år 1647. Det hela slutade som en fars med
status quo — inte bara beträffande den syndiga jorden utan också
vad angår de bägge stridstupparnas mellanhavanden. De hade
satt u p p sina gårdar på vadet och fingo behålla dem och livet."
Felix Saul har om dessa musikscenverk gjort det träffande
uttalandet, att allt i dem: "den underbara värmen i återgivandet
av natur- och själsstämningar, den förnäma återhållsamheten i
de uppbjudna medlen, den färgpräktiga instrumenteringen — allt
röjer skalden-kompositörens intima själsfrändskap med de framställda nordmänniskorna och hans rotfasthet i den mark, där spelet
försiggår." Samma kritiker har fullt riktigt framhållit den fina,
känsliga språkbehandlingen såsom något för svenska förhållanden
nytt. Genom att intensivt leva sig in i det talade ordets innersta
liv åstadkommer Peterson-Berger ofta melodier av påfallande originalitet och betagande verkan. H ä r går ordmålaren hand i hand
med tondiktaren. Nej, de tu äro ett. Av detta innerliga förbund
mellan en benådad skald och en benådad tonskapare kommer den
flödande rikedomen av motiv, tonföljder, rytmisk spänstighet, melodisk f ä g r i n g och egenartade harmonier, varmed Peterson-Berger
i verk efter verk överraskat. Därav kommer den lyriska charmen
i hans skapelser, även de rent instrumentala.
På tal om Peterson-Berger som textförfattare till sina kompositioner kan jag icke låta bli att ännu en gång påminna om Umeåkantaten, ståtlig och verkligt inspirerad ej mindre som ordmålning
än som tonskapelse. De vokala partiernas text, skriven av kompositören, ge denna på en g å n g lyriskt innerliga och med kraftig
musikarkitektonisk resning gestaltade hembygdshyllning ett mycket
högt värde även som dikt. Den stämning, som besjälat honom,
ha i orden likaväl som i musiken utlöst sig i suggestiva bilder av
den starkaste dikteriska effekt.
Ofantligt högt som diktverk står
den text, han skrivit till sin operakantat. Som ett prov på hans
skaldiskt skapande förmåga kan jag inte neka mig nöjet att anföra
den lilla dikt, som han ställt som motto till pianoverket "Norrländsk
rhapsodi". Dikten är med sina tre strofer en pärla av till lyrisk
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innerlighet förtätad stämning. Den fixerar i glimtar, som nå in
till hjärtat, i enkla oeh ofta tummade, men slitstarka och varaktiga
ord en skaldesyn av Norrland, "det bjärta och bleka, det kärva och
blida," detta Norrland, där diktarens och tonmålarens livssträng
har sitt fäste. Den ger oss klaven till hans väsen och hans verk:
J a g hörde det skalla i skogen
av fäbodflickornas "kokning" så gäll,
j a g hörde det spela på logen
i slåttern en bleknande sommarkväll.
Kring timmerkarlarnas rykande brasa
vid älvar, som f r a g g i g a tumla och rasa,
på mark och i stuga, vid sjöar och sel
blott ett j a g hörde i visa och spel:
Beväringens lustiga trallar
i junisolgass och landsvägsdamm
och vaksång i kvällsröda tallar
och vinterbjällror och julleksglamm
och tranornas rop på myrar och moar
och fjällugglans skrik över urar och floar,
allt tycktes mig stiga ur hembygdens bröst,
allt lånte dess mäktiga hjärta sin röst.
I klingande, f a g r a minnen,
I toner f r å n barndoms- och ungdomsår!
Väl ännu ett genljud I finnen
i landet, dit trånsjuk min tanke går,
i landet, det vilda och ödemarksvida,
det bjärta och bleka, det kärva och blida,
med midnattsolsdager och stjärnors brand,
Norrland, min lyckas och längtans land.
Samma starka hembygdskänsla har tagit uttryck i hans hyllning åt "vår barndomsbygd, vårt hem, vår stad" i Umeå kantaten,
vars sista avdelning här må anföras:
Ty nu är sommarn åter här
vår lätta, ljusa barndomsdröm.
Nu doftar det i Döbelns park
av gullregn och syrén.
Nu ringa klockorna till fest,
nu stiga flaggor högt mot skyn,
och glada skaror skänka f ä r g
åt gatans gråa sten.
I sina björkars fina flor
trehundraårig staden står
och drömmer om den tid som gått
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och den som komma skall.
Och älven glider f r a m som förr,
mångtusenårig, tyst och klar,
och speglar festens vimpellek
i fjällsnöflodens fall.
Vår barndomsbygd, vårt hem, vår stad!
Se — älven var ditt moderssköt!
Den blive nu ditt ödes bild,
din saga och din sång!
Den sången göra vi till vår,
den sagan är vårt framtidshopp:
må lugn och stark du ständigt gå
mot ljus och soluppgång!
Av Peterson-Bergers rena orkestermusik ha h ä r förut nämnts
de symfoniska verken "Baneret" och " S u n n a n f ä r d " . N ä m n a s bör
även "Same Ätnam" (Lapplandssymfonien), liksom "Banéret" innehållande stämningar av kamp och brottning mot livets fientliga
makter, för övrigt det oftast återkommande ledmotivet i hans tondiktning. Till detta sistnämnda ståtliga orkesterverk, för vilket
han fått ros även av arga vedersakare och som av många uppfattas som hans förnämligaste instrumentala skapelse, har han
inspirerats av det enkla lappfolkets melodiska låtar. Även det
återgår alltså i sin strävan att framställa det ädelt mänskligas strid
och seger till Norrland, hans lyckas och hans längtans land.
Symfonien har av den unge lovande musikskriftställaren Sten
Beite ägnats en ingående och förståelsefylld analys, vari det i anslutning till Peterson-Bergers egen programförklaring säges, att
verket "avser att ge en skildring av det stora ödelandsskapet och
dess motsatser, den dystra storslagenheten och den jungfruligt mjuka skönheten, dess dunkla sagoomspunna mystik och de drömmande, fjärrsynta lyriska stämningarna, de vida skogarnas aningsfulla
djup och milsvida utsikter över glittrande älvband och snöiga fjälltoppar och till sist, kampen mellan vildmarken och den framträngande kulturen."
Om verkets formella gestaltning säger samme
analytiker, att den genom "genial enkelhet och okonventionell tilllämpning av de konventionella formerna ger lika stor anledning att
tala om formingivelse som melodisk ingivelse.
Sådan saknar som
bekant icke Peterson-Berger och minst i "Same Ätnam", där de
"P.-B.-anska" melodierna, framsprungna som de äro ur musikerkynne, som förstått avlyssna vår folkmusik dess innersta hemligheter,
äro värdiga komplement till de lappska låtarna, de små sällsamma,
stämningsmättade budskap från Same-folket, tonsättaren upptagit i
sitt verk.
Tonsättarens förtrogenhet med den bygd, symfonien skildrar, har hjälpt honom att på det riktigaste sättet använda
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lapplåtarna liksom även att själv finna de rätta uttrycken för dess
stämningar". Av särskilt intresse ur västerbottnisk synpunkt är finalsatsens lapptema, en mäktig hymn till den odling, låten vill karaktärisera. Denna lappmelodi med sin muntra upptakt är nämligen ett uttryck för lapparnas syn på svenskarnas odlingsarbete i
trakten av Degerfors.
I utformandet av sina musikaliska tankar sätter Peterson-Berger, även i sina instrumentalsaker, gärna det kantabla, sångliga
momentet främst. Någon har anmärkt detta som en brist och
påstått, att hans musik därigenom blivit rätt banal. Förebråelsen
synes mig inte rättvis. Ty den kantabla, nordiskt färgade metodiken
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i Peterson-Bergers tonskapelser, just hans egenart, utesluter visst
icke en kraftladdning, en energispänning, som inte g ä r n a kan
kallas banal. Peterson-Bergers musik är fylld med latent spänning.
Där finns alltid något av strid, som längtar efter seger, något av
språng mot befrielse.
Denna tendens att aldrig låta spänningen
slappna, alla dessa spänningsladdade septimackord och nonackord, vilkas lösningar åter representera nya spänningar, denna
förkärlek för dominanten, vars kvint förhånas genom sexten, de
käckt anstormande rytmerna, den meningsfulla kromatiken och
den lysande klangfärgen, ofta uppnådd genom den underbaraste ackordblandning — allt ger en stark återspegling av själen i svensk na-
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tur och adekvata uttryck för skiftningarna i svenskt kynne, detta yra
och vemodiga, lyriskt rika och tonande svenska lynne, som i sin strävan efter personlig kraftutveckling kan vara stormande och bullersamt, men som alltid längst inne behåller ett sus av oro och melankoli, som av ständigt darrande asplöv. För detta svenska nationalkynne är ju också humorn ett kännemärke, humorn, som i vidsträcktaste mening inte är något annat än den personliga själsliga utjämningen mellan livets stridsallvar och segerglädje.
Av denna makt
till befrielse, goda gudars skänk till de betryckta människobarnen,
har också Peterson-Berger fått sin beskärda del, och han skänker
därav i sin tondiktning med rund hand. Av den kommer den starka durklangen i hans verk.
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Peterson-Bergers musik är fylld av Nordens friska, starka,
härdande anda. Den berusar inte, den upphöjer. Den skall vederkvicka många ännu ofödda släktled, uppenbarande för dem
liksom för oss något av vår egen värld och skönhetens värld. Den
skall låta dem liksom oss
"— känna utan förbiandan
med vädren f r å n främmande strand
den klangen, den doften, den andan
av hela vårt vinterland."
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Cvå präster i Umeå storpastorat.

Av Nils

N

Ahnlund.

ÄR Johan Skytte tidigt på våren 1620 företog sin färd
genom de bottniska kustländerna, minnesvärd i Norrlandsstädernas historia, sammanträffade han, sannolikt icke för
första gången, med kyrkoherden i Umeå pastorat Olaus Petri
Niurenius, gemenligen kallad "mäster Olof i Uma". Vid denna
tid en man på fyrtio år, hade Niurenius kort förut tillträtt det ansenliga gället, som av ålder sträckte sig f r å n kusten u p p in i
lappmarksregionen. Väldiga uppgifter väntade här uppe den pliktmedvetne. Vad som krävde omvårdnad var icke så mycket den
breda ordnade bygden, med Holmön som utpost i Kvarken och
Granön som urminnes gränsby mot lappmarkernas oröjda skogar.
H ä r levde en arbetsam och kärnfull bondebefolkning; O l a u s Magnus har vitsordat den västerbottniska allmogens fromhet och dygd.
Men bortom lapplandsgränsen vidtog den helt eller halvt hedniska
vildmarken. Århundraden av kyrklig organisation hade ej nämnvärt uppluckrat dessa frostiga tegar, och inrättandet av "Lappkyrkan" i Lycksele, på Karl IX :s tid, betecknade ännu blott en ansats
till kultivering av försummade utmärker. Urskogen stod tät, strömmarna vimlade av fisk, och de villebrådsrika reviren hade ännu
knappast vittjats av jägare. Det var både i andlig och lekamlig
måtto ett land utanför odlingsgränsen. Olaus Niurenius är helt
visst en av de märkligaste gestalterna i Västerbottens odlingshistoria, en i många avseenden storvulen representant för sin tids
svenska prästerskap. Den yngre broder, som följde honom i ämbetet, var även han en mindre vanlig man. Berättelsen om hans
ungdomsöden för oss mitt in i den stora oron omedelbart före
den svenska stormaktens födelse.
Det latinska familjenamnet Niurenius är taget av N j u r u n d a
församling i Medelpad, men ursprunget är ett annat.
Fadern,
Petrus Olai, skrev sig Gestricius, gästrike, och var bördig från
Gävle, son till rådmannen Olof Mårtensson. Som rektor vid hemstadens skola inledde han 1570 en släkttradition, som på ett glän-
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sande sätt skulle uprätthållas av fyra hans söner, alla efter varandra rektorer i Gävle och kyrkoherdar i Hille prebendeförsamling;
även i senare led kom släkten att räkna framstående skolmän, nu
verkande vid Härnösands gymnasium.
Men efter få år skall
rektoratet ha tagits f r å n herr Peder, som visat sig vara en oböjlig
motståndare till den liturgiska nyhetsivern. År 1580 fick han
emellertid till ersättning N j u r u n d a pastorat, och här skänktes honom
en rad av söner, som alla efter födelseorten kallade sig Niurenius.
En av dem, Johan, stamfader till släkten Bremming, slutade sina
dagar som kyrkoherde i samma N j u r u n d a : en annan, Nils, synes
ha dött som skolrektor i början av 1620-talet. Det är tydligt, att
Olof och Erik varit de mest betydande inom brödraringen. Den
förre såg dagens ljus samma år fadern kom till N j u r u n d a , den
senare var fulla tolv år yngre.
Petrus Olai Gestricius har som prost över Medelpad satt sitt
namn under Uppsala mötes beslut 1593. Samma år gick kyrkoherden dominus Ericus i Uma ur tiden; mannen har ej efterlämnat
något märke i urkunderna. Så blev nästa vår bestämt av kapitlet
i Uppsala, att herr Peder i N j u r u n d a finge taga det lediga gället
i besittning, och detta så fort det bleve honom möjligt. Synbarligen var han själv ivrig att få tillträde, då ingen "efterleverska"
krävde sitt nådår. H ä r i Umeå verkade han utan avbrott till sin
död, som inträffade 1607. Folkminnet i Västerbotten bevarade
länge bilden av honom som en rätt ordets tjänare.*
Från livet i den väldiga Umeå socken, f r å n de täta besöken av
lappar nere i kyrkbyn, där särskild begravningsplats var upplåten
åt dem på kyrkogården och särskild läktare i Guds hus, f r å n resorna till kyrkhelger och lappmarknader uppe i Lycksele hade de unga
Niurenierna mottagit sina starkaste ungdomsintryck. Fadern sörjde för att de fingo den bästa uppfostran, som tiden och landet
erbjödo det andliga ståndets adepter. Åtminstone Olof och Erik
kunde kröna sina Uppsalaår med resor och magistergrad i främmande land. Olof blev 1599 student, inskrevs 1604 i astronomiska
klassen vid Uppsala universitet och promoverades tre år senare i
Helmstädt, ett av de tyska lärdomssäten, som voro högborgar för
den ortodoxa lutherdomen. Vad som avgjorde hans obestridligt
framgångsrika karriär torde ej minst ha varit hans gifte med
Barbro Kenicia, en dotter till ärkebiskop Petrus Kenicius (Königsson). Denne var ju bondson f r å n Baggböle by och hade en g å n g
* Nyligen fästes mim uppmärksamhet vid en gammal bok i Riksarkivets bihliotek,
en samtida aictipiilblikation innehållande skrivelser växlade år 1596 i striden mellan Sigismund och hertig Karl. Dera har tillhört Petrus Ofei, enligt em däri förekommande latinsk anteckning, som i översättning lyder: "Denna bo.k skänkte jag Barthollus
Petri Botndensis (från Västerbotten) år 1597 till dem högt förtjänte kyrkoherden 1 i 'Umeå,
magister Petrus. Skrivet i Uppsala".
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varit kaplan i Umeå; en gammal uppgift säger, att han blev av
församlingen försmådd för sin svaga rösts skull. Det kunde förutses, att svärsonen skulle draga fördel av en så förnämlig släktförbindelse. 1615 sattes Olaus Niurenius till rektor i Gävle och
fick nästa år åtfölja ärkebiskopen på en visitation, som utsträcktes
ända till Torneå.
Av en oförmodad, ganska uppseendeväckande händelse blev
faderns pastorat vid denna tid ledigt. Umeå sockens herdaminne
erbjuder, så vitt j a g känner, under fyra sekel endast tre exempel
på kyrkoherdar, som icke slutat sina dagar på orten. Det är Andreas Laurentii Björnram, själv på mödernet av gammal Umesläkt, slutligen ärkebiskop och som sådan känd för sin mjuka hållning till kung Johans häftigt omstridda kyrkopolitik, det är hans
efterträdare i Umeå Petrus Mathiae, som för sina slemma seders
skull kördes f r å n ämbetet på 1570-talet, och slutligen Petrus Rudbeckius, en bror till den store Västeråsbiskopen. Den man, som
följt vår nyssnämnde Petrus Olai i ämbetet, Uppsalaprofessorn
Johannes Blancovius, hade avlidit redan 1612, efterlämnande en
änka, som i ännu bevarade inlagor klagar över sin osälla övergivenhet " h ä r i landet". N u anmälde sig som sökande Rudbeckius,
också han professor vid akademin och ivrig partigängare i sin
brors heta tvister med den namnkunnige Johannes Messenius, i
vilka studentkåren tog lidelsefullt parti. " H a n begynner nu någorledes ledas vid det arbetet", skriver Kenicius f r å n Uppsala till
Axel Oxenstierna, icke utan en politisk beräkning: det kunde nog
vara nyttigt, "att han kom här ifrån, för den långliga oenighet,
som här haver varit". Så blev Petrus Rudbeckius kyrkoherde i
Umeå, men van att röra sig i större kretsar och i besittning av
lyckliga gåvor som pedagogisk diktare, vilka tillskyndat honom
adelsfamiljernas gunst, fann han snart stugan för trång. Våren
1618 företog han ett högst ovanligt steg, "uppenbarligen uti hela
församlingens närvaro" uppsade han Umeå gäll, änskönt han
ännu ingen annan befattning hade att ty sig till. Allmogen, van
att fordra stadga av sin själaherde, synes ha fattat denna åtgärd
nästan som en förnärmelse. Den hade fått nog av flyktiga utsocknes h e r r a r : nu ville de ha mäster Olof i Gävle till kyrkoherde, ty
honom räknade man som infödd. Att ärkebiskopen understödde
sin svärsons sak är självklart: "Så är ock Uma en förnämlig församling", skriver han till rikskanslern, "och det tjänar vara en
skickelig man både till lärdom och leverne, som dit skulle förordnas". Vad Petrus Rudbeckius beträffar fick han efter n å g r a år
ett lektorat i Västerås nya gymnasium, men Olaus Petri Niurenius
kunde 1619 i "stora herrstugan" i prästgården på Backen upprätta inventarium över löst och fast. Den bok över kyrkoräkenskaperna, som han då upplade, är nu den enda i kyrkoarkivet f r å n
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tiden före 1721, märklig även därigenom, att den rymmer hans
store efterträdare Nils Grubbs självbiografi.
De bevarade källornas fattigdom medger icke någon samlad
bild av mäster Olofs gärning som själasörjare i den egentliga
Umeå socken. Vad spridda uppgifter förtälja låter visserligen
undantagslöst förstå, att kraft, myndighet och omsikt ej fattades
honom. Likväl är det icke detta som främst berättigar honom till
åminnelse. Genom sitt nit för "god ordning och skicklighet", vare
sig det gällde brudkronans heder eller söndagsandakten i avsides
bygder, var han en lika god representant för sin tids svenska och
särskilt norrländska prästerskap som i kraft av sitt goda förstånd
om denna världens ting, tiondetaxor, notfiskehävd och annat varom
man kan läsa i handlingar f r å n hans ämbetstid i Umeå. Det framgår f. ö., att han var ägare till ett hemman i Haddingen. Vad
som ger hans namn ett märkesrum i hela landsändans utvecklingshistoria är någonting annat: hans ovanligt energiska verksamhet
för lappfolkets hyfsning och uppryckning.
Det stod i detta avseende rätt illa till, när Niurenius övertog
pastoratet. På Blancovii tid förekom endast en g å n g om året predikan i Lycksele lilla lappkyrka; mer ansåg sig icke den kaplan
vid moderkyrkan, som dock för besväret åtnjöt särskild tilldelning
av spannmål, skyldig att fullgöra. Med Niurenius kom en ny
anda. H a n var besluten att göra ett slut på dylik slentrian, och
han var uppfylld av framsynt nyskapariver. Redan vid Skyttes
besök i slutet av mars 1620 blev lappfolkets andliga tillstånd föremål för allvarliga samtal. Säkerligen var det mäster Olof som
först tog till orda i ämnet och riksrådet mottog uppenbarligen
outplånliga intryck av hans skildring av tillståndet. Något bestämt
resultat av denna överläggning i Umeå prästgård kan visserligen
ej skönjas. En senare sammankomst mellan Skytte och Niurenius
fick större följder: den ägde rum i samband med Skyttes vinterfärd runt Bottniska viken till det livländska guvernement, dit han
beordrades senhösten 1629. Under denna jättelika landsvägsresa
gästade han mäster Olof, som i livliga färger målade lapparnas
förvildning och elände. Åtgärder måste äntligen vidtagas för att
inom själva Lappland skapa en härd för kristendom och kulturarbete. En skola borde g r u n d a s i Lappland, lämplig skolmästare
borde anskaffas: själv ville mäster Olof övertaga inspektoratet och
några gånger om året examinera lärare och disciplar. I en till
Skytte senare översänd relation om "lapparnas ynkeliga hedendomselände och leverne" inskärpte han ytterligare nödvändigheten
av att råda bot på det eländiga tillståndet i Lappmarkerna; även
i det följande återkom han flera gånger till denna sin hjärtesak.
Det var ett helt kulturprogram, som föresvävade Niurenius, och
hans praktiska läggning tog sig däri tydligt yttryck. H a n s huvud-
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tanke var den, att lapparna måste få präster av sin egen nationalitet, vana vid det kärva livet i fjällbygden och förtrogna med folkets språk och föreställningar. För att få tillgång till dugliga
präster, f r a m g å n g n a ur den lapska stammen, måste alltså skolor
upprättas uppe i själva lappmarken. Den första av dessa skolor
borde anläggas mitt i Ume och Ångermanna lappmark (nuv. Lycksele och Åsele lappmark); sedan borde andra följa i de f y r a nordligare lappmarkerna.
Den lärde och bildningintresserade Skytte visade sig vunnen
för tanken, och detta är upphovet till den ryktbara Skytteanska
lappskolan (numera i T ä r n a ) . Genom ett i Alt-Stettin sommaren
1631 utfärdat kungabrev förordnades Skytte till "direktor" för
denna skola, som tillkommit främst genom hans egen frikostighet.
Under Skytte blev sedan Niurenius dess inspektor. Han hade
genast gått till verket. Redan hösten 1631 fick ståthållaren Johan
Månsson Ulfsparre regeringens order att gå Niurenius till handa
vid utseende av platsen för skolan — det blev, som man kunde
vänta, Lycksele där sedan omkring 2 5 år funnos kyrka och marknadsplats. Våren 1632, då skolan varit i verksamhet ett par månader, räknade den elva lappgossar som lärjungar. Två år därefter företog Niurenius i följe med flera andra präster en grundlig visitation i Lappland, omtalad i Baazii 1642 utkomna kyrkohistoriska verk.*
Som hjälpmedel för undervisningen vid den nya lappskolan
får man betrakta två av Niurenius utgivna läroböcker, den ena
en lapsk katekes av år 1633, troligen översatt av kyrkoherden i
Piteå Nicolaus Andreae, och en motsvarande på svenska språket
under titeln "Eenfallige och korta spörsmål", tryckt föregående år,
då skolan alltså började sin verksamhet. En grundtanke i Niurenii
program var ju, att lappgossarna f r å n Lycksele skola var i sin
bygd skulle föra sin kunskap vidare; på detta sätt nådde man nomadfolket vida bättre än genom förkunnelse vid kyrkhelgerna, som
stod mer eller mindre maktlös mot fjällkåtornas råa "djävulsdyrkan". Enligt hans egna vittnesbörd skall också detta arbete snart
ha burit god frukt. Skolan i Lycksele kom jämväl att bli av viss
betydelse för Umeå stad. Niurenius var ej helt tillfreds med att
begåvningarna bland lappungdomen skulle få nöja sig med den
skäligen enkla undervisning som bjöds i vildmarksnybygget Lycksele,
dit ingen lärd person gärna ville bege sig. Väl är det en skön sak,
säger han, "att de nu i lappmarken kunde med gudeliga psalmer
" Åtskilligt är skrivet om Skytteanska skolans historia. Den bästa och grundligaste sammanfattningen', tillika en kulturbild av enastående intresse för alla vänner
av de västerbottniska lappmarkernas historia, föreligger i professor K. B. Wiklunds
omfångsrika uppsats "0<m de svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid", tryckt
som efterskrift till "A B C-Bok på Lapska, Stockholm 1619" (ur serien: Faksimiliupplagor af äldre svenska tryck).
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prisa Gud", men verket får ännu ej anses fullbordat. Därför bör
en skola inrättas i Umeå under ledning av en mera kvalificerad
lärare, till vilken också borgerskapet och allmogen kunna skicka
sina söner. Den odaterade skrivelse till rådet, vari denna plan
framlades, härrör säkerligen f r å n 1639. Nu fick också Umeå sin
första skola, visserligen ännu i det anspråkslösaste laget, mätt med
vår tids måttstock, men dock i f r å g a om lärarkrafter avgjort överlägsen den lilla bildningsutposten i Lycksele.
Niurenii intresse för Lappland och lapparna tog sig även
andra minnesvärda uttryck. H a n är författare till vår äldsta beskrivning av lappfolkets gamla åskådningar, sägner och bruk. Den
föreligger i våra bibliotek i flera handskrivna exemplar; ett sådant
finnes även i Köpenhamns kungliga bibliotek. Avfattad på ett
något strävt latin har den i stor omfattning utnyttjats av Schefferus
i det 1673 utkomna berömda verket Laponia; Schefferus har genom Niurenii söner fått tillgång till manuskriptet. I svensk översättning av K. B. Wiklund har Umeåprästens arbete, dock ej i sin
helhet, publicerats i Svenska landsmål 1905. Om tillkomsten av
denna värdefulla beskrivning berättar iNiurenius i ett brev till
Johan Skytte den 1 okt. 1643. " J a g haver nu", skriver han,
"i en rund tid förfärdat med stort arbete en descriptionem Laplandiae, latino et historico stylo, vilkens capita såsom ock titulus är på
andra bladet att bese. Ehvad som mig därtill hafver skyndat och
förorsakat kan Eders Nåde af medföljande brev skåda och betänkta." Detta brev synes tyvärr vara förlorat; den tillfogade kapiteluppräkningen anger 21 kapitel (mot 2 3 i de fullständiga bevarade
handskrifterna). Niurenius fruktar att h a n s arbete blir förgäves,
om ej Skytte lämnar sin medverkan. H a n har låtit de lärda herrarna Bureus genomse arbetet: "De hafve det överläsit, mig igen
antvardat och allvarligen mig förmanat att ingalunda det supprimera utan med det första låta det tryckia och H. M. vår allernådigaste drottning dedicera, så skulle det väl löna mitt arbete." H a n
utbeder sig därför Skyttes goda råd och säger sig i avvaktan därpå
skola tillställa historiarum professor i Uppsala sitt manuskript
på tio ark.
"Vad omak j a g nu över tjugu år hafver uppå Laplandsens
bästa med store besvär dragit är Eders Nåde nogsamt kunnugt."
Säkerligen var ej Johan Skytte den som jävade denna Olaus Petri
Niurenii orlovssedel om egen gärning. Säkerligen var hans intresse väckt för den nya Lapplandsbeskrivningen. Nya brev torde
ha växlats i ämnet, men tydligt är, att diskussionen avklipptes genom författarens död, som inträffade den 24 september 1645 helt
oförberett, "efter en hård, häftig sjukdom". Bondemenigheten och
"den enfaldiga lappallmogen" betyga, att mäster Olofs frånfälle
försänkt dem i uppriktig sorg. För en del år sedan blottades vid
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restaurering av Umeå landskyrka Niurenii gravställe under den
mäktiga snidade stenen framme i koret. Den som skriver dessa
rader hade då tillfälle att blicka ned däri. En ännu ej förmultnad
röd sammetskalott och ett par kraftiga mässingbågade glasögon
gåvo liksom en glimt av hans yttre i livstiden.
Mäster Olof i Uma ägde tydligen en viss rättfram humor,
anstruken av tidens grovkornighet. Vid tillträdandet av sitt boställe
1619 nedskrev han i den förut omtalade räkenskapsboken en skämtsamt bister varning till sin okände efterträdare att icke kräva hans
änka på yngre och fetare kor, får och grisar än dem han själv
fått hålla tillgodo med. "Så gamle kör ( = kor) bör levereras
efter min död, och vem ejest gör och till yngre pockar min hustru,
honom skall fånen pocka igen, som väl bliver satt till att löna
alla änkioplågare". Till detta har efterträdaren fogat en satirisk
upplysning: "Sådana och ändå värre fick jag uti inventet, men
de sex griser fick jag intet".
Denne mäster Olofs efterträdare var hans yngre broder mäster
Erik, sina fränders gäldenär för många sömnlösa nätter.
*

Ericus Petri Niurenius hade 1611 inskrivits vid Uppsala akademi, som han lämnade efter tre år för att efter tidens sed ägna
någon tid åt studier och vandringar i Tyskland. Efter ytterligare
ett par år, 1616, finna vi honom som promoverad magister i det
urlutherska Greifswald. Strax d ä r p å återvände han till fäderneslandet, där han 1619 träffas som rektor i Gävle. H a n hade alltså
här efterträtt sin bror, den nyligen utnämnde kyrkoherden i Umeå.
Liksom denne kom han att stanna en helt kort tid i Gävle. Hågen drog honom mot norr. Den 12 juli 1621, samma dag Luleå
stad erhöll sina privilegier, mottog han kunglig fullmakt att vara
superintendent över fältprästerna vid norrländska krigsfolket och
tillika kyrkoherde i Luleå. Allt tydde på att han skulle sluta sina
dagar h ä r uppe.
En sommardag 1624 bröt han upp f r å n prästgården för att
bege sig till regementet, då utskickade f r å n konungen hejdade honom. Under sträng bevakning fördes han till Stockholm för att stå
till ansvars för sina gärningar. Vad hade väl inträffat ? Den stora
rättegång, som just pågick med anledning av förmodade papistiska stämplingar, hade plötsligen riktat uppmärksamheten på
mäster Erik i Luleå. Det är ganska egendomligt, att han dittills
ej mött någon som helst misstro f r å n överhetens sida. Faktiskt
är nämligen, att redan den i februari 1617 avrättade Hammerus
på pinbänken bekänt, att han i det ärkekatolska och alltså för
svenska studenter vid livsstraff förbjudna Olmiitz stött på sin jämnårige Erik Niurenius. Förhören i Svea hovrätt med Zacharias An-
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thelius, Nils Campanius och Jöran Bähr hade nu upplivat dessa
bortglömda historier. De hade också hopat nya svåra bevis mot vår
man. Anthelius var för detta konrektor vid Gävle skola; det föreföll,
som om man kommit på spåren en formlig jesuitisk komplott mot
just denna norrländska skola.
Var då Erik Niurenius katolik? Enligt hans nu frampressade
bekännelse förhöll sig därmed sålunda. H a n hade på den frie
studentens manér vandrat omkring ej blott i Tyskland utan, vad
betänkligare var, i Polen och Österrike; ja, han hade under sina
resor besökt sådana beryktade jusuithögskolor som Braunsbergs
och Olmiitz'. Än värre: i några väsentliga kristendomsstycken,
nämligen rättfärdiggörelse- och nattvardsläran, hade han blivit omvänd till den katolska tron och tagit nattvarden enligt romersk
ritual. Visserligen försäkrade han, att han delvis gjort detta av
rädsla för följderna av att vägra. Man varför hade han självmant
givit sig i lejonets kula? H ä r p å svarade han, att han för sin
bror Olof "med gråtandes t å r a r " bekänt sina hemliga öden i utlandet; Olof hade sedan invigt sin svärfader ärkebiskopen i den
förfärliga sanningen — dubbelt förfärliga, ty Erik hade ju sedan
begått den svenska prästeden. Därmed var saken likväl icke slut.
Rannsakningen spann nya trådar kring den olycklige. Medan
brodern och Kenicius uppenbarligen betraktade bekännelsen som
ett förkrossat hjärtas högtidliga avsvärjelse av papismen — något
annat är för deras del fullkomligt otänkbart — så hade Erik för
andra förtrogna omgivit sig med ett helt annat sken. När Anthelius lämnade Gävle, hade de följts till vägs och under en vandring
vid stranden av Färnebosjön i avskedets stund lättat sina hjärtan
för varandra, Anthelius röjde för vännen sin tro, också Niurenius
avslöjade sig genast som hemlig katolik, och båda funno varandra
i denna bekännelse, som de hittills, enligt vad Anthelius påstod,
även i sitt inbördes förhållande hållit hemligt.
Situationen var till synes hopplös. Den process, vari den
unge kyrkoherden blivit inblandad, betecknar höjdpunkten av det
historiska motsatsförhållandet mellan Sverige och Rom. Det politiska läget var i flera avseenden bekymmersamt, och regeringen,
som i likhet med folkets stora majoritet av fullaste övertygelse
lade landsförräderiets måttstock på dylika förbindelser med den
mot Sverige fientliga katolismen, var besluten att statuera ett exempel efter lagens strängaste bokstav. Så svårt komprometterad som
Erik Niurenius stod där, lär det knappast vara tvivel om, att han
fått dela öde med de män, som den katolska kyrkan alltfort räknar
bland sina svenska martyrer, om icke mycket inflytesrika krafter
tagit till orda för honom. Han var misstänkt för att i det fördolda
ha velat draga ungdomen och menigheten till det avskydda på-
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viska väsendet, vigd till präst enligt svenska kyrkans bekännelse
fastän belastad med en aldrig avsvuren omvändelse till katolicismen.
H a n var därtill överbevisad om direkt umgängelse med rikets ärkefiender i öppen strid med ständernas beslut i Örebro stadga.
Det hade nog icke hjälpt med alla de vitsord och vädjanden, som
till hans förmån strömmade till f r å n skilda håll på vänners och
fränders föranstaltande: f r å n prästerskapet i Gävle, borgmästare
och råd i samma stad, allmogen i Hille socken, allmogen i Luleå
socken, officerarna vid Västernorrländska regementet. Vad som
räddade honom var säkerligen den omständigheten, att själva ärkebiskopen icke varit okunnig om hans föregåenden men likväl låtit
saken bero. Detta måste ha varit anledningen till att Axel Oxenstierna tog sig an hans sak; att han gjorde det f r a m g å r klart av
brodern Olofs senare brev. Hovrättsdomen, som stadfästes av
konung Gustaf Adolf den 1 september 1624, dömde Erik Niurenius
till tre års landsflykt mot borgen av fyra vederhäftiga män för hans
välförhållande under tiden. I januari 1625 lämnade han landet
och reste till Tyskland.
Domen var överhuvud den mildaste i denna religions- och
högmålsprocess, bortsett f r å n den som drabbade en utländsk statsborgare, den med utvisning näpste tyske jesuiten Heinrich Schacht.
Denne Schacht avgav efter hemkomsten till sin förmån en redogörelse för sina upplevelser i kättarlandet, relaterad i pater Bernhard Duhrs stora arbete om Jesuitorden i Tyskland och Österrike. H ä r nämnes icke Niurenii namn; säkerligen var hans
roll i det större sammanhanget mycket underordnad.
Folktraditionen uppe i våra bygder har ej heller kunnat tro på hans
papistiska förbindelser. En arvsägen, som återgives av Högström
och Hiilpers, berättade på 1700-talet, att mäster Erik i Luleå avsatts för sin hållning i den liturgiska striden. För att hjälpa honom
hade hans hustru skyndat sig att kasta hans papper i älven, varvid
en del av kyrkans gamla handlingar olyckligtvis fått göra sällskap.
Erik Niurenius hade fått slippa undan för gott pris. Redan
i februari 1625 inkom landstinget i Västerbotten med en förbön
för honom. Aktningen för den folkkäre faderns minne och medömkan med hustrun och de fyra små barnen hade här givit mod
till en undersåtlig begäran, att Luleå socken trots allt måtte få
mäster Erik tillhanda under hans olyckstid. Men regeringen fann
detta vara att sträcka mildheten alltför långt, och Luleå gäll bortgavs till en annan — det var för övrigt en av de fyra borgensmännen. I juni 1626 uppvaktades Axel Oxenstierna med nya
försiktiga förböner, nu f r å n brodern Olaus i Umeå; ej heller denna
g å n g gjordes någon ändring. Dock förefaller det, som om Erik
till slut fått återvända före den utsatta prövotiden. I alla händel-
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ser återfinnes han redan 1628 som kyrkoherde i Järvsö i Hälsingland. Detta kall förvaltade han ännu vid broderns död 1645.
Efter mäster Olofs frånfälle nyssnämnda år inträffade underliga förvecklingar i Umeå. Den 15 oktober utfärdade församlingen under sitt sigill ett förord för skolmästaren i Gävle, magister
Jonas Trast, till den lediga tjänsten "på det icke någon annan må
sig emellan tränga". Nio dagar därefter sattes sockensigillet i en
ångerköpt stund under ett nytt förord, — för Erik Niurenius i
Järvsö, "på det icke någon annan må sig emellan tränga", heter
det även denna g å n g ! Det blev också han som fick pastoratet.
Mycket är icke att anmärka om hans mer än tjuguåriga verksamhet
i Umeå. Lika äventyrlig som hans ungdom, lika stilla blev hans
levnadsafton. H a n gick ur tiden 1667. En son till honom synes
ha varit ingeniören Erik Eriksson Njure, en av Nicodemus Tessin
d. ä:s medhjälpare. Även andra avkomlingar kunna kanske spåras
i handlingarna, men jag har ej haft tillfälle att göra några
efterforskningar.
En desto större släkt utgrenade sig f r å n mäster Olof i Uma.
Två gånger gift, a n d r a gången med en prostdotter f r å n Själevad,
såg han en stor barnskara växa u p p kring sig. Sönerna kallade
sig Plantin eller Plantinus och voro alla utmärkt dugande män.
Fyra blevo med tiden kyrkoherdar i stora norrländska pastorat.
Bland dem var Erik, som efterträdde sin farbroder i Umeå och
satt där till sin död 1688. Fransmannen Regnard, den berömde
komediförfattaren, träffade honom 1633 uppe i Torneå som minnestalare vid det storartade gravölet efter lapplandsskildraren prosten
Tornaeus. Denna scen har Regnard, fastän med en tillspetsning
av onödig spefullhet, återgivit i en både mustig och rörande tavla,
som i fullkomligt modärn åskådlighet övergår allt vad vi känna
f r å n livet i stormaktstidens Norrland. Det finns ytterst få västerbottningar f r å n gamla tider, som blivit så närgånget porträtterade
som Ericus Plantinus! H a n s son Olof Plantin, lagman och hovrättsassessor, adlades Plantenstedt, men slöt själv sin ätt. Tvenne
andra söner av Olaus Petri Niurenius hamnade i Viborg i Finland, den ene som borgmästare, den andre som räntmästare. En
sjunde son blev häradshövding i sin hembygd, Västerbotten. Zacharias Nicolai Plantin, prostson f r å n Luleå och sonson till mäster
Olof, namnkunnig för sina stora kunskaper i de klassiska språken,
blev på äldre dagar kyrkoherde i Umeå (död 1733). Familjens
döttrar nådde hederliga giften inom det högvördiga ståndet. Inga
genealogier ha följt släktens senare förgrening eller avtyning. Blott
det står fast, att 1600-talet var Niureniernas och Plantinernas
stora period.

gammal ^orseie-Rröriika.
Av Olov

I

Selinus.

N K L Ä M T mellan väldiga fjällpartier och vattnat av Vindelälven med dess bifloder samt Juktan, biflod till Umeälven, ligger
Sorsele socken avsides f r å n nutida bekväma kommunikationer.
Om inbyggarnas kamp för tillvaron i dessa karga och ensliga
nejder är ej mycket känt. De uppgifter f r å n äldre tider, som
finnas, äro mycket kortfattade och krönikeartade. En sådan krönika
eller, som den kallades, ^promemoria Ser. A " uppdagade j a g under
min tjänstgöring i Sorsele. Då den innehåller åtskilligt av intresse och den, mig veterligt, icke blivit i sin helhet publicerad, ber
jag att få bringa den till västerbottningarnas kännedom. De utförligaste och intressantaste partierna äro författade av pastor Erik
Lindahl. Denne var född 1717 i Umeå och son till komministern
Olof Er. Lindahl därstädes. H a n blev efter avslutade studier
pastorsadjunkt i Lycksele 1743 och komminister i Sorsele 1749.
H a n blev sedan kyrkoherde och prost i Lycksele, där han dog den
19 nov. 1793. I förening med kyrkoherde Joh. Öhrling utarbetade
han ett större lappskt lexikon, som under ett århundrade förblev
viktigaste källan för kännedom om det lappska ordförrådet. H a n
var en framstående kännare av lappmarkens förhållanden samt
högt uppburen och värderad. De uppgifter, som härröra f r å n
hans hand, måste därför uppskattas såsom pålitliga, allrahelst då
de äro nedskrivna på ort och ställe. Den angivna promemorian,
som synes vara påbörjad 1762, är av följande lydelse:
"Sorsele prästebord har i förra tider warit ett lappland, och
har lappmannen, som skattat för landet, n ä r kyrka byggdes, hetat
Stock-Tomas, och haft ibland annat sin kåta på norra udden af
kyrkoholmen. Wid medlet af K u n g Carl XI :s regering uti pastoris
H r Olai Stephani Grans tid uppbyggdes på samma ställe, hwarest
ännu kyrkan står, härstädes ett capell såsom en stufwa med näfvertak och takwed och fordna lapplandet förordnades till Capellansbord.
Af här befintliga kyrkohandboken ser man at thensamma år 1694
är af hans Majestät Konung Carl XI skänkt och öfwersänt till
Sorsele kyrka, som den tiden litet tillförne lärer wara aldraförst
funderad. Polens höjd här vid kyrkan observerades anno 1761
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om hösten näst före Mikaeli af Premier Ingeniören vid Kongl.
Norska gränsen H r Nils Marelius och befanns vara 65 grader 33
m. (?) samt ligger litet söder om Luleå stad.
1. Herr Hindric, af Lappsk nation, har warit den förste
tjänstgörande h ä r wid Sorsele kyrka och är härstädes död och
begrafwen. H a n s död har sig tilldragit några år förrän Pastor i
Lycksele M a g n u s Bång dödde, hwilken war ofwannämnde Ol.
Stephhani G r a h n s måg och successor wid pastoratet, och är blifwen
död wid pass år 1699. I denna Hr. Hindrics tid nedsatte sig här
på prästbordet H a n s Ersson f r å n Tväråträsk (?) i Umeå socken
såsom klåckare hwilken tjänst dess son nybyggaren H a n s Ersson
i Stensund sedan tillträtt och ännu förestår.
2. Lars Rangius ankom till beställningen i pastoris Lyckel.
Magni Bångs tid och transporterades i dess successor pastoris
H r Nils Grans tid till Silbojoks pastorat. H a n öfwersatte Nov.
Testamentum på lappska språket, hwaraf dess egit manuscript är
at se på Upsala Biblioteque. Denne Rangius war ock natione
Lapponica. .
3. Sivard Granberg, lappfödd. I hans tid inrättades efter
Probsten i Umeå Nils Grubs påminnelse anno 1714 Kyrkobok,
därest döpte, wigde och begrawne begynte upteknas. Denne Siul
promowerades år 1719 uti pastoris Lycksel. Olai Grans tid till
Arjeplougs pastorat, hwarwid han förblef till sin död.
4. Koenicius Granlund, född här på prästbordet, och son åt
ofwannämnda klåckaren H a n s Ersson, mottog beställningen anno
1719 och blef död år 1745. I hans tid år 1744 upbyggdes härwarande nya kyrka, och den förra, utgamla, nederrefs.
5. Andreas Alenius, Angermannus, avocerades af sin swärfader nyssnämnda H r Könici Granlund till adjunkt och fick efter
några år missionairs lön. Förestod sacellanien efter swärfaderns
död till år 1749, då han blew pastor i Arvidsjaur.
6. Eric Lindahl, Westrobothniensis, antog sacellanien år
1749 d. 1 majii efter ärhållen fullmakt af Högw. Doct. o. Biskopen
H r Olof Kiörning. År 1750 uppsattes Alessnuolle Capellstufwa,
dit prästerna årl. reste sommartid att hålla gudstjänst, ehuru där
ingen kyrkstufwa warit tillförene. Denna stufwa uppsattes af Stensundsboerna, och är 1761 påbegynt at resa dit och hålla 2 :dra
Böndagen i början af juli månad ad stil. vet. År 1762 wårtiden
uppbyggdes Tärna capell wid Jutajaure på Umeå Elwen, dit jag
året därpå sc. anno 1763 den 11 Julii efter befalning reste och
hölt besagde d a g för första gången därstädes gudstiänst 2:dra
storböndagen för det året, hwilken tid sedermera blifwit iakttagen.
År 17-66 begyntes med twenne besök (?) uti Tärna capellet och
hölts därstädes den 2 :dra storböndagen den XI Julii, och veckan
därpå den XVIII Julii hölts samma böndag vid Allesnöle capel;
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wid senare resan är tredje storböndagen i Tärna hållen den XV
Augusti, och som församlingen samma år begärde, det måtte äfwen
denna 3:dje Böndagen hållas vid Allesnöle, samt sjelfwilligt utlofwade at betala til Prästen 18 skilling af hwart hushåll, som
dit kommer, ty har jag ej kunnat finna mig befogad, at neka denna
församlingens begäran, utan hölt ofwansagde år wid återkomsten
ifrån Tärna nämnda 3:dje Böndag wid Allesnöle capell weckan
därpå eller den XXII Augusti. H ä r nedre wid kyrkan har man
begynt at hålla andra Böndagen, när den tredje hålles på landet,
som hittills alltid infallit näst före midsommarn, och åter den 3 :dje
Böndagen näst före michaeli.
År 1767 in Aprili tillträdde jag, efter ärhållen fullmakt, pastoratet wjd Lycksele församling. Aret näst förut, el. 1766, tillförordnades nybyggaren Eric Hansson i Stensund till Klåckare här wid
Sorsele i sin afl. faders H a n s Erssons ställe."
( H ä r sluta pastor Lindahls anteckningar.)
"7. Magnus Degerman, Uplando-Vestrobothniensis, tillträdde
1767 d. 1 maj ii och reste årligen 2:ne gånger till Tärna och Allesnuole, till dess 1780 Tärna med särskild predikant blef försedd,
som då var Pehr Gawelin. År 1783 tillträdde han Åsele pastorat
efter magister Eric Forsner, som år 1781 afled.
8. Pehr Rådström, Angermannus, tillträdde efter fullmakt af
Biskopen Herr Doctor Eric Hesselgren d. Ii maji 1783. År 1784
förentes (?) åter Tärna capell med Sorsele. År 17815 upsattes i
Sorsele Nya Klockstappelen och bogården på socken Cassans bekostning, som besteg till en summa af 24 Rdr, äfwensom år 1786
wägen till Tärna uprögdes, båtar i träsken anskaffades och båthus upsattes på samma bekostnad, som steg till en summa af ungef.
19 Rdr. År 1788 förseddes den nya Klockstapelen med en ny
Klåcka, som väger 10 lpd 11 skpd, hvartill Höglofl. Kongl. Direktion bestått 120 Rdr och socken Cassan 3 3 Rdr. Den år 1744
upbyggda kyrkan, som efter första upptimbringen hwarken blifwit
(?) eller med anständigt innanrede försedd befants vid högvederbörligen anbefald besiktning år 1788 så bristfällig både till wäggar, tak och innandöme, att dess grundliga reparation ansågs högst
nödvändig och anbefaltes församlingen som en viktig skyldighet,
hwilken under Comministri Loci pådrifwande och inseende företogs
och fullbordades år 1792, hwarandes nu denna kyrka att anse som
ny; i det intet mer af den gamla kyrkan blifvit bibehållet än blotta
wäggarna. År 1794 och 95 brädfordrades och spånlades den 1785
uptimbrade klockstappelen på Socken Cassans bekostnad för en
summa af 14 Rdr. År 1797 tjärades både tak och wäggarna å nyo.
År 1801 bortlades Sorsele kyrkostok. År 1803 tillträdde jag Scholemästarebeställningen wid Lycksele.
10. Berndt o. Ångman Jemtius blef, sedan Herr Rector Pehr
13
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Rådström tillträdt sysslan uti Lycksele, genom M. W. Consistorii
bref förordnad att under wacanser förestå tjenstgöring i Sorsele.
Ankom på stället d. 3 maj i 1803 och bortflyttade h ä r i f r å n till att
bestrida sacellanien i Qwickjock år 1804 wid Herr Comminister
Grönlunds ankomst på stället.
9. Jonas Grönlund Westrobottniensis antog Sacellanien åhr
1804 den 1 maji; undfick midsommartiden samma åhr högwederbörlig Fullmakt på Arwidsjaur Pastorat i Piteå Lappmark, men
afsomnade i Herranom efter 2:ne dagars sjukdom andersmässtiden samma åhr och ligger begrafwen i kyrkan (i koret) härstädes.
10. Berndt O. Ångman, den ofvanskrifne, tillträdde enligt
Högwederbörlig Fullmakt Saccellanien härstädes i Herr Comminister Jonas Grönlunds ställe i Maji månad 1806.
11. Johan Ullenius, Bothniensis. Sedan Herr Comminister
Berndt Olof Ångman genom sjukdom blifvit uturståndsatt att bestrida h ä r innehafvande syssla, blef medelst Högvederbörligt Consitutorial ofvannämnde förordnad att såsom vice Comminister tillsvidare förestå tjänstgöringen härstädes. Ankom på stället den
3:dje Maji 1810 och förestod tjänstgöringen till April 1818, då
Comminister Ångman åter tillträdde sysslan och vice Comministern
missiverades till Lycksele att i Embetet biträda Pastor därstädes.
År 1812 afbran genom vådeld den å gamla Prästegårdstomten
varande Bryggstufwan, då en ny på Sorsele Socknemäns bekostnad
blef uppförd och sedermera flyttad till nya Prästegårds Tomten.
Samma år insattes nya Galler för sacristians fenster, sedan man
ansett de förra ej nog säkra att skydda kyrkans medel."
Ovanstående anteckningar, som härflyta f r å n prästmän, vilka
under hela sitt liv tjänstgjort i lappmarken, måste tillmätas rätt
så stor betydelse i de fall, då olika uppfattning är rådande angående lappmarkens historia. J a g har särskilt fäst mig vid uppgifterna
rörande läget för den första kyrkan i Sorsele. Härom lämnar
Överbibi. L. Bygdén i "Hernösands stifts herdaminne", andra delen, följande u p p g i f t : "Det första kapellet synes emellertid ha
legat vid Illesnöhle eller Allesnuole, nuvar. Gillesnuole vid västra
ändan av Storvindeln." Såsom stöd härför åberopas Västerbottens
läns landsboksverifikationer 1674 och 1690. Gent emot detta kan
då ställas pastor Lindahls bestämda uppgift, att Sorsele första
kyrka uppbyggdes under Olaus Grans tid (Gran dog 1690), och
att denna byggdes på samma ställe, "hwarest ännu kyrkan står".
Om Allesnuole säger Lindahl, att ingen kyrkstuga (kapell) varit
där före 1750. I vad mån kan då Lindahls uppgifter tillmätas
trovärdighet? H a n var väl förtrogen med lappmarken och tillhörde Sorsele under 18 år. Samtidigt härmed tjänstgjorde under
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16 år såsom klockare H a n s Hansson, vilken var son till den förste
klockaren därstädes H a n s Ersson, samtida till pastor Henrik
Svensson Lyckselius, som av dr Bygdén betecknas såsom pastor
i Illesnöhle. Om någon kyrka funnits i Allesnuole under pastor
Henriks tid, borde väl H a n s Hansson ha ägt kännedom därom,
allrahelst som hans fader var svåger till pastor Henrik . Och då
borde även pastor Lindahl ha erhållit kännedom om det första
kapellets läge. Det synes såsom om Lindahls uppgifter borde tillerkännas trovärdighet. Uppgiften att Henrik var kapellan i Illesnuole låter sig dock mycket väl förena med den andra. Lindahl
upplyser nämligen om, att prästerna årligen rest till Allesnuole,
fastän där ej funnits någon kyrkstuga. Det var sålunda gudstjänstplats ute under bar himmel! Ej underligt att pastor Henrik
och hans hustru Kerstin Michelsdotter klaga över svårigheterna.
Det år 1750 uppförda kapellet vid Allesnuole var mycket
enkelt. I ett sockenstämmoprotokoll år 1794 omtalas, att "Allesnuole så kallade capel kyrka, hwilken f r å n början af okunnige arbetare blifwit uppförd i form af en gles hölada eller ett sommarskjul för boskap, jämte den så kallade prästkammaren, som liknade
en liten svinstia, nu befunnes aldeles bristfällige".
Om det gamla kapellet å Sorseleholmen upplyser ett visitationsprotokoll i Lycksele 1741, att det var 12 alnar långt och 11 varv
högt av smått timmer, utan sakristia samt odugeligt och oansenligt
att vara ett Guds hus.

Av P. A.

M

Lindholm.

Y C K E T har talats och skrivits om Zakris Bång och hans
bravader men föga eller intet om hans s. k. bättre hälft,
Bångskan, och dock förtjänar även hon en liten minnesruna. Enligt en sägen skall Bång efter sin bragd vid Virtabro
blivit förd till Vasa och där fått sina sår läkta, varefter han tog
tjänst hos en borgare i staden. Men en dag på våren råkade
han knacka ihjäl en ryss med yxhammaren. Hals över huvud
s p r a n g han då ned till hamnen, fick tag i en roddbåt och satte
av på vinst och förlust till havs för att möjligen komma till Sverige.
Resan blev nog besvärligare än han väntat, ty en vacker dag
hittades han medvetslös och halvt ihjälsvulten i sin båt vid en
holme i Piteå skärgård. Den, som hittade honom, var en mamsell
Baudin, rådmansdotter f r å n Piteå, som jämte några andra ungdomar gjort en liten utflykt till skärgården. Hon tog hand om
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den halvdöde mannen, förde honom till sitt hem och skötte honom,
så att han snart kom på fötter igen. Men då hade hon förälskat
sig i främlingen. Det var ju så gott som ren skandal.
Bång
skulle själv icke vågat fria till rådmansdottern, men hon var icke
blyg utan friade själv och erbjöd sig att bliva Bångs hustru, om
han toge värvning som förstärkningsman vid Västerbottens regemente. Bång gick med nöje in på det villkoret, och efter några
år blev han gift med den tilltagsna och rätt så äventyrliga rådmansdottern.
Någon faderlig och moderlig välsignelse synes hon dock icke
ha fått, ty de unga tu måste bege sig till Lycksele, där Bång fick
slå sig ned vid det nu s. k. Bångberget, byggde där en stuga om
ett rum, förstuga och en skrubb samt odlade en bit jord, som
kallades Bångens gärda. H a n s hustru stod troget vid hans sida i
både onda och goda dagar. Stark var hon som en björn och
aldrig rädd för att taga uti, när det var tungt. Sitt hus skötte
hon med heder, och sin man höll hon under toffeln, hur otroligt
det än må låta. Att hon var trogen maka och just en sådan
hustru som passade för den allt annat än lätthanterlige Bång, det
lider intet tvivel. Sin vördnadsfulla respekt för sin kära hälft visade Bång genom att städse använda tilltalsordet madam, så snart
han talade till henne eller om henne. Endast i vredesmod använde han tilltalsordet du. Reta henne till vrede vågade han dock
aldrig, sedan han kom till Lycksele. Om han någon g å n g gjort
det förut, förmäler icke historien, men det är ej troligt. Hennes
kamplust och kroppskrafter hade han mer än en g å n g haft tillfälle att bevittna, ty Bångskan var känd som den skickligaste i
Lycksele att brottas. Det sades, att ingen man kunnat fälla henne
i en brottningskamp. För att männen skulle kunna taga livtag
med henne hade hon lindat en stark gördel om livet.
Som barn hörde jag en gammal storbrottare, Jonas. Munter
i Bussjön, berätta, att han i sin ungdom mött endast två, som
besegrat honom. Den ena var Anders Gustav Johansson i Gäddträsk och den andra Bångskan, som kastat honom som en hundvalp.
Att hon icke just hörde till Guds bästa barn under sitt vardagsliv och att föga eller intet fanns kvar av den yttre polityr,
rådmansdottern möjligen fått, det är säkert. Därom vittnar kanske bäst ett ända till våra dagar inom lappmarken gängse uttryck
om den, som far f r a m bråkigt och bullersamt.
"Hon lever om som Bångskan", hette det.
I det avskilda livet i Bångnäs och Fjällboberg kunde givetvis den nu åldrade kraftkvinnan icke ådraga sig någon större
uppmärksamhet, och därför vet man ej heller mycket att berätta
om henne i Vilhelmina.

Jrtnöers

3froms

Disa.

En obeständig vandring i denna världen är,
ty vart vi än oss vända det emot döden bär,
och ingenting är vissare än vi den vägen gå,
fast ingen vet vad ände vi här i världen fä.
En lappman var på resa att flytta från ett ställ'
som sådant folk månd' bruka här ibland Nordens
fjäll;
bedrövlig blev den resan för honom och hans små,
som fingo möta döden i djupa böljan blå.
De gingo fem i båten och rodde från en strand,
men ingen kom med livet att möta något land,
ty stormen bliver farlig och vågor börja gå —
där var ej hjälp att vänta, ej räddning till att få.
Tre barn, den fjärde fadern, den femte var en
de fingo alla följas i djupa böljans säng.
ja, finge de ock följas upp till de sällas land
iklädda livsens krona och palmer i sin hand.

dräng

Om fadern fått dem följa i himlasalen in
och säga till vår Herre: "Se här är barnen min",
då skola harpor klinga av helga änglar tnång'
och evigt, evigt sjunga de sällas
segersång.
Hans hustru var i skogen ibland de vida fjäll
och fick så hastigt möta en mörk och stormig kväll,
då hennes barn och make så hastigt vandrat bort
att aldrig återvända från gravens dystra ort.
Hon
hon
Men
skall

lämnades nu ensam och med ett sorgset bröst,
ser sig ej pä jorden mer finna någon tröst.
om hon kunde sätta sin lit till Herren Gud,
hon de sina möta en gång som Kristi brud.
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Nu slutar jag min visa, så enkel som hon är.
Oud give att hon vore till nytta för nd'n själ,
som vill det rätt betänka, som bibelns ord oss lär,
att fromt och dygdigt vandra i tron på Jesum kär.
Om ovan återgivna visa och dess författare har upptecknaren,
P. A. Lindholm i Vännäs, lämnat följande upplysningar:
Visan tillkom i anledning av en drunkningsolycka i början av
1870-talet. En nomadlapp, Sjul Andersson och tre av hans fyra
barn samt hans d r ä n g skulle en sommardag bege sig över den
stora fjällsjön Gräsvattnet, då de överraskades av en i fjälltrakter
ej sällsynt häftig storm och drunknade alla. Olyckan väckte stor
sorg bland befolkningen, ty Sjul Andersson var en mycket aktad
lappman.
Anders From eller From-Ant, som han i dagligt tal nämndes,
tjänade bonddräng i Lycksele socken i yngre dagar och utmärkte
sig redan då som visdiktare. H a n s visor voro dock ofta mycket
elaka mot de föremål han behandlade men alltid särdeles lustiga
och sångbara. Språkfel funnos nog, men rytmen var säker och
melodierna väl valda. Exempelvis må anföras början av en visa
om en bonde, som plägade skryta på sina hästar och särskilt ett
brunt sto:
"Stora brunmarra,
bogarna darra — — —"
Emellertid hade From-Ante även veka toner på sin lyra.
Det finns exempelvis en av honom diktad kärleksvisa, som röjer
en d j u p och varm känsla och samma fromma förtröstan på Gud,
som i visan om olyckan i Gräsvattnet.
Vid medelåldern flyttade han upp till fjälls igen. J a g såg
honom en g å n g i min barndom. H a n bodde då i Tärna och var
en fattig man, verkade närmast tiggare. J a g vet ej om han var
född i Stensele, Sorsele eller Tärna men i en av dessa socknar
stod hans vagga. Att en verklig skald gick förlorad i honom är
också säkert, ty hade han fått utbildning, så hade han nog blivit
mer än "From-Ant".
Den h ä r återgivna melodien är något olik den som sjöngs vid
den tid då visan diktades. Början och slutet är dock lika. Melodin är nog ej f r å n Västerbotten utan möjligen f r å n Medelpad.

§Lt>å 6 i k f e r u r

'""JPå

Av Curt

^ e r g a f o r p " .

Berg.

Vid Lomtjärn.
Här vilar ett underligt land
i suset av
sägenvindar.
1 svävande fjärran går åsarnas rand.
Här hejdas ej foten av hank och band
och stängda, gråa
grindar.
Nyss stod jag i vägens damm,
som svepte mot himlens skyar.
Här drager en daggfrisk sunnan
fram,
hit tränger ej dagens suckan och glam
från lingonröda
byar.
Det är som att andlös stå
långt bortom livet och tiden.
Det viskar och spelar ur blomma och strå,
och himlen, som välver sig drömlikt blå,
tar slut bakom
granskogsliden.
Vad levde jag rastlöst för?
ett öga, som brast i natten,
ett flödande dagsljus, som aldrig dör?
Det brusar ett svar från skogens kör
och sjunker i tjärnens vatten.

JMickelsmäss.
Vi lekte sogslöst bort vår sommartid
och logo lyckligt åt vår strandängs
grönska,
vi bundo gräs och glömde bort att önska
och sövdes sakta in av dagens frid.

—
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Men nu har sommarn gått, och dungens
stå kvällsolsröda, fastän skyn är grå,
det börjar redan tidigt skymma på,
och blåsten rycker vilt i lås och haspar.

aspar

På gårdens spåntak trumma regnets tårar
en sorgmarsch till den sista murkna
skrinda,
som förde blommorna till hässjans bårar . . .
När molnen göra kvällens stjärnor
och skogens brus är sång till flydda
då är det tid att önskegräsen
binda.

blinda,
vårar,
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Av Ernst
I.

B

Gafvelin.

P s y k o l o g i s k a förutsättningar.

O T T E N S K O R V A R var det ringaktande öknamnet på oss
klyvverkare, som hade vår varelse och verksamhet nere i bottenvåningen av den gamla sågen, halvt nedgrävd under jorden
i fukt och mörker, med hjulbäcken brusande tätt under golvet.
På hela sågen och däromkring fanns det inga, som hade det så
trångt, kallt, dystert och otrevligt som klywerkarna, och ingenstädes inträffade olyckor så ofta som bland dem. Helt naturligt
för resten, så inklämda som dte voro mellan väsande klyv-, kant- och
kaptrissor, smällande remmar, dundrande hjul och rasslande kettingar, alltsammans utan skyddsanordningar. I detta öronbedövande larm hördes knappast ett varnande tillrop, man fick se upp
själv. Fumlade handen aldrig så litet, så kunde en ilsken trissa
skicka i väg ett trästycke, som förpassade en bort till kyrkogården,
liksom hon gjort med 'n Erik Olov, eller också lekfullt klippa av
ett par fingrar, som hon gjorde med a Per Nils' Hulda. Hon
skulle kara schevet och kara noga undan kanttrissorna och då
följde fingrarna med i schevrännan opp i brännugnen. Då gubben
Thylin, som skötte eldningen där, fick höra det där om fingarna.
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blev han mörkrädd — det var ju människokött, som inte fick vila
i vigd jord.
Fast inte gjorde Huldas fingrar till eller f r å n i
spökerierna på ugnen. Dessa berodde nog på kortleken, som bålbrändes där i slutet på denna historia.
Backlund, som var bas för gänget på botten, kände också djupt
sitt ansvar för det unga garde, som lydde under hans mäktiga
befäl. Den värdighet och det fältherreskick, varmed han varje
g å n g gjorde sitt betydelsefulla grepp i pådragningsstången och
satte klyvverkssnurren i rörelse, kunde ha hedrat Napoleon vid
Austerlitz. Med uppmuntrande nickar och blickar visade han de
nykomna den brädbit, som för alltid ryckt bort 'n Erik Olov f r å n
hans kommando, den trissa, som hade särskild smak för närgångna fingrar, och den hjulaxel, som hade slängt runt med 'n Kall
Kalls Kalle, tills han vart nästan platt fördärvad.
Men ungdomarna gjorde sig snart så förtrogna med trissor,
hjul och remmar, att de t. o. m. kunde gå och sova, när de vinglade mellan de hotande dödarna. De blevo maskiner själva. Och
fatalister. Skulle något hända, så var det så tänkt. En g å n g
sprang klyvverksremmen av mitt mellan högra örat på skollärars
pojken och vänstra örat på 'n Hammarbergs Ernst, en tum f r å n
vartdera ungefär. I väggen bakom dem daskade den till så hårt,
att läsken gjorde tumsdjupa märken i träet. Hade någon stått i
vägen, så hade han aldrig behövt söka läkare. En annan g å n g
föll en klabb över trissan och sköt fart förbi Backlund med så
hiskelig kläm, att den efterlämnade en blåsa på hans nästipp,
som befann sig någon millimeter på sidan om skottlinjen. Men
Backlund bara strök med handen över den skamfilade nasus och
återtog sin för ett ögonblick äventyrade värdighet.
Ty sin förmansvärdighet höll han styvt på, och hade någon
trätt den för nära, så blev det inga fem minuter på den vakten.
Gjordes då en vördsam hänvändelse till honom om en dylik paus,
blev svaret endast ett avmätt: " J a g tror näppeligen det". Och
Backlunds "näppeligen" lämnade just inte rum för några förhoppningar.
Det enda som då kunde rädda situationen för de frihetsträngtande bottenskorvarna var någon lycklig tillfällighet, som t.
ex. att en rem sprang. Då måste Backlund laska. Och det gjorde
han med andakt och övertygelse. Det påstås, att han en g å n g
laskade fast sin vänstra tumme under remmen. Med andra handen gjorde han tecken om pådragning. Först då han hängande
i tummen höll på att få göra en färd till högre rymder, märkte
han missödet. Den historien är kanske bara prat. Men den är
hedrande för honom i alla fall.
Såna där uppfriskande avbrott inträffade emellertid "näppeligen" ofta, och däremellan gick arbetet med sövande enformighet
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och i trumpen osällskaplighet. Larmet hindrade varje försök till
en aldrig så enkel konversation. N ä r något ändå måste sägas, röt
man till ett "öh"
brett ö och vresigt, som då en a r g piga
ber en ko stiga åt sidan. Då klyvarna läto upp sin mun till ett
"öh", var det som oftast åt a Hilma, som tog undan rännan, och
betydde så mycket som att hon skulle ramla på med ämnena upp
på klyvarbordet. Var det kantarn som ryade, så kunde vi pojkar,
som tog undan, ge oss katten på att någon tvåtums vankant —
"vahlkant" kallade vi det — hade kommit med bland tretummen,
och hojtade kaparn, så sade samvetet, att man blandat ihop 48tummen och 18-tummen. Värst var det då det började åska bortifrån spinkbjörn. Då kunde det lätt hända, att en blixt slog ned
i ens arma skalle eller ens omisstänksamma bak i form av en
returnerad vedklabb, som inte fallit "björnen" i smaken. Slutligen
användes ett gällt och genomskärande "öh" av 'n Hammarbergs
Ernst lite då och då, egentligen bara för att hålla humöret oppe,
så ofta han inte kom åt att göra odygder. , 'n Stockholms-Tove
kunde aldrig lära sig att säga "öh" så brett och mäktigt som de
infödda fordrade för att kunna förstå alla dess skiftande betydelser.
H a n s smorda munläder lämpade sig bäst för visslingar, som gingo
genom m ä r g och ben, och för virtuosmässigt hopfogade svordomsramsor, som betydligt distanserade Nylands-Lindbergens på plankbryggan mera gediget korthuggna känsloutbrott. Då Tove svor,
stammade Lindbergen både av vana och förfäran. Så det blev
aldrig någon egentlig konkurrens mellan Nylands-mål och Stockholms-slang.
Nå, summan av det hela är att klyvverkarna just inte hade
någon avundsvärt angenäm tillvaro där nere på botten. Kom därtill den smädliga benämningen "bottenskorvar", som kastades till
dem f r å n alla på övre sågen, f r å n 'n Hök-Olle, som var korpral
och full av upptåg, så att ingen kunde förargas på honom, och 'n
Hök-Alfred, som ingav en hälsosam respekt med sin styrka och vighet — han brukade gå på händerna hemifrån, över ån på bommen
och genom sågen, en prestation, som ställde hans övriga görande
och låtande över all kritik — ned till 'n Hjalmar, som bara la' för
Sandbergen i lillkantverket, och 'n Fritiof i kanalen, som kilade
undan så kvickt, att det skulle vara en alldeles ovanligt välriktad
klant, som skulle kunna tysta ned hans näbb. För resten hade han
pappan sin bredvid sig på bommen, och han var inte att leka med.
Brukade ta stora, starka karlar i kragen och bak i sitsen, ruskade
dem ett tag och slängde dem f r å n sig — men behöll i näven det
tygstycke av byxorna, som dittills skylt deras ändalykt.

mi
II.

fyr

Strejken.

Nu var det en solvarm juliförmiddag. Hela sågbacken var
ljus och brännhet och låg så lockande utanför de grönskimrande
fönsterna till "botten", där bottenskorvarna knogade i fukt och
mörker med de slembarkiga klabbarnas förädling till stäv 'och
gipslekt.
Ni, sena tiders barn, kan ni förstå hur solen och friheten lockade dessa små bottenskorvar? Hela långa vintern hade de suttit
sammanklämda ända till 100 stycken i den trånga, gamla f. d.
bagarstugelokalen, som användes till skola. Där fingo de lära sig
både frysa och svettas men båda delarna i kvav och instängd luft.
Vid väggarna fingo de sitta i ytterplagg, vid den öppna spisen
blevo de stekta av den flammande brasan. Och långt innan vårterminen tog slut, kanske redan i april, kallades många av dem
från skolan till sågen, som då behövde dubbel arbetsstyrka för
sommarsågningen, som pågick dygnet runt. Och dit gingo de
gärna, arbetet låg dem icke emot. För sågen lärde de att intressera
sig, så snart de fingo lov att lämna stugubron. Från sågbacken
kärrade de hem veden, till sågen tultade små rultor med kaffe åt
far, väl förvarat i en kvartersbutelj, kärleksfullt höljd i en yllestrumpa, i hjulbäcken och nedanför dammet fångade de sina första
nätingar eller metade upp sin första isharr, och deras första dagsverken på sågen voro deras första nappatag med livet på den arbetsplats, dit de skulle trampa nötta stigar hela sitt liv. Sågen var
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traktens hjärta, f r å n vilket livet pulserade. Dess buller insvepte
veckornas arbete, och söndagarna fingo sin prägel av vilodag, lugn
och sabbatsro av att sågen låg tyst bakom stängda dörrar och
slussluckor.
Men hur klart och självfallet det än var, att sågen och kroppsarbetet skulle ta hand om 8—9 L åringarna under all den tid, som
skolan kunde släppa dem f r å n sig, så låg dock frihetslängtan och
soldyrkan i blodet. Och just denna solstarka julidag sjöngo trissorna så sorgmodigt och uttråkat — det berodde på att ån var i
det närmaste torr, och vattnet orkade inte sätta fart på snurrverket,
hur högt än mäster Lundin skruvade upp sina pådragningshjul.
Vevstakarna till ramarna arbetade tungt och dåsigt, togo sig nätt
och jämt upp i höjdläge och dråsade sedan ner av sin egen tyngd.
Då J a n Nilssa satte in en fyrskärare i storramen, brummade den
med sin djupaste bas och ville stanna. Den måste nu gå i alla
fall, hur det än var med takten. Och så länge ramarna matade
på, måste allt det övriga ta u n d a n : Erik Svenssas storkantverk
och Sandbergens lilla, 'n Kall Olovs plankbord och vagnar, 'n
Augusts kaptrissa och så hela rulljangsen på botten med klyvare,
kantare, kapare, undantagare, spinkbjörn och stäv-Johanna.
De yngsta bottenskorvarna hade hoppats i det längsta, att
vattenbristen skulle ge dem en fridag. Men försågarna, som hade
betalt efter stock, tycktes vilja pina ut sista vattendroppen mellan
åbräddarna, innen de gåvo sin efterlängtade stoppsignal, 'n Manuels Janne i sör-ramen var en karl, som man tordes tala med, och
han kunde väl ha låtit beveka sig av en deputation med n å g r a
representativa bottenskorvar i spetsen. Men 'n Kall Kalls Janne
i dubbelramen skulle aldrig ha hört på det örat.
Det fanns intet hopp att vinna friheten på parlamentarisk väg.
Andra medel måste anlitas.
Nu hade länge bland de yngsta bottenskorvarna ett jäsande
missnöje frodats och växt. Inte precis mot närmaste basen, Backlund, han var nog ganska bra, och inte heller så intensivt mot
försågarna, dom va som dom va, och gingo inte att ändra. Utan
mot boláge, det stora, mäktiga boláge, detta mystiska och osedda
något, som hade sådan makt över deras förhållanden, som hade omätliga rikedomar och som av dessa rikedomar unnade en undantagare
på botten endast 35 öre för tio timmars tjänstgöring natt eller dag.
Oviljan mot boláge hade vaknat redan föregående höst, då
höga vederbörande dikade ut skridskomyrarna "bakömdilla" för
skogväxtens skull och förbjöd varje dammbyggnad för myrens förvandling till skridskobana. Detta var ett hårt slag för de ungdomar, som så länge de kunnat stå på ett par hemmagjorda träskridskor varit vana att "slå notgubb" där inne i skogen under
långa månskenskvällar. Hela vintern förstördes bara för tallfröna,
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som bolåge sådde på myrarna. Och nu skulle man för bolåges
skull inte heller få njuta av sommarens vackraste dag.
Vi strejka!
Det förlösande ordet föll under de första fem minuternas ljuvliga vila på sågbacken, där spånen var så mjuk och varm att ligga
på och där botten tedde sig dubbelt mörk och avskräckande.
Varken julidagens frihetslängtan eller de skrala löneförmånerna hade väl ensamma förmått göra den nästan hemskt betydelsefulla strejkparollen så förföriskt övertygande, att den verkligen lett
småpojkarna och småjäntorna på botten till samfäld aktion mot
det mäktiga bolåge. Men nu tillkommo ett par mycket viktiga omständigheter.
Det blåste en skarp nordväst, som jagade röken f r å n milorna
tätt efter sågbacken och gjorde vistelsen där dubbelt uppfriskande
och angenäm. Och vad bättre var: 'n Söders Verner hade upptäckt,
att den lutande skorstenen på spånugnen vaggade för stormen
och antagligen skulle ramla när som helst — det här var innan
S u n d q v i s f n f r å n stan hade murat ny skorsten. Vilken upplevelse
att få se detta fall! Ens liv hade varit rätt så fåfängt, om man
inte finge se då schevugnspipan föll. Det skulle bli ett minne
för alla tider, liksom dromedaren f r å n Egypti land, som vaggade
förbi året förut, och som hela befolkningen vallfärdat för att se.
Skorstenspipans väntade fall hade bestämt 'n Söders Verner att
beslutsamt ställa sig på de strejkandes sida, och strejkrörelsens ungdomliga ledare insågo fuller väl vilken oskattbar moralisk styrka
det innebar att få kantarn med. Skulle det någonsin gå att ta
bukt på bolåge, så skulle det vara om 'n Söders Verner hjälpte
till. H a n var ju som en sorts förman och därtill en knivig ordning.
Strejkbeslutet fattades alltså visserligen med någon räddhåga
men dock under övervägande hoppfull stämning, tack vare kantarn.
Stämningen steg ytterligare, då Bäcks-bagarn skymtade bortåt
brädgårdshållet med sin dragkärra. H a n kom regelbundet ett par
gånger i veckan med nybakade bullar och "gallerballerbrön",
stationerade sin rullande butik vid vändskivan på plankbryggan
och utgjorde den tidens största frestelse för ungdomarna till fråsseri
och ett överdådigt levnadssätt.
Bäcksbagarn var en bildad karl, som hade varit ute i världen
och kunde tyska. Vilket han g ä r n a visade. Det slog heller aldrig
fel, att inte följande dialog mellan honom och skollärars pojken,
som kunde der, die, das, användes vid varje besök på sågbacken
att imponera på den övriga publiken, som inte alls kunde utrikiska:
— Sprechen Sie deutsch?
— Jawohl.
— Schönes Wetter.
— Jawohl.
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Ty det var alltid vackert väder då bagarn kom, så någon variation av uttrycken behövdes inte. Vilket var lyckligt för båda
parterna. Första gången Strandpojken hörde detta märkliga
tungomålstalande, konstaterade han genast, att både bagarn och skollärars pojken "var å ett anne folkslag".
Nu hade kantarn skoftat på frukosten och tjänat 10 öre på att
lägga upp ett lass bakaved åt en bonde, och i känslan av stundens
vikt och sitt eget ansvar för den betydelsefulla situationen offrade
han ädelmodigt hela förtjänsten till gemensam förtäring av gallerballerbrön och korintkakor.
Just då inträdde strejktillståndet utan föregående varning till
arbetsledningen, som omisstänksamt satte verket i g å n g och började
klyvningen. Då det unga gardet icke behagade inställa sig till tjänstgöring, ljödo snart de vanliga signalerna: öh! Johan Mauritz'
tenor och spinkbjörnens dundrande bas förenade sig i ett fruktansvärt ÖH, som lät ana gruvliga följder. Men de strejkande förhärdade sina hjärtan, mumsade gallerballerbrön och gjorde spånugnsskorstenen till föremål för intensiva observationer. Och kantarn slungade tillbaka neråt botten ett gäckande rop: schwiininäsja.
Detta underliga uttrycks u r s p r u n g hade intet att göra med dess
betydelse i dagligt tal som ett allmännyttigt lösenord, tolkande de
mest skiftande känslor och meningar, en gemytlig hälsning, ett
uppmuntrande tillrop, ett hånfullt skällsord.
Varningsropen f r å n botten upphörde och efterträddes av en
dov och hotfull tystnad, som verkade mera enerverande, nästan
skrämmande. Jäntorna spelade sten med småklant, och ett försigkommet tremannalag av pojkarna praktiserade sig opp på ett papptak under plankbryggan och spelade mas. Men minst halva själen
sneglade neråt botten för att skönja följderna av arbetsnedläggelsen. Tills vidare var det enda synliga resultatet, att stäv-Johannas
långa armar dinglade sysslolösa, medan hon både road och rädd
avvaktade händelsernas vidare utveckling.
En av småjäntorna hade tittat in genom dörren och skådat
den bråte av stäv och spink, som hopat sig vid klyvarborden.
— H ä kall, viskade hon ängsligt.
— Lätt'e kall, fräste kantarn.
" K a l l " betydde så mycket som att någon fick förlager, t. ex.
då han inte hann ta undan i sitt arbete, varom termen lydde, att
vederbörande "kurkade".
Just i detta farliga ögonblick då räddhågans och tvedräktens
anda började vinna insteg i de strejkandes skara och bryta solidariteten, inträffade stora skrälldusen.
Förvaltarn
kom.
H a n s plötsliga uppträdande på krigsskådeplatsen verkade som
en blixt f r å n klar himmel. Efter all mänsklig beräkning skulle
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han just nu ha dragit i väg på sin dressin ned till hamn för att
inspektera plankbärare, märkpojkar och stuvare. Bankörarna, 'n
David och n' Per Nilss Oskar hade ju nyss kört i väg sina planklass med gam-Trumfen och 'n Apollo, och dessförinnan startade
annars alltid förvaltarns dressin, punktlig som ett urverk. Men
den här gången strejkade också han f r å n sina vanor.
Förvaltarn var högsta världsliga myndighet på vardagarna och
högsta andliga överhuvud på söndagarna, då han läste i "böna",
denna högtidliga samling, där själva myskdoften från fruntimmernas näsduksomslag kring Sionstonerna verkade andakt och heligt
rum. N ä r förvaltarn uppenbarade sig, var han alltså inte bara
högsta kända inkarnation av det mäktiga bolåge utan desslikes närmaste representant för Vår Herre själv. Och hur man än hade
det ställt med bolåge, så ville man i alla fall inte, att Vår Herre
skulle bli inblandad i den här strejkhistorien.
Olyckan med förvaltarn hade kommit så hastigt på, att pojkarna på taket inte hunnit smussla undan kortleken. Den var alltså
ett tillräckligt tydligt svar på den barska f r å g a n : Va gör ni d ä r ?
Kortleken blev förvaltarns byte och hamnade i schevrännan, föjde
med till ugnen och brändes, varav följde, att ugnen blev som
förgjord med spökerier på höstkvällarna, slagg i rosten och
oknytt i dragluckorna.
På ett ögonblick voro de stackars misslyckade strejkande på
sina platser i svettig kamp med sina förlagsbråtar. Men långt
innan de andra hunnit dit, stod 'n Söders Verner på sin plats och
kantade för brinnande livet och röt ett förfärligt "öh" åt undantagarn, då den lilla syndaren infann sig. Ja, kantarn var en
knivig ordning. Men så har han nu också slagit sig fram till
eget business i junäjted stäts, you know.
Efter detta blev bottenskorvarnas ställning än pinsammare. Då
förvaltarn försvunnit och lugnet återinträtt, blevo de föremål för
hela såglagets överlägsna gyckel för den misslyckade strejken.
— Schwiininäsja, skrattade 'n Hök-Olle med sitt mest försmädliga tonfall.
— Öh, röt kantarn igen. Men det var allt lite gråt i rösten.
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i mpenfjärtsf.

JVågra erinringar i samband med Västerbottens
regementes 300-årsjubileum.
Av O.

Cederström.

ÄSTERBOTTENS REGEMENTE, som den 21 augusti 1924
högtidlighöll minnet av sin 300-åriga tillvaro, är ett av de äldsta regementena i Norrland. Det leder sitt ursprung från det
s. k. stor regemente, som år 1623 bildades av krigsfolket i Västernorrland, d. v. s. ett rekryteringsområde, som omfattade icke blott hela
det nuvarande Norrland utan även nordligaste delen av Uppland.
Emellertid spårar man redan 1590—91 de s. k. norrlandsfänikorna omfattande 233 knektar och år 1593 finnas tre fänikor om
sammanlagt 1270 man.
År 1606 drogo "på t å g " ut 200 man från Västerbotten och i
belägringarna vid Dorpat, Wolmar m. fl. platser år 1607 fanns också norrlandsfolk ¡med.
Åren 1616—1617 skänkte utskrivningarna i Norrlanden 3000,
varav 2000 från Västernorrlanden och 1000 från Österbotten. Regementet-höll sedan 1618 1,900—2,176 man.
År 1623 fick Västernorrlanden ensamt -bilda storregemente, varvid rekryteringsområdet sträckte sig så långt söderut som till nordligaste Uppland; men -då regementet i april och maj 1624 undergick mönstring i Stockholm, uppdelades detsamma på tre "småregem-enten", av vilka det nordligaste blev upphovet till Västerbottens
regemente, men denna benämning tillkom först senare. Regementet
var formerat på åtta kompanier, varav 7 Västerbottens och 1 ångermanlandskompanier. Till en början vunno landskapsbenämningarna föga burskap, utan regementena buro sina chefers namn, liksom
också kompanierna.
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Sedan 1625 års riksdag närmare lagstadga! ett indelningsverk,
organiserades noggrannare dessa Norrlands- regementen för det
förnyade livländska fälttåget, det ena omedelbart under Jacob Duwall som chef, bestående av 6 hälsinge-, 1 gästrike- och 1 medelpadskompanier, det andra med Johan Banér som chef, bestående av
2 hälsinge-, 2 gästrike-, 1 medelpads- och 3 ångermanlandskompa-

MINNESSTENEN I VÄSTERBOTTENS REGEMENTES PARK
AVTÄCKES VID 300-ÅRSJUBILEET.

nier, samt det tredje med J. Duwall som chef, bestående av 1 ångermanlands- och 7 västerbottenskompanier. Under 1626 skulle från
detta sistnämnda regemente en skvadron om 4 kompanier mönstra i
Stockholm, och med överstelöjtnant Fritz Rosladin som chef överfördes denna den 21 juni till Tyskland. Övriga småregementen, som
lidit svåra förluster, måste med anledning därav omorganiseras och
hemfördes alltså.
År 1634 hade regementenas antal fastslagits till 20, då Västerbottens regemente en tid var 17:de regementet.
Det s. k. ständiga knekthållet blev visserligen infört i Västerbotten 1649, men extra utskrivningar kunde icke undvikas.
På 1660-talet skedde exempelvis utskrivning av "bergsmansknektar" från Umeå silververk.
Efter indelningsverkets ordnande skedde kompani-indelning
och 1672 benämnas exempelvis kompanierna: Umeå, Bygdeå, Löv-
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ångers och Skellefteå, tillsammans en brigad, samt Piteå, Luleå, Kalix och Torne ävenledes en (den nordliga) brigad. Regementets numerär 1674 var 1,135 man.
Omkring 1690 skedde en omorganisation av hela armén och
1696 bestod regementet av följande kompanier med följande antal
nummer:
Livkompaniet . . . . . . . .
175

Västerbottens
inianteriregem e n t e " eller "Kungl. VästerGUSTAF HORN
bottens r e g e m e n t e till fot" vid
Västerbottens regementes förste chef.
dessa tidpunkter.
Med 1809 års krig förlorades 113 rotar, varvid regementet fördelades på sju kompanier med 943 nummer.
År 1829 erhölls benämningen "fältjägareregemente" och från
1842, d å regementet uppdelades på tvenne skilda kårer: Norrbottens
med n : r 19 och Västerbottens med samma n:r, men med romersk
stil (XIX), med Gumboda som övningsplats för det sistnämnda regementet. Regementet hade då 460 n : r med 47 indragna rotar.
År 1893 omdanades kårerna till regementen med forna namn
utom "fältjägarebenämningen" och fingo nu resp. n : r 19 och 20,
men först 1897 sattes Västerbottens regemente på 8 kompanier,
nämligen: N : r 1 Liv, N : r 2 Vännäs, N : r 3 Bygdeå, N:r 4 Nysätra,
N : r 5 Lövånger, N : r 6 Burträsk, N : r 7 Skellefteå och N : r 8 Byske.
Senare ha som bekant tillkommit ytterligare fyra (9—12) kompanier samt kulsprutekompaniet.
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QUMBODA H E D 1864.

Chefer ha varit:
Gustaf Karlsson H o r n 1621—1624,
Jakob Duwall (Mac Dougall) 1624—1626,
Frits Rosladin 1626—1628,
Jakob Skotte 1629—1630,
Axel Duwall 1630—1633,
Anders Körning 1633—1639,
Hans Drake 1639—1642,
Arvid Forbus 1642—1646,
Didrik von Cappel 1646—1656,
Giinthe Göransson Resenschantz 1656—1662,
Christian Urne 1662—1667,
Biörn Swinhufvud 1667—1672,
Jacob Stegman 1672—1676,
Evert Horn 1676—1683,
Georg von Wrangel 1683—1684,
Reinhold Johan von Fersen 1684—1702,
Anders Lagercrona 1702—1710,
Magnus Cronberg 1710—1717,
Henrik Magnus von Buddenbrock 1717—1723,
Carl Pereswetoff-Morath 1723—1736,
Johan Bernhard Wiedemeijer 1737—1742,
Georg Wilhelm Palimstruch 1743—1757,
Wilhelm Carpelan 1757—1770,
Johan August Meijerfeldt 1770—1779,
Mauritz Klingspor 1779—1785,
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E T T KOMPANI 1864.

Wilhelm Pauli 1785—1791,
von Numers 1791—1792,
Gustaf Gyllengranat 1792—1800,
Otto Wrede 1800—1804,
Ernst Gotthard von Vegesack 1804—1805,
Johan Bergenstråle 1805—1812,
Lars Jacob von Knorring 1812—1828,
August von Hedenberg 1828—1837,
August Möller 1837—1841,
Carl Ludvig von Hohenhausen 1841—1845,
Emil von Troil 1845—1850,
Magnus von Bromsen 1850—1858,
Otto Mauritz von Knorring 1858—1861,
Otto Edelstam 1861—1864,
Ernst Petter von Vegesack 1864—1868,
Herman Krautmeijer 1868—1874,
Eberhard Svedeljus 1874—1883,
Elof von Boisman 1883—1887,
Ludvig Schöning 1887—1897,
Evert Wolffelt 1897—1901,
Carl Conrad Vogel 1901—1902,
Nestor Aspgren 1902—1907,
Gillis Bergenstråhle 1907—1915,
Bengt Ribbing 1915—1921,
H u g o Ankarcrona 1921—.
*
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Att här ingå på de krigsföretag, vari regementet deltagit med
växlande framgång, men alltid med stor ära, skulle föra för långt. Vi
vilja endast ange några namn och årtal, som minna om segrar men
ock om m o t g å n g a r : Dirschau 1626, Stralsund 1628, Wolgast 1630,
Glogau 1624, Warschau, Czarnowa och Krakau 1656, Öland 1676,
Lund 1679, Düna 1701, Clissow 1702, Thorn 1703, Fraustadt 1706,

MINNESSTENEN VID OUMBODA.

Poltava och Malatycze 1709, Strömstad 1717, Fredrikshald 1717,
Willmanstrand 1741, Anklam 1760, Passewalk s. å., Malchin 1761,
Uttismalm 1789, Likala, Werelä och Anjala 1789, Korhois 1790,
Wasa, Pulkiila, Alavo, Oravais, Wirtabro 1808, Lier, Medskog och
Skctterud 1814, av vilka namnen Landskrona, Duna, Klissow, Malatitze, Fraustadt och Strömstad stå broderade i guld på den av
Oscar II 1878 till regementet över-lämnade fanan och även inhuggna å den sten, som den 21/8 avtäcktes framför kanslihuset. På de
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fanor, en för varje bataljon, som 1897 utdelades till regementet, hade namnet Willmanstrand uteslutits, ett förhållande, som inom regementet ej väckt tillfredsställelse, då nämligen slaget vid Villmanstrand är den — trots det svenska nederlaget — ärofullaste drabbning, regementet genomkämpat. Fankommittén hade emellertid ansett, att endast namnen på svenska segrar borde upptagas på fanorna.
Under 1808—1809 års krig utmärkte sig regementet i upprepade drabbningar och visade prov på stor tapperhet. Särskilt gäller detta måhända de strider, som utkämpades på västerbottningarnas egen mark, bl. a. vid Sävar och Ratan. Den sista drabbning,
som regementet deltog i, var striden vid Skotterud 1814. Sedan dess
har landet i sin helhet njutit av fredens välsignelser och regementet
har i stort följt samma utveckling som övriga svenska regementen
under det senaste århundradet.
Regementets liv under fredsperioden har koncentrerats kring
dess tre förläggningsplatser: Gumboda, Vännäs och Umeå. Gumbodatiden omfattar åren 1851—1897 och Vännäs-tiden 1897—1909.
Sistnämnda år inflyttade regementet i sina nuvarande moderna kaserner i Umeå.
Även i sitt fredliga id har regementet utfört vackra prestationer,
som tillvunnit sig beundran och aktning. Särskilt gäller detta skjutning och skidåkning. Regementet har i gevärets bruk stått bland de
främsta inom den svenska armén. Ett vackert bevis härpå är, att
regementet åren 1901, 1902, 1903, 1904 och 1905 erövrade Arvid
Kellgrens skjutpris för svenska härens infanteri. De närmast följande åren fick priset cirkulera i de olika arméfördelningarna, så att
I. 20 icke hade rätt att deltaga i tävlan om detta förnäma pris förrän 1911, då det efter ett intresserat arbete tilldelades Västerbottens
regemente. Även inom idrottens område intar regementet en framskjuten plats. På skididrottens område har regementet skördat de
största segrarna och h a r genom sina representanter vid olika tillfällen utfört riktiga stordåd, vittnande om kraft, energi och ett brinnande begär att hålla regementets fana högt.
I detta sammanhang må anföras det tal, som konung Oscar II
höll den 7 juli 1878 vid överlämnandet till "Westerbottens fältjägarecorps" av dess nya fana. Konungen yttrade:
"Det forna Västerbottens regemente har inflätat sitt namn i vår
vapenäras rika lagerkrans. I spetsen för detta regemente ha stått
män sådana som Torstensson, Horn och Fersen.
I striderna vid Lund och Landskrona, vid Clissow, Frauenstadt, Malatitze, Willmanstrand och Strömstad har det tappert och
verksamt deltagit.
Minnet därav skall aldrig förgå. Det skall i
trofasta svenska krigarhjärtan bevaras.
Fästade på den kära
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blågula fanan må namnen på regementets hedersdagar bäras framför denna Västerbottens fältjägarecorps.
Kommen alltid ihåg, att ryktets guld strålar skönast på trohetens grund och våren redo att, såsom förfädren, våga allt för vårt
land, dess självständighet och dess ära!"
*

I rullan över personalen för 100 år sedan återfinnas följande
namn, av vilka åtskilliga voro representerade vid minnesfesten: von
Knorring, von Fieandt, W. von Steijern, Möller, Lychou, Kökeritz, Enesköld, Hurnble, Clementeoff, Flach, Taube, Gyllengahm,
Widforss, Fock, Georgii, Blom, Ulfhjelm, Ström, von Essen, Bergenstråhle, Facks, Lindvall, von Ahn, Ahlquist, Bergmark, Amnorin, Schildt, Lagerborg, Strömberg, Laurell, Dahlberg, Strömborg,
Silfwerbrand, Ridderstråle, von Walter, Spolander, Edelstam, Winblad von Walter, Segergren, Moritz, Fjellgren, Bergdahl, Miltopé,
Dahlgren, Eurén, Forsman, Kihl, Löfmark, Sundström, Lidström,
Wikström, Rutström, Hofwerberg, Thunberg, Widmark, Fogman,
Danielsson, Norbergsson, Dahlberg, Liljegren, Carlberg, Mollander, Ahlsberg, av Donner, Fjellström, Ahlqvist, Schönfeldt, Risberg,
Rask, Rönnlund, Rosen, Grubb, Hoffstedt, Krook, Hollsten, Strindholm, Bröms, Edin, Modin, Burman, Wahlberg, Wallmark, Hallström, Ekenstedt, Holmberg och Källgren.
Slår man upp rullan för 1893 bestod officerskåren av följande
personer:
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Överste Sohöning, major af Klinteberg, kaptenerna Nydahl,
Lindström, Schildt (O. F.), Carré, Grahn, Wickström, Falk, Nyström, Dalheim och Linder, löjtnanterna Dillner, Scherdin, Palander, von Hedenberg, Bäärnhielm, Gyllengahm, Kempe, Grafström,
Öhman, Forsgren, Huss och Huldt, underlöjtnanterna Edlund, Wibom, Rundeberg, Schildt (C. G.), Löwenhielm och Bergenström.
Civiknilitär personal: Ahlstrand, Bergström, Almquist och
Hammarhielm.
*

Under de många fältslag i vilka åtskilliga av västerbottningarna f r å n regementschefen till yngste trumslagaren med utmärkelse
stritt och stupat har givetvis många gånger visats prov på utmärkt
tapperhet.
Det senaste krig Sverige varit invecklat i, det med Ryssland åren
1808—1809, genom vilket Sverige miste en tredjedel av sitt område
och genom vilket Finland slets från Sverige efter att i sex århundraden hava varit bålverket mot de ryska hordernas aldrig vikande förvärvsbegär var detta alldeles särskilt fallet.
Sålunda nämnas:
för affären vid V a s a : löjtnant Hamrén, fänrikarna Widfors
och Ulfhjelm, sergeant Rönlund, furir Dahlgren och soldaterna
Lundquist, Appelblad, Holm, Orre, Berg, Storman, konst. off. Bergmark och underoff. korpral Lång;
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vid P u 1 k i 1 a : majorerna Schildt och Lagerborg, löjtnant
Edenquist, fänrik Ereschöldh, fanjunkare Öquist, rustmästare Ekedahl, soldaterna Björnspjut, Holmgren, Kock, Stara, Järnberg, Lifvakt, Frimodig, Bryggare, fanj.
Lidström, fältväbel Rutström,
fältväbel Claesson, soldaterna
Ärbar, Rask o och Redoute,
trumslagare Åström, korpral
Menlös, soldat Nyckter och
korpral Järnberg, soldaterna
Frimodig och Forslund, soldat
Stormhjelm, korpral Strand,
soldat Tapper, furir Rutström,
korpral Lejon, soldaterna Lax
och Krigsbuss;
V i r t a b r o :
major
Schildt, kapten Silverbrand,
löjtnant Hedström, ryttmästare
Ridderstråle, furir Lindvall,
underofficer Strålberg, fältväbel Clsesson, korpralerna Lejon och Borgare samt soldaterna Spelman, Rännare, Sten,
Lampa, Nyckter och B r u h n ;
ÖVERSTE H. ANKARCRONA
K e 11 o n i e m i : adjutant
Västerbottens regementes nuvarande chef.
Georgi, fanjunkare Lidström;
I d e n s a 1 m i : vice korpral Borgare och soldat Falkonett.
*

Det är först med år 1851, som man anser Gumboda som förläggningsplats för regementet, men ända sedan 1649 hava här
"krigsmän från Västerbotten övats" som det står på stenen "vid
landsvägens krökning mot Gumboda by", ty ända sedan sistnämnda år var Gumboda kompani- eller bataljonsövningsplats.
Som bekant lämnades platsen, som ju ur kommunikations- och
övriga den nya tidens synpunkter inte var den bästa, 1897, och den
resande, som nu på kustlandsvägen Umeå—Skellefteå, ungefär halvvägs mellan dessa städer passerar det sandfält, som trampats av tusentals par västerbottensfötter, ser intet utom minnesstenen, som
vittnar om att endast för ett kvarts sekel sedan här tidvis rådde ett
rörligt krigarliv.
När ridån gick ned över möteslivet på Gumboda, fick man icke styra stegen till en färdig mötesplats. Regementet fick till uppgift att kantonera och i Nyby slog man upp bopålarna och mitt i
den fredliga bygdens sköte växte upp ett rörligt krigarliv med fält-
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liv i ordets verkliga bemärkelse.
På ömse sidor om Umeälvens
strand från Nyby folkskolas gårdsgrupper och västerut till gårdsgrupperna omkring Nvby småskola sträckte sig kantoneringsläg-
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ret, som även omfattade gårdarna å sandåsen närmast älven väster
om järnvägsbron.
Följande vägen västerut, mötte man expeditionslokaler och officersbostäder, skymtade rekrytlägret och ett par kompanier vid älven samt passerade den gård, där sjukhuset var inrymt. Strax därpå var man inne i kompanilägrets huvudgrupper vid kompanilokaler, kokhus, proviantbodar och matbordsplatser, skjutbanan fanns
norr om vägen, officersmässen, underofficersmässen och ytterligare
ett par kompanier nere mellan älvstrandens nipor i trakten av färjstället vid "Nyströms".
Under det denna kantonering fortgick, arbetade man febrilt på
att ordna lägerplatsen och år 1900 flyttade man in på lägret, som
efter dåtidens åskådning erbjöd bekvämligheter och förmåner i flera avseenden.
Tillvaron i Vännäs blev ur tidssynpunkt kortvarig ty redan i
april 1909 invigdes de nya kasernerna här i Umeå.

^ B r e o ocfx m i n n e n f r å n k r i g s å r e t
f ä s t e r botten
Av Märta

S
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1809.

Häggström.

Ä K E R L I G E N finns i varje hem, hur bristfälligt och tomt
på skatter det än a n n a r s är, ett eller annat föremål, som bevarats och vårdats genom tiderna — ett minne av något slag
från gångna dagars släktled, som längesedan äro borta.
Det
må vara en dyrbarhet eller blott en småsak — det har föga betydelse — det är den rika skatt av minnen — sorgsna eller glada —
som ger föremålet dess värde och som räddat det f r å n släkte till
släkte, kanske genom årtionden, f r å n förintelse.
Ända från barndomen minns jag bland andra släktminnen en
liten obetydlig silversked, tunn och nött och naggad i kanten, som
illa tycktes passa /bland sina finare grannar i silverlådan och
som dock behandlades med tydlig vördnad, ty den omgavs av en sagans och minnenas glans. Den kallades rysskeden och alla visste
vi — h u r små vi än voro — att den varit med i ryska kriget
1809.
Den ägdes då av farmors mor, Helena Maria Ottonius,
nyss vorden änka efter löjtnanten vid Västerbottningarna Anders
Gustaf Moritz och den bär ännu hennes halvt utplånade initialer:
H. M. O.
När ryssarna efter • slaget vid Rathan drogo norrut, flydde
änkan med sina sex små barn till en fäbod 1/2 mil f r å n löjtnantsbostället i Bäck och medförde en del av husets silver och
dyrbarheter. Vid en nattlig plundring i fäbodstugan fanns emellertid skeden av några kosacker, som sedan på sin färd norrut omsatte den i mat. Den igenkändes sedermera tack vare initialerna
av ägarinnans bror, borgmästaren Anders Ottonius i Piteå och
återförvärvades, så att den ånyo kom i släktens ägo.
Muntliga berättelser av min farmor, vilkens första minnen äro
förknippade med krigshändelserna i Rathan 1809, med ryska
inkvarteringar och den brådskande flykten till skogs — hon var
då blott 4 år gammal — ger oss en liten bild f r å n dessa händelserika dagar i Västerbotten. Hennes svaga hågkomster utfyllas
och stärkas ytterligare genom egenhändiga brev och berättelser
f r å n hennes mor, ovannämnda Helena Maria Moritz.
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Fadern deltog som löjtnant i finska kriget 1808 och var med
i slaget vid Oravais, där han blev kringränd med sin trupp. Med
värjan i handen slog han sig emellertid igenom och kom ensam
undan — vandrade och irrade omkring i skog och obygd i två
eller tre dygn utan mat eller tillräckligt kläder, men lyckades till
sist åter förena sig med huvudstyrkan. Av strapatser och "fatig u e r " var han emellertid då så försvagad, att han omedelbart
insjuknade och dog — samt begrovs därborta i Finland, på Karajokki kyrkogård. Genom sin mans kamrater och genom brev erhöll änkan meddelandet om hans sista dagar och död.
Hon bodde ännu kvar som änka på löjtnantsbostället i Bäck,
då ryssen följande år inträngde i Västerbotten. I ett brev till en
broder i Stockholm, aktuarien Otto Ottonius av den 6 december
180Q berättar hon bland annat:
"Bror som sjelf äger et ömt och redligt hjerta, har säkert kändt
med en bitter smärta hvad vi kände, då vi sågo våra egna Trupper, af hvilka vi väntade försvar, modfäldt draga sig tillbaka, och
i dessas spår, se en grym, trottsande och mägtig fiende framtåga,
omgiva och intaga våra boningar, med stränghet afordra de
nog betryckta inevånarena (i synerhet allmogen) det lilla de ägde
till lifsuppehälle, utom barkmjöl som fick utgöra de flestas föda
i sommar.
Dessutom i all tysthet röfva och bestjäla oss, samt
liksom rofdjuren, man kan ej säga slagta, utan ihjälrifva de arma
kreaturen, som i skogen skulle söka sin föda. J a g miste i första
förvirringen en ko och en kviga; den förstnämnda återfeck jag, då
jag sjelf geck till ryska Generalen som var i prostgården. Eljest
var jag så lycklig at få vagt och Befälsinqvartering de 3 första
dagarna, som var först en Öfverste och 15 och 16 mindre officerare blott en half dag; derefter kom en Öfverste Lieutenant och
var i 2 eviga dagar, under hvilken tid j a g måste hålla honom
sällskap, (ehuru han ej kunde et ord svänska) och spisa, samt
dricka toddi med honom. Och detta förmodeligen allt i goda afsigter, men jag var föga hungrig och ännu mindre törstig, åtminstone på starka drycker. Dock måste jag gå lämpeligt till väga.
Min lycka var, at barnen vunno hans tycke, så at han med egen
hand tilldelade dem mat då vi åto, och sällan feck de lämna hans
rum. De voro mina skyddsänglar."
Farmor minns dessa ryssar som vänliga och barnkära. "Så
fort de sågo en liten unge, togo de dem i knä och lekte och pratade
med dem, och när de sågo oss alla svartklädda och hörde om fars
öden i kriget, blevo de ännu vänligare mot oss, fast de sågo sluskiga och illa klädda ut, tyckte vi. J a g var fyra år den tiden och
mindes inte min far, men j a g minns mycket väl, hur en rysk
öfverstelöjtnant tog mig på armen och dansade omkring med mig.
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De hade sin musik i byn nära intill oss, och den fick spela opp
för honom och mig. J a g höll honom så trofast om halsen."
Ont var det om mat, och ryssarna fingo nog pröva på både
svält och annat — ej under att de stulo när de kommo åt. I kökstaket hängde brödkakor på stänger — därav stulo de ett par
gånger, men straffades blott saken anmäldes. Farmor berättar om
två stackars ryssar, som fingo prygel ute på gården — avkläddes
och spöades — och på f r u Moritz förböner svarades — där fanns
en rysk tolk med, själv officer — helt lugnt: "rysk kamrat behöfver
mycket stryk"..
Brevskrivarinnan fortsätter emellertid:
"Sedan under tiden hade jag som oftast inqvarteringar då små
trupper passerade, intet våld eller hot brukades hos mig, men
tiggeri var odrägligt, och ofta måste jag ge bort hvad jag ganska
väl behövt sjelf, och feck ibland låsa in barnen då de skulle äta;
På Skinnarbyn var 1 Compagnie soldater; 1 fändric och Kommendanten bodde i prostgården. Den sistnämnda gjorde mig betydeliga tjänster samt skyddade mig för skutsning och utlagor.
Ändteligen inträffade vår förmenta förlossningsdag, då Kustarmén (svenska) landsteg i Rathan och marscherade till Säfvar
samt lämnade 600 man på Skinnarbyn. J a g skyndade f r a m för at
få hugnas vid deras åsyn och deras försäkran var, at vi ej mer
skulle behöfva f r u g t a för ryssarna. Detta alt gaf mig et glädjerus, hvilket j a g helt hastigt sof bort och vaknade vid dånet af de
skott, som skulle utguta våra medmenniskors blod, stympa deras
lemmar och släcka deras lif.
I denna rysliga belägenhet var äfven en tillökning, att Calle
(äldste sonen, 12 år) blef tagen till Rathan med hästen för at skutsa proviant, barfotad och tunt klädd, utan matsäck, ty jag skickade
honom blott till prostgården. Men han var som hågad, lät snart
öfvertala sig och var borta i 3 dygn, då han återkom med en
svullen fot, ty hästen hade trampat honom. Mat gaf officerarna
honom. H a n medförde då den fasansfulla underrättelsen, at vår
armé retirerat och gått om bord.
J a g som ej förut tänkt flytta undan, feck i hast en d r ä n g som
körde bort et lass, som blev förvarat i skogen, ty landbonden och
hans äldsta son var eländig i feber. Äfvensom min Anton (7
år gammal!) hade legat i 14 dagar, hvilken jag måste bära på
min rygg up till fäbodarna, nära 1/2 mils stenig och obanad väg,
under det de tre minsta geck stundom med sorgmusik, anförde
utaf Calle, som hade nog göra at uprätta de fallande. Och detta
alt under et starkt rägn och jämn Canonad, som gorde oss darrande jämte den lif lösa jorden som vi trampade.
Min trogna piga släpade emellertid alt hvad hon förmådde
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och gömde. Och då vi ändteligen kommo till bestämd ort, fingo
vi inkrypa i en liten fäbodstuga, hvarest vi voro öfver 20 personer.
Litet hö på et knöligt och ojämt gålv utgorde säng för mig, 5 barn
och piga i 6 nätter, men äfven denna usla fristad blef besökt flera
gånger af våra rofgiriga fiender, hvilka en g å n g midnattstiden
kommo inrusande, 11 å 12 till antalet och under det en laddade
geväret på tröskeln, tog de alt det de öfverkom, hvaribland mitt
silver och guld var, samt alla matvaror och mjölken, utom en pose
med rågmjöl, som lyckligtvis blef dold för dessa glupande ulfvar.
Denna dyrbara skatt, som var vårt enda lifsuppehälle, bar jag
sedan bunden under kläderna, och deraf kokades gröt med tillsats af sönderkramade blåbär för at dryga det och var smakeligt.
Detta utgjorde både för- och efterrätten: decern feck man plåcka
i skogen af de ymnigt växande bären, men som räddhågan tillskapade en ryss i hvar buske, kunde man ej fullkomligt njuta
denna naturens frikostiga gåfva."
Farmor själf, fyraåringen, hade under flykten haft sig anförtrott att bära en liten sirapskruka och tycktes ej vara litet karl,
i jämförelse med tvååringarna — tvillingar — som växelvis burits av "bror Calle". Den sirapen kom väl till pass, när blåbärsgröten skulle göras extra god.
Lyckligtvis fanns ock vid stugan
en "vattuk", liten källa — eljest hade flyktingarna haft det än
sämre ställt.
Mjölktrågen, som man fyllt innan korna drevos
till fjälls, och som gömts i lillkammarn i fäbodstugan, tömdes
nämligen så gott som genast av kringströvande kosacker, som alltid
voro hungriga och törstiga — dock ej förrän de av sitt goda hjärta
bjudit barnen att smaka därav. Calle måste ehuru halt följa med
korna upp mot fjälls, jämte g r a n n a r n a s getare och kor — 2 mil
bort — och det utan annan matsäck än vad korna och skogen hade
att bjuda honom. H a n medförde blott ett litet klädknyte på ryggen, då ryssen kort förut berövat honom "1 par nya pantalonger
av kläde, en ny väst, 2 par helt nya strumpor, näsdukar och skjortor" — vilket allt mycket saknades d å han skulle resa bort.
Om kosackernas framfart finnas ju många berättelser. Farmor berättar, hur några kosacker en dag kommit ridande och
begärt vägvisare över markerna till Robertsfors. Där f a n n s ingen
karl i huset att skicka, blott ett par flickor på 16—17 år. Den
äldre såg mycket bra ut och hade "kläde på hufvudet och halsen
och en kjolsäck hängande f r å n lifvet." De nödgades gå före och
visa vägen medan kosackerna till häst följde efter genom skog
och myrar, där man försiktigt fick färdas på utlagda spänger.
När de tyckte sig ha fullgjort sitt uppdrag ville de vända i en
skogsbacke, men det var tydligen ej kosackernas mening. Förfärade började flickorna då göra upp planer att lista sig undan.
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Nästa g å n g de skulle passera en myr lät en av dem sin sax och
silverfingerborg falla ned på spången — den närmaste ryttaren
steg genast av hästen för att tillägna sig de glänsande föremålen
— där blev ett litet uppehåll. Flickorna skyndade att begagna
sig därav — hoppade på de gröna tuvorna längre och längre ut
på myren som ej bar varken häst eller karl — och där stodo de
nu på sina gungande tillflyktsorter och det kändes som om "någon hade hållit dem på vingar", som de sedan berättade. Kosackerna skreko och svuro som besatta, men kunde intet göra utan
måste fortsätta sin ritt till Robertsfors — och flickorna vågade
så småningom återvända hem, där man oroligt väntat dem. —•
Sista delen av brevet vars slut saknas lyder sålunda:
" D å ändteligen röken af antända broar gaf oss signal at fienden aftågat, framsmögo vi oss med hemska blickar, lysnade
och räddes för hvart ruskande löf och fingo återse våra boningar,
som på alla sidor bar ryska ärans stämpel, lika som de härligt
frugtbärande åkerfälten, till hälft förtärde, buro hungerns stämpel och alt bortagit och förstört, alla kokkärl, chaise och kärrhjul; mitt sköna slaguhr saknar jag mycket. 8 skrindor vallhö,
2 tunn korn på åkern, 2 1/2 tunna råg, — "
En efterlämnad förteckning på förstört lösöre — ett tätskrivet helark — "guld och silfver, gångkläder och linne, sängkläder
och husgeråd, porcelain och glas, diverse kjökssaker, körredskap,
hö, säd och creatur — " slutande på en summa av 340 R. B.co,
visar tydligare än all beskrivning ryssens skövling i huset.
I bostället hade sårade härbergerats — golven voro täckta
med halm och buro alltför tydligt blodspår, allt var förstört eller
bortfört. Dunbolster hade de sprättat upp och tömt på gården,
åkern var nedtrampad av hästar och d ä r hittades husets porslin,
fat, bunkar med träskedar uti, som bortkastats och sönderslagits
efter måltiderna.
Farmor kunde med skäl skriva:
" M i n älskade moder hade nu bekymmer at skaffa oss mat,
men hade svårt at koma f r a m til prästgården, emedan alla broar
voro oppbrända, men då hon ändteligen kom fram, fick hon
hjelp och undsättning af Doktor Genberg, som då var pastor.
Ett godt och välgörande hus — hvilket var hennes stöd och hjelp
der den tid de lefde."—
Denne rådgivare gillade och fann intet att rätta i den nådeansökan om understöd, som änkefru Moritz författat och egenhändigt skrivit och vartill konceptet finnes bevarat — så lydande:
"Stormägtigste Allernådigste Konung!!
Inför Eders Kongel. Maijst:s Tron, så lysande af mildhet och
välgörande, vågar underteknad, Enka och Moder för flere oförsörj-
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da Barn taga sin tillflygt, med allerunderdånigste begäran, at af den,
utaf Kongl. Maijst:s till fattige Militairs Enkors understöd AllerNådigst anslagne fond erhålla något Gratial. Jag var för 7 år sedan nog lycklig, at af Kongl. Maijst:s Nåd erhålla et dylikt understöd, hvilket ankom såsom et välgörande räddningsmedel just då et
svårt missväxtår nedtryckt Landet, och jag var i saknad af bröd för
mig och mina Barn. Af bifogade betyger bestyrkes, at min afl. man,
Liutenanten vid Kongl: Wästerbottens Regmänte And: Gust: Moritz, tjent 20 år som Officer, derunder bevistat 2:ne Krig, aldrig
skydt faran, men vid den olyckliga affären på Orravais, då Han slitit
sig lös ifrån Fienden, och med blotta värjan i handen i 2:ne dygn
genom skogarna upsökte vår Armée, blef Han af desse svåra fatigver nedlagd på dödsbädden, och i förtid vid 36 års ålder slutade
sin bana, lemnandes mig i de mäst svåra omständigheter med 6
Barn, af hvilka den äldsta var 11 år; och de bägge yngsta 2 år gamla.
Förnuftet som med tidens tillhjelp besegrar sorgerna, hant
ej at hos mig visa sin värkan, förr än jag till råga på det redan öfverflödande olycksmåttet, fech dela det svåra ödet, som detta Land
måste vidkännas, då 1809 Ryska Armeen intog det samma, hvilket
redan var utblottadt på lifsmedel, hvarom de afbarkade tallarna
rysligt vittnade, hvarest många tagit förråd till sommarfödan. Slutelijen inträffade den skräckfulla affairn på Rathan, då jag såsom
närboende måste taga flygten till skog och ödemark, bärandes et
7-årigt sjukt Barn, som tycktes hafva döden på läpparna, under det
de smärre med staplande steg åtföljde öfver mosar och moras 1/2
mils obanad väg. Deras jämmerskri jämte canonernas dån som
skakade den liflösa jorden upfylde modershjertat med den grufveligaste ångest; vår tillflygts ort var et näste i vilda skogen hvarest vi
i 6 dygn uppehölt oss, vår säng et hårdt och ojämt gålf, vår föda
de vildt växande bären. Men äfven denna usla fristad upsöktes af
våra rofgiriga fiender, hvilka lika upretade Tigrar nattetid inrusade,
laddade geväret i vår åsyn och bortog alt redbart, som var undangömt.
När ändteligen röken af antända broar gaf oss signal at fienden aftågat, framsmögo vi med bäfvan och hemska blickar, räddes
för hvart ruskande löf; återsågo våra utplundrade boningar, som
öfveralt visade grofva spår efter fiendens framfarande. Åkren var
afskuren och nedtrampad, en stor del hö förstördt, gärdesgårdarne
upbrände, alt väckte en ryslig anblick, ännu mer då jag såg mina
värnlösa barn halfnakna, och fasade för bristande lifsuppehälle.
Men Försynens vård, samt Regeringens Höga välgörande anstalter kom skyndsamt de nödlidande till hjelp. Men af den brist
vi lidit och de mödor jag utstod, nedlades både jag och Barnen
i svåra och långsamma sjukdomar, som slutade med förlusten af
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min äldsta Doter. Genom Kongl. Maijst:s Nåd har jag sednare
åren ifrån Kongl. Stats Contoiret erhållit pensjon 36 R. B:co,
som jämte ädelmodige menniskors biträde satt mig i stånd, at lifnära mig och de mina, samt desmedes sökt gifva mina Barn den
bildning, som den moderliga kärleken påfordrar för at dana dem
till nyttiga medlemmar i samhället. Men en blick på en kommande ålder, då arbetsförmågan börjar försvagas och mina
knappa tillgångar alt mer och mer blifva medtagne, hälst jag
under föregående svåra missväxt åren måste sätta mig i skuld för
ifrån Krono-Magazinet #på Credit erhållen spannemål till nödigt
bröd, är min belägenhet så mycket bekymmersammare, helst mine
Barn ej ännu äro i stånd at understödja mig utan snarare behöfva min hjelp.
Allernådigaste Konung! Se med Nåd an en Enka, som
tryckt af nöd Knäfaller inför tronen och under trofasta förböner
inför Eder Kongl. Maij :st med djupaste undersåtelig trohet och
lydnad framhärdar.
Stormägtigste Allernådigste Konung.
Eder Kongl: Maijtt:s
allerunderdånigste och tropligtigste
undersåte
Helene

Marie

Moritz."

Huruvida denna vältaliga ansökan gav önskat resultat är
okänt. Sökandens lilla änkepension på 36 riksdaler banko torde
emellertid varit rätt så otillräckligt för fem barns uppfostran. Hon
förvärvade därför inom Bygdeå socken en liten hemmansdel vid
flyttningen f r å n bostället. Denna egendom övertogs sedermera
av en son, då änkan efter åtskilliga år flyttade till Nysätra. Hon
dog 1830.
Och vad blev då barnens öde?
"12-åringen Calle" fick tydligen trots strapatserna lust för
krigaryrket.
Han ingick 15 år gammal som volontär i regementet och deltog trots en öm moders ängslan och oro "modig och
g l a d " i fälttåget mot Norge. Äldsta systern bortsändes strax
efter kriget till en släkting i Piteå, där hon emellertid inom kort
dog av sviter efter fältsjukan, som mer eller mindre drabbat dem
alla. Sjuåringen Anton, han som bars sjuk i lakanet vid flykten,
blev däremot frisk och sund i granriset i fäbodstugan — utan
medicin eller annan skötsel, och kom även han att tjäna i hären.
Om de mindre barnens öden är här ej rätta platsen att orda.

^ 5 m r i b o 8ci f x e 6 e n .
Av O T T O N O R D E N F O R S .

Nu blänka icke hedens fält
som förr av axlade gevär,
och ingen stad av vita tält
dess vida sandhav bär.

Den trygga bondbyns
vardagsdräkt
av lantlig stillhet lades av
vid svepet av den stolta fläkt,
som lägrets grannskap
gav.

De stora tiderna ha gått.
På ställets
gråstensmonument,
som rests vid vägen, ha de fått
sin äreskrift i pränt.

Det var en festlig tid, som kom
för några veckor varje år.
Och sedan vände livet om
i sina gamla spår.

Där knogade beväringen
i noggrann marsch i sol och regn.
Där njöt man av förläringen
i mässbarackens
hägn.

Den forna ståten är sin kos.
De goda åren äro slut.
Men byn står kvar med minen hos
en knekt, som luktat krut.

Så mötte regementet upp
till exercisens
tidsfördriv
och fyllde husens glesa grupp
med sommarns
krigarliv.

Och den,
den gamla
han gör i
vid färden

som än har känsla
platsens poesi,
tankarna
honnör
därför bi.

för

12

^Liget.

f o l k l i v s s k i l d r i n g från Västerbottens fältjägarekårs första år.
Av Carl O.

I.

Brändström.

Generalmönstringen.

RÅ OCH BISTER stod generalen framför västerbottningarna ute på Oumboda hed. Det hade varit generalmönstring
och soldaterna skulle avtackas.
— God dag, gossar, ljöd hans mörka kommandostämma.
-— God dag, general, svarade stamsoldaterna som en man.
— Tack för dessa dagar. Ni har skött er som karlar. Jag
ser, att jag kan lita på er, om det smäller i knutarna.
Innan jag i min konungs ärenden far norrut, vill jag först höra, om någon karl har en enskild önskan att framställa och överväga
om den kan beviljas. Jag tar compagnie efter compagnie. Den som
har något att förmäla träde tre steg fram ur ledet. Har ni förstått,
karlar?
Den ordkarge generalen såg halvt skamsen ut över sitt hittills
okända ordflöde.
— Gud bevare generalen! svarade soldaterna enstämmigt, de
också förbluffade över att en så hög och sträng herre kunde vara så
"gemen".
— Livcompagniet, kommenderade generalen.
Fram ur ledet trädde en lång, vacker blåögd soldat och gjorde
ställningssteg, så att sanden yrde om honom.
— Nå, vad vill du, min gosse, frågade generalen faderligt.
— Gud bevare generalen! Jag vill byta namn, löd svaret.
— Vad heter du? Generalen rynkade ögonbrynen och tycktes
vilja genomborra honom med sina blickar.
— N:r 12 Tiger, svarade den blåögde soldaten och såg sin förman rätt i ögonen.
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— Gott, vad vill du heta d å ? frågade generalen välvilligt. Det
låg så mycket av ungdom och ljus i dessa blå barnaögon, att han,
den höge, strame, guldsmidde generalen, ofrivilligt kände sig vek
om hjärtat.
— Gud bevare generalen, Lindgren, svarade Tiger.
— Hm, hm, sade generalen och satte ut mustascherna. Varför
föredrar du Lindgren framför krigarnamnnet Tiger?
— Gud bevare generalen! Därför att jag vill gifta mig.
— Åhå, min gosse, är det så beställt? sade generalen, och en
skalk tittade fram i ögonvrån. Men då är det väl din fästmö och inte du, som vill byta namn?
— Gud bevare generalen, men hon tycker, att Tiger låter så
fult, och hon vill inte gifta sig med mig, förrän jag fått ett mänskligare namn. Dessutom är hon rädd, att folket skall börja kalla barnen, om Gud ger oss några, för "tigerungar".
Jojo, kanske det, du. Du tyckes ha fått en förståndig fästmö.
Hon kanske ser längre än vi bägge två, sade'generalen och klappade
Tiger på axeln. Dur ser käck ut min gosse. Jag tycker om dig.
Din anhållan beviljas. Hälsa din fästmö från din general. N : r 12
Lindgren, helt om marsch. I ledet.
— Gud bevare generalen, sade Lindgren lyckostrålande, gjorde helomvändn ing och blev åter blott n:r 12 i Vesterbottens Fältjägarecorps' lifcompagnie, ett nummer bland de andra numren.
Generalen fortsatte sin mönstring.
*

Följande dag satt n:r 12 Lindgren under sin lediga tid inne på
expeditionen och skrev till sin fästmö, som var i tjänst hos handelsman Fahlstedt i Umeå.
"Ellskade Albertina. Jag är Så Glad i dag, för vi hadde GeneralMönstringa i går å jag talade sjölven ve Generalen å han Lovade, att jag skulle få tillBaka det Namn, som ursprungligen stått i
Lifsens Bok å att jag igen skulle Få heta Erik Lindgren, vilket mina
hederliga föräldrar i Dopet låtit kalla mig för. Och Generalen bad
särSkillt hällsa Dig, Albertina, å sa att du var ett förståndigt Qvinfolk, då du inte ville gifta dig med mej för att båna skull få het TigerOnga. Men nu val du i alla fall SoldatHustru Lindgren, vilket
jag är mycket glad åt. Generalen såg grym ut, men han var en riktig Karl, som man kunde tala med, å han var snäll.
Måtte Herran hålla sin Skyddande hand över dig, så att du möter mej frisk å fäli, då jag kommer hem från hea.
Jag mår bra å
exerar alla dagar. Somliga klagar på kronans mat, men det gör intet jag, för man kan få dåligare. Din elsklige ven N : o 12 Erik Lindgren.
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P. S. Du g å r vel till fångGevaldiger Kriström och låter Moster läsa brevet, för hon kan läsa skrivet, å Hällsa henne.
Din ven."
*

Ute på Gumboda hed travade soldater och officerare omkring
och rörde upp flygsanden från havet, fyllande sin plikt mot konung
och fosterland. Men det tog en gång slut även på mötet 1842, och
under pomp och ståt och hornslåt tågade livcompagniet landsvägen
fram till Umeå stad, där det upplöstes för året. N : r 12 Erik Lindgren fann sin Albertina. De lade råd och slantar samman och funno, att de till julen kunde gifta sig.
Därför måste de sedan en av de första dagarna i november göra sin uppvaktning hos kompanichefen och utverka hans tillstånd
och välsignelse till äktenskapet.
2.

Kompanichefen.

Den 6 november var en riktig ovädersdag.
Snön vräkte ner
från himlen och stormen drev ihop den i gathörnen till drivor, så
höga som lyktstoparna. Vintern hade på allvar gjort sitt inträde.
Få människor rörde sig ute i den lilla staden. Umeborna kurade inne i sina välombonade rum, ocih landsborna begåvo sig ej gärna ut i ovädret på de hart när ofarbara vägarna.
Utanför Döbelns park såg man ett ungt par pulsa fram i snön.
Mannen var soldaten n : o 12 Lindgren vid Västerbottens Fältjägarecorps. Vid hans sida gick hans fästmö Albertina Eriksdotter.
De voro på väg till livkompaniets chef, kapten Axel-Fredrik
Timgren, för att anmäla sitt snart förestående giftermål och erhålla
hans tillstånd därtill.
Mitt emot landshövdingebostaden veko de in på kapten Timgrens gård.
I köket frågade de om kaptenen stod att träffa. De
blevo visade till ett rum mitt emot farstun. Sedan de stampat och
sopat av sig snön, trädde de in på "kompaniexpeditionen".
Ståten därinne var ej stor. Några kronans gevär med långa
bajonetter på ena väggen, en oljelampa i taket, ett skrivbord på träbockar och på detta kompaniliggaren och en bunt papper, en träsoffa och framför den ett björkbord, ett omålat furuskåp och dessutom tio stolar. På ena väggen hängde två stålstick. Karl XII och
Karl XIV Johan. Golvet var täckt med trasmattor i alla regnbågens
färger, vävda som de voro i de egendomligaste mönster. "Bondb r u d a r " och balsaminer prydde de båda fönstren.
Ingen var inne, varför de båda unga stannade strax innanför
dörren. Albertina lade sjal och kappa på en stol. Där de stodo
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kappraka som julgransljus voro de ett vackert par, hon rödblommig
och brunögd, med sin brokiga "mössa" över det bronsfärgade håret, iklädd en röd kofta och en svart- och rödrandig kjol, han sex
fot lång, ljushårig och blåögd, iklädd kronans blå kläder med blänkande mässingsknappar och livremsspänne.
Efter någon minut inträdde kaptenen. Han var en mörklagd,
mustaschprydd jätte med skarpa ögon, hoprynkade ögonbryn och
tunt hår, som täckte hjässan.
Vid första ögonkastet skulle man
kunnat vara frestad tro, att han varit i stånd att blott med sin blick
döda en människa. Gav man däremot något närmare akt på honom,
försvann detta intryck, och godmodighet, hjärtegodhet och livsglädje stucko fram under den hårda ansiktsmasken. Han var omtyckt
av sina kamrater och avgudad av sitt folk.
Denna dag såg han mer än vanligt grym ut, där han utan krage traskade omkring i skjortärmarna med de korsstyngsbroderade
tofflorna nerkippade och snuggan i högra mungipan. Den två dagar gamla, kolsvarta skäggstubben hotade att övergå till helskägg.
— God dag, gott folk, hälsade kaptenen och satte ut mustascherna som om han varit flygande arg.
— Gud bevare kapten, svarade Lindgren och sträckte på sig,
under det Albertina nöp i förklädsbandet och stöpte sitt allra vackraste ljus.
— Vad innerst
— tänker du på i dag, Lindgren, då du
understår dig att komma inhalande med fruntimmer i mitt hus? röt
kaptenen och blängde ilsket på fästfolket.
— Gud bevare kapten, nästan skrek Lindgren och sträckte på
sig ännu mer. Albertina blev både röd och vit. Gråten steg henne
i halsen.
— Du borde veta, att jag inte tål, att mina karlar komma dragande med sina käringar och fästmör
fortsatte kaptenen i
om möjligt ännu ilsknare ton.
— Gud bev
. Albertina såg ut att vilja rymma fältet.
— Tig karl, när jag talar. Med sina käringar och fästmör till
mig, ty då blir jag alltid så förrrb
rösten sänkte sig till
nästan en viskning
svartsjuk på dem, i synnerhet då de se
så snälla och trevliga ut som din fästmö, Lindgren, slutade kaptenen
med sitt mest tjuvpojkaktiga, godhjärtade leende.
— Men kapten då, kunde Albertina icke återhålla och log med
hela ansiktet, jag blev riktigt rädd jag.
— Nå, nå, sade kaptenen leende, en gammal krigare är inte alltid så farlig som han ser ut. Stig fram och slå sig ned. Just så, i
soffan. Jag skall bara säga till om lite kaffe
. Han försvann i ett inre rum men kom om n å g r a ögonblick tillbaka och satte sig vid expeditionsbordet, sugande sin knorrande pipa.
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Varmt kaffe med dopp kom in. Det hela började se litet hemtrevligare ut, tänkte Albertina.
— Så, min gode Lindgren, detta är således fästmön, hon som
inte ville heta Tiger, och som generalen hälsade till i somras? Har
han riktigt framfört hälsningen
hm?
— Albertina.
— Javisst, Albertina? — Jaså, nå det var bra. Jo, den Lindgren, han vet att sköta sig han. Synd att han så här hux flux skall
gifta sig. Tjänsten förlorar på det. Jag hade egentligen tänkt, att
han skulle bli kommenderad på skola och så småningom bli korpral, sergeant, kanske t. o. m. fanjunkare. Det skulle väl passa det?
Eller vad säger lilla h o n ?
— Nej, kapten, svarade Albertina, det skulle jag, uppriktigt sagt,
inte gärna se. Erik är nog en bra' soldat, och kanske han duger till
något högre, om han får lära. Men jag kan aldrig bli någon fru
jag. Jag är bara en bondflicka och kommer aldrig från det. I sällskap med alla dessa stadsfruar skulle jag bara skämmas över mig
själv, och vad värre vore, kanske skulle Erik också skämmas över
mig. Nej, kapten, vi ha andra, mycket bättre förhoppningar, som
vi bygga på.
— Åhå, sade kaptenen och kravsade ur snuggan, Lindgren
skämmas över sin fru! Ingen fara. Sådana fruar som hans blivande växa inte på träd för att plockas av kronans karlar. Ge dej den
och den på det, Lindgren. Och hon också, för övrigt. Men hur
är det, Lindgren, vill du ha en kask?
— Tack, kapten, men jag tar aldrig något starkt innanför mina tänder.
— Det var en extra f—n. Den friarbättringen, den friarbättringen! Men den sjukdomen ha vi då alla gått genom. Det är som
mässlingen. — Ja, det var sant, Albertina, hur var det med framtidsplanerna? En påtår? Var så god, om det smakar.
— Jo, se kapten, jag har en farbror, som är hemmansägare i
Kassjö. Han är gammelungkarl, och som han är min guffar, har
han lovat, att om jag en gång skulle gifta mig och få en rejäl och
duktig man, så skulle han sälja hemmanet till honom och själv sätta
sig på "förgångar". Och Erik är väl en rejäl karl?
— Det vill jag lova, avbröt kaptenen. Ja, då så. Lindgren gör
sina tre år och söker sedan bli fri sin tjänst. Det går nog bra, då
han kan styrka, att han blir hemmansägare. Jag förstår hela schäsen . . . Du är inte dum, du min lilla duva. Och Norrfors-bönderna få betala. Således bara lite svårt i portgången. När ha ni tänkt
lagviga er då?
— Till julen, kapten, svarade Lindgren. Albertina har sparat
lite, och jag har hela min lega kvar och lite till, så att vi kan skaffa
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oss det nödvändigaste hemma och utsäde till våren. I vinter tänka
Norrfors-borna bygga på sitt fiske vid Kungsmostenen, och där får
jag arbeta. Vill Gud, att det inte blir oår, går allt bra. Men gamNila, lappen som g å r omkring i socknarna och tigger, har spått, att
vi nästa år få uppleva ett oår sådant som vi inte haft på 150 år . . .
— Människan spår, men Gud rår, avbröt kaptenen. Om det
också skulle bli oår, måste väl folket ändå leva på något vis. Och
du är väl inte sämre eller dummare än andra.
— Gud bevare kapten, sade Lindgren och reste sig.
— Sitt, sitt, sade kaptenen lugnande. Således, jag har ingenting emot, att du gifter dig med din Albertina. Men se noga till,
att hon inte kuschar dig alltför mycket. Hon ser mig ut att kunna
befalla. Och soldaten är van att lyda förmans order.
— Gud bevare kapten, sade Lindgren och ställde sig i giv akt,
tack för löftet och heder och tack för välfägnaden.
— Tack, kapten, sade Albertina, sällan i mitt liv har jag varit
så rädd som då jag gick hit, och kanske aldrig så glad som jag nu
är. Heder och tack.
— Ingenting att tacka för, mumlade kaptenen och såg åt sidan,
liksom blyg för sin visade vänlighet. Måtte lyckan följa er, barn.
Och — den ilskna kommandotonen kom igen som genom ett trollslag — kom för sjutton inte med tvillingar varje år. Åtminstone inte förrän ni sitter på eget hemman i Kassjö. Adjö och lycka till.
— Gud bevare kapten.
Paret befann sig ute på gatan i snöyran. Albertina småskrattade för sig själv och sade:
— Erik, jag trodde han skulle ha skrämt livet ur mig, och ändå
var han i grund och botten så snäll. Riktigt gemen och nedrig var
han.
— Morskare karl än du har bleknat om nosen, då kapten Timgren skäll å rigör sej, sade Lindgren med en solig sidoblick på sin
fästmö. Men den hund som skäll mest, bit int värst.
3.

Brudfärden.

Efter besöket hos kompanichefen löpte dagarna fort undan för
Lindgren och hans trolovade, och innan de visste ordet av, var den
dag inne, då de inför prästen skulle vigas samman till man och
hustru.
En av Norrfors-bönderna hade ställt häst och släde med renhuds- och fårskinnsfällar till Lindgrens förfogande, och stolt som en
kung for han att hämta sin unga brud.
Högt och öppet avgåvo de inför Gud och församling sitt löfte

236
att hålla samman i livets strid. Och livet log och solen sken mot
de unga, då de lämnade den högärevördige och lärde prosten.
Hemfärden syntes dem skönare än någon saga de hört berättas.
När de kommo upp ur Stomdalen, tyckte de, att Baggböleforsen med djup stämma och ett frostigt leende tillönskade dem livslång lycka.
I Kåddis by såg bruden alla sagans diamanter och kostbara
stenar strödda för sin väg. Det var solens färgspel i snön, solen,
som med ett särskilt sken lyste över hennes hemby.
I fönstren och på gårdarna såg hon idel bekanta. Vänner och
väninnor viftade med mössor och dukar.
Men utan uppehåll gick färden vidare. Först uppe på Hällan i
Brännland stannade de och läto hästen pusta ut.
Där uppifrån sågo de Umeälven, ej bunden av vinterns isboja,
fräsande och trotsig ringla sig fram mellan höga snöhöljda stränder.
Framför dem stod Brännlandskammen, blänkande och vass
som en rakkniv, och långt, långt bort i väster, uppemot skogskanten kunde de se den lilla soldatstugan i Norrfors, deras blivande
hem och härd, skymta fram.
Från Brännlands-soldatens stuga, som låg strax invid vägen,
kommo Lindgrens kamrat Allard och hans hustru ut och lyckönskade de unga. De ville med lock och välvilligt trug draga dem in till
sig och välfägna dem. Men Lindgren var obeveklig. Han ville föra sin brud hem, medan solen ännu var uppe. Och den kröp undan redan klockan halv två denna tid på året.
Så bar det i väg med sjungande fart genom Brännlands by,
över Smörbäcken in på Norrfors ägor.
Sedan de kommit upp ur "Miittigrava", veko de av från vägen
och voro fem minuter senare framme vid sin egen stuga, på vars
framsida en vitmålad liten skylt var uppsatt: N : o 12, Lif comp. Vestb. Fältj. corps XIX.
Många tankar korsade varandra i Lindgrens hjärna, medan
han hjälpte sin brud ur släden. Här skulle de måhända leva ett
långt liv och åldras tillsammans, han och hans hustru. Här skulle
måhända under deras ögon späda människoplantor växa upp och
utveckla sig. Här skulle kanske hans hustru ensam nödgas släpa och
slita för hans käras uppehälle, om konung och land fordrade hans
liv i försvar mot fiender.
Den förre soldatens änka hade gjort upp eld i spisen. Kaffepannan puttrade. Det var varmt och skönt i det torvtiga hemmet.
I sydväst höjde sig vit vatturök över byn från Nacken, Norrforsens forshuvud, och på andra sidan den isbelagda "idan", Norrforsbornas laxrika notfiske, röt och väsnades Norrforsen. Han hade
frost och istappar i sitt skägg, men ur hans öppna gap kvällde isan-
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de kallt vatten fram, slungande höga kaskader mot himlen.
På
södra sidan höjde sig Sörfors berg och kullar, och långt bort i sydost tycte man sig se Umeälven som en liten svart rännil krypa rakt
in i Klabberget.
När Lindgren kom hem efter att ha återställt häst och släde,
hade solen gått ner, och den obestämbara blå skymningsdager, som
endast gives i nordanland en vinterafton eller vintermorgon, svepte in hela nejden i sin trolska belysning.
Skiftande tankar kommo och gingo i den unge soldatens huvud.
Visserligen hade han och hans hustru ej haft råd och lägenhet att
bjuda släkt och vänner på ett dundrande bröllop, men han tackade
dock sin gud, som förhjälpt honom till hustru och hem och som låtit sin klara sol lysa över deras brudfärd. Den bröllopsgåvan kunde dock ej för gods och guld köpas.
Gam-soldatens änka hade fört med sig riktiga bröllopskringlor
och tårtor och dessutom ett halvt dussin nystöpta talgljus, allt gåvor
från de rika Anders Anderssons i byn, vilka just hade julbak och
storslakt.
Kaffet dukades fram. Bordet pryddes med två ljus.
— Det blev ändå bröllopskalas, tänkte Lindgren, då han såg
den rykande kaffekoppen framför sig.
— Men herregud, sade soldatänkan, jag höll på glömma att
postiljon lämnade ett brev med sigill på hos ålderman. Ingen av oss
som var där kunde läsa skrivet, men postiljon sa', att det var till
Lindgren. Här har han det.
Lindgren såg på sigillet och vände det i en tresnibb sorgfälligt
hopvikta brevet. Det var f r å n kompaniexpeditionen. Icke utan en
viss oro vecklade han upp brevet. Men hans ansikte sken upp, medan han högt och entonigt läste:
" N : r 12 Lindgren (f. d. Tiger)
Norrfors by. Umeå socken.
Som jag vet att du i dag inkallats på livslångt "möte", översänder jag dig ihärmed fem (5) kronor riksmynt såsom "ekiperingsbidrag". Det b ö r räcka till att åt dig själv köpa en kardus Hoppet
(vilket alltid här i livet är gott att hava) och dessutom åt din unga
hustru några "småpersedlar" (ej att förakta, även om hon mot min
order själv skaffar sig dylika). Måtte lyckan följa dig, och glöm aldrig i ditt liv, att soldatens plikt är att frukta Gud och ära konungen.
(För fan och ryssen får han däremot aldrig vara rädd!)
Din gamle kompanichef
AXEL-FREDRIK TIMGREN.
Kapten."
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Lindgren strök med sin valkiga näve något vått och föga soldatmässigt ur ögonvrån, och det stockade sig tjockt i halsen, då han
sade:
— Tror du, Albertina, att det skulle falla sig svårt att offra livhanken för en töcken karl, om det gällde?
— Nej, Erik, det tror jag inte.
För si käften Timgren, hä jär
en karl hele dagen alltigönöm.

4.

Frostnatt.

Aristarchus, Dominicus, Sixtus och Donatus, de första fruktade augustinätterna, hade för Norrfors-borna i det stora hela avlupit
lyckligt. Endast några kornåkrar, som varit utsatta för kallkälldraget f r å n Idebäcken, hade skadats av frosten. Potatisblasten hade visserligen blivit "bränd", dock ej nedfrusen. Under "järnnätterna"
Susanna, Klara och Hippolitus hade sommarljumt regn fallit, och
Lovisa hade detta år icke ens hotat med sin fre stiga kyss.
Sommaren hade varit kall och ogynnsam för de alster, som
komma från jorden. Kornet beräknade man ej vara färdigt att bärga förrän någon obestämd dag fram i september. Men innan dess
hade man "Johannis Döparens Halshugg", av de gamla ansedd som
kanske den farligaste av alla månaden Augustis kalla nätter.
Den 28 augusti var kall. Solen lyste från molnfri himmel, som
man tyckte utan att värma. Vid sjutiden på aftonen, mot den tid
den skulle dala, flammade mot en blek, gulgrön himmel hela västra
synranden som av hundrade jätteeldar. Men dessa flammor spredo
ej värme. Termometern vid husknuten visade blott sex värmegrader.
Allt eftersom solskivan sjönk ned bakom Flakaberget, gick värmen
tillbaka. Tio minuter efter sju fyra grader, och halv åtta två grader.
En timme senare hade man redan en köldgrad.
Norrfors-borna skådade med avund över till Sörfors hittills alltid för frost skyddade kullar, vilka skarpt avtecknade sig mot aftonhimmeln. I väster stod Flakaberget, ej flammande och ljusomspunnet som vid solnedgången utan mörkt, hotande, hemskt. Och ut i
kvällens tystnad hördes Norrforsens rytande mäktigare och vildare
än eljes.
Erik Lindgren stod utanför sin lilla stuga och vände sig åt alla
håll. Han såg för en gångs skull bekymrad och handfallen ut.
Inifrån stugan hördes hans hustrus entoniga "vyschä vyschä
vyschä vysch, sov min lilla älskling", och en trävaggas klapprande
mot stugugolvet.
Så blev det tyst därinne. Dörrhaspen vreds upp, och barhu-
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vad, barfotad och med det bruna håret utslaget tassade soldathustrun ut till sin man.
— Huvvaligen, vad det är kallt, huttrade hon.
— Ja, Albertina, det blir frost i natt. Johannis Döparens Halshugg tar all vår brödföda till vintern och allt vårt utsäde till våren.
Det blir som gam-Nila spådde: vi få uppleva ett fasans år, sådant
som vi och våra förfäder aldrig skådat.
Albertina satte handen för ögonen och tittade åt Brännlandshållet till.
— Vad i herrans namn är det därborta? Jag tror att skogen
brinner. Ser du, Erik?
— Nej, det är ingen skogseld, svarade mannen. Brännlandsborna ha dragit ihop mossa och "rasperis"* i stora stackar och tänt
eld på dem. De hoppas väl, att röken skall dra sig ned mot forsen
och vältra sig längs marken, så att den stänger ute frosten.
Men
röken stiger rätt upp mot himlen som Abels offer. Det är så kavlugnt i kväll, att inte ett asplöv rör sig.
Hrrrr, huttrade Albertina. Kom in Erik, så få vi talas vid, om
vi kan hitta på något. Här står jag och bara förkyler mig, och det
kan då ingen levande själ ha varken glädje eller nytta av.
Hon sprang in i stugan och satte sig framför spisen.
— Du har rätt, sade Lindgren och kom efter. Allting annat
kan väl gå, fortsatte han. Vi äro ju unga och kan väl alltid slita ihop något till vintern att äta, men med utsädet till våren blir det
svårare. Här i bygden fryser säkerligen allting bort. Jag tror till
och med, att Sörfors-borna i år bli utan spannmål. Och fryser det
där, ja, då blir ingen by i dessa trakter skonad. Till våren måste
vi alla ha något att sätta i jorden för att till hösten få något att skörda. Och huru skall detta gå till?
— Ja, du har rätt, Erik. Men säg mig, vad ska vi ta oss till?
utropade Albertina.
— Ingenting, sade Lindgren dystert. Ingenting. Bara knipa
ihop ögonen och vänta på smällen. Om det ändå kunde blåsa upp,
så att kornaxen komme i rörelse. Då kunde kanske något räddas.
— Tror du det säkert? frågade Albertina.
— Ja visst. Men varför låter du så ivrig? Inte kan du ändå
göra ett sånt väder, sade Lindgren leende.
— Vem vet, Erik? Tänk dig, om vi två skulle ta en töm och
dra den fram och tillbaka genom kornåkern natten igenom. Inte
genom hela åkern förstås utan bara en teg. Kanske kunde denna
enda teg räddas och därmed vårsädet för oss. Vi behöva ju så litet.
— Du säger något, nästan skrek Lindgren, vilket hade till följd
* L j u n g - och k r å k b ä r s r i s .
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ett "väsnas inte, du kan väcka lill' Axel-Fredrik". Men varningen
beaktades ej. Lindgren sprang upp, svänge sin hustru ett varv runt
omkring och klappade henne.
— Kläd på dig, flicka lilla, och det fort. Leta fram både dina
och mina skinnhandskar och sätt ullvantarna in i dem. Jag skall
bara gå in i vedboden och hämta tömmarna. Ingen skam att försöka. Går det inte, så går det inte. Vi ha då i värsta fall bara satt
till en natts sömn. Står lyckan oss bi, så äro vi rikare än mången,
som sitter med gård på egen grund. Det är som generalen sade:
du är klokare och ser längre än någon av oss, karlkräk.
En kort stund senare gingo de de få stegen till sin åker. De
valde ut en teg, på vilken kornet stod rakt och högt. Tömmen höllo
de sträckt mellan sig, då de började sin vandring uppför och utför
korntegen.
Liksom för storm böjde sig kornaxen, allteftersom de gingo
fram.
Frosten fastnade på tömmen och bildade ett isomhölje om
den.
Daggen satte sig fast i Lindgrens förskinn, så att det blev
styvt, och när Albertinas kängsko kom emot kjolkanten, knastrade
denna, som om den varit av plåt. Men den ständiga rörelsen, draglinans tyngd, gångbanans svårframkomlighet höllo dem varma. Att
det skar litet i fingertopparna trots handskbeklädnaden fäste de sig
inte vid.
Många ord talades inte, medan de som två nattliga spöken timme efter timme gingo jämsides. Sorgsna tankar, oro för vad som
komma skulle under den långa mörka vintern, sysselsatte dem. De
sågo blott med en blick på varann, och för den ene stod genast klart
vad den andra tänkte, men de läto ej ett ord gå över sina läppar.
Spänningen att få se om deras uppsåt att rädda utsädet för
nästa år skulle lyckas förtog varje känsla av trötthet.
När klockan närmade sig ett på morgonen, syntes en gyllene
rodnad på himmeln i öster. Och strax efter två steg solen långsamt upp över Brännlands-skogen.
Ett tunnt vitt fjun låg utbrett över marken. Men friska och
knaka stodo kornaxen på den Lindgrenska tegen. Vattenpärlor glänste i dem. Man kunde ha trott, att de blott med ett bad friskat upp
sig för att med desto större fröjd och lust möta morgonsolens kyss.
Men denna m o r g o n göt ej solen liv och must i jordens örter.
Den var lik en förtärande eld, som spred död och förintelse omkring
sig. Gårdagens aftonhimmel hade varit ett järtecken för denna morgon.
Kornåkrarna stodo med ens liksom fyllda med lik. De för en
stund sedan gröngula kornaxen hade vitnat och böjt sina huvuden
mot marken för att strax därefter svartna. Årets gröda, brödet för
vintern, hoppet om nästkommande års skörd, allt var på denna mor-
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gon förött. Blott en enda liten teg stod oskadd. Det var soldatens
räddade utsädeskorn.
Albertina grät, när hon såg förödelsen omkring sig.
Hon
glömde sin egen olycka. Hon tänkte på alla dessa arma människor,
vilka släpat och slitit hela våren och sommaren för att finna sin möda lönad med hunger och nöd. Hon grät över alla gäckade förhoppningar, all fattigdom och allt elände i bygden.
Erik stod med händerna i sidan och tittade på sina bägge tömmar. De lågo på närmaste gräslägda, lika två ringlande jätteormar
av is. Han förstod ej riktigt sin hustru. För honom hade spelet
haft sin spänning och fått en lycklig utgång. Han hade glömt vad
han förlorat och gladdes åt sin vinst.
Han klev ut på gräslägdan och började befria tömmarna från
deras omhölje. Sedan detta var gjort, sade han:
— Tack Albertina, för rådet och hjälpen. Gråt inte, lill-vännen
min. Det har ju gått bra. Sista frostnatten bör nu vara överstånden, så att vi kan få vårt utsädeskorn skuret och bärgat i oskadat
skick. När vi kommer hem, måste du sätta på kaffehurran, så vi få
något varmt i kroppen. Lill' Axel-Fredrik ligger väl blöt och arg
och skriker efter dig. Kom nu, så gå vi.
*

Vintern 1843—44 blev en hård tid för Västerbotten och lappmarken. Vägarna voro fyllda av folk, fattiga som rika. Alla voro
de hungrande, alla hjälpsökande. Gods och guld frågade ingen efter. Det var för hårdtuggade munsbitar. Nej, efter bröd, bröd och
mera bröd ropade alla.
Vintern blev dessutom sträng och långvarig. Isarna i Kvarken
utestängde hjälpsändningarna från lyckligare lottade nejder. Midsommaraftonen angjorde den första seglaren Umeå stads kaj, mottagen av en jublande människoskara.

Rörande förhållandena i Västerbotten efter kriget 1809 berättar
Fr. Wilh. von Schubert i sin reseskildring, del II, tryckt 1825 :
" T r ä f f n i n g a r n a vid Säfvar och Ratan voro de sista i detta
krig, som var så tryckande för Västerbotten. Sju månader var
provinsen i fiendens händer, och följande året inträffade en nästan
allmän missväxt. År 1811 samlades kollekter öfver hela riket för
Vesterbotten. Ständerna (Riksdagen) lemnade ett rentefritt lån av
50,000 R:dr Banco på 5 år- Spannmål och kreatur ditsändes på
Konungens bekostnad. Från England erhöll provinsen 8,000 R:dr
Banco;"

^ e m f r y g 6 e t t s t i o r a.
I.

JMärhliga växtlokaler.
Av Lennart

Wahlberg.

Oenista Pilosa (Hårginst). Denna baljväxt, som enligt Lindmans flora mindre allmänt förekommer å torra backar och ljunghedar i n. Skåne, s. Halland och v. Småland, hittades år 1921
av studeranden Börje Hellström å skäret Hvitågern utanför
Skeppsvik i Sävar socken. Hur den kommit dit och när är ej gott
att säga, men troligtvis har det första fröet kommit från någon
barlastad skuta i förgången tid. Vid besök på platsen sommaren
1924 fann jag den blommande i mitten av juli. Den var på nytt
i riklig blommning den 26 augusti och ännu så sent som den 21
september var den i rik blomning. Lokalen är belägen ungefär
mitt på skärets västra långsida, c:a tio meter från stranden. Växten har brett ut sig i kråkbärsriset runt om en stor gran på en yta
av c:a 150 kvm. och syns trivas förträffligt i den karga jordmånen.
Från Skeppsvik är vidare att anteckna bl. a.
Symphytum
officinale (Vallört) å barlastjord på Hästskär, där jag även hittade
Convolvulus arvensis (Äkervinda), Arctium minus (småkardborre)
och Galium aparine ( S n ä r j m å r a ) ; på samma holme växer även en
grupp av Hippophae rhamnoides (Havtorn). Vid sorteringsstället
i Skeppsvik växer den vackra Nicktisteln Carduus nutans samt Cirsium arv ense var. horridum, vid bron såg jag Sonchus
maritimus
samt Glechoma hederåcea (Jordreva), vid herrgården bl. a. typiska
barlastväxter Medicago falcata (Svensk lusérn) och Medicago
lupulina samt Vida sepiutn (Vicker).
I gyttjan å stranden vid
Sävaråns utlopp växer den sällsynta Polygonum foliosum (Finnpilört),som jag även hittat i Brånsjön, Vännäs socken.
Ajuga reptans
(Revsuga).
Vad sägs om att denna vackra
växt, som eljest sällsynt förekommer i Skåne och å Västkusten, i
Småland och på Gottland och visserligen även som en omtalad
egendomlighet hittats vid Ljunggården i Borgsjö socken i Medelpad, även växer, frodas och varje sommar blommar i Västerbotten!
Visserligen å gammal barlastjord, men ändå! Växtplatsen är ön
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Bild 1.

Genista pilosa-lokalen å Vitågern i Skeppsvik.
Foto: B. Hellström.

Prästskär (Marieberg) utanför Dalkarlså i Bygdeå socken.
På
samma skär finns en hel del andra rara saker, såsom: Centaurea
nigra (Svartklint), vars rätta hemort är Norge och Västkusten.
Den barlastjord, å vilken den ännu bibehåller sig, lär av en skuta
ha hämtats f r å n en garnisonskyrkogård å Bornholm på 1800-talet.
På Prästskär finns också Ononis repens (Puktörne), som jag tog
blomande där den 13 augusti 1920. Om man f r å n Prästskär ror
västerut genom sundet vid Bygdesten in i viken vid sanatoriet
"Hälsan", kan man hitta många för botanisten trevliga saker både
i vatten och på land. I viken växer Potamogeton vaginatus
(Slidnate), den lilla Ranunculus
paucistamineus f . eradicatus samt
Elåtine hydropiper (Lonkesärv) och Subularia aquatica (Sylört).
I älskogen vid norra stranden växa Arenaria trinervia (Skogs-
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Bild 2.

Genista pilosa.

harv), Euphråsia latifolia (Nordögontröst), och den ännu mindre
Euphrasia bottnica med sina små blå blommor, ej större än knappnålshuvuden samt å stranden inne i en vik den lilla rara ormbunken Ophioglossum
vulgatum (ormtunga), som jag även funnit
på Båkskäret i Ratan och på skäret Lill-Kas utanför Yttertavle
(pygméform där) samt å Rönnborg utanför Ostnäs. Disponenten
Grapengiesser har även funnit ormtungan på Holmön. I Englandsviken, söderut från "Hälsan", växer Lemna trisulca (Korsandmat) rikligt samt Zannichellia repens (Småsärv) och Myrio~

phyllum spicatum (Axslinga); på stranden kan man, om lyckan
är god, hitta Atriplex patulum (Gårdmålla). Ett stycke längre upp
i skogen vid vägen till Ratan finnes i Ratuvikstjärnarne Näckroshybriden Nuphar luteurn x pumilum jämte sina föräldrar.
I nordlig riktning från Prästskäret
uti Dalkarlsåfjärden mellan Svartön
och Aludden har Disponenten S. Grapengiesser hittat en mycket sällsynt
Nate-hybrid, nämligen Potamogeton filiformis x vagïnatus.
I tjärnen på Aludden finns dvärgnäckrosen Nuphar
pumilum,
och öster om Aludden mitt
för Borgarskär efterforskar man icke
förgäves dyörten Limosella
aquatica
och Lemna minor (Andmat).
Följer
man Dalkarlsån uppåt till Bobacksjön
f å r man tillfälle att f r å n denna sjö till
sitt herbarium hemföra den sällsynt förekommande Sagittaria natans (Trubbpilblad).
Thymus serpyllum.
(Backtimjan).
När Lektor O. Holm för åtskilliga år
sedan, genom sitt fynd av en liten tuva
på toppen av Bredberget invid Böle by
i Lövångers socken, påvisade förekomsten av denna växt så långt nordligt i
Västerbotten, så framflyttades växtens
svenska nordgräns en breddgrad. Dess
nordgräns var förut Själevad i Ångermanland. Vid ett besök, som Disponenten Grapengiesser och undertecknad gjorde å lokalen den 27 juli 1922,
återfunno vi den lilla tuvan på bergets
topp, men ej nog därmed, vi påträffade
även riklig förekomst av Thymus på
bergets västra och sydvästra branter.
Under denna och de närmast föregående dagarne besökte vi även en del
Bild 4. Ononis repens.
andra kända märkliga växtlokaler i
Lövångerstrakten nämligen en lokal för Malaxis paluclosa (Myggblomster) i en backmyr 700 m. öster om Lövångers kyrka (riklig
förekomst), lokalen för Viola mirabilis (Underviolen) å Hökmarksbergets sluttning mot Missjön och Missjö by samt lokalen för
Turritis glabra (Rockentrav) vid Tenoren å ön Vånören, nordväst
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om Bjuröklubb. Vi hittade Turritis på två olika ställen på ön. Vi
besökte även den plats, där d:r B. E. Halden i augusti 1920 hittade
Rhynchospora
fusca (Brunag), en myr c:a 4 km. s. o. Lövångers
kyrka (eller omkring 1 km. söder om Bölesjön), men kunde ej återfinna växten. I stället hittade jag
där Carex canescens x doica, en
sällsynt starrhybrid.
Lektor O.
Holm har vid ett tillfälle i Lövånger funnit Lycopodium
inundatum
(Strandlummer)
i
ett
litet
kärr i
r r *
- y
7
skogen vid sidan om vägen f r å n
Selet till Slaskarsmyren. Den 16
augusti 1924 hittade Disponenten Grapengiesser denna sällsynta
lummer i Bygdeå socken å en
myr norr om Mårsgården i Robertsfors.
Sparganium ramosum
(Grenigelknopp) växer vid GärdefjärTL.-/
den i Lövånger (O. Holm).
Veronica longifolia var. maritima (Strandärepris). Sedan jag
i Backmans och Holms flora sett
A
• 'jJs
en uppgift att denna växt skulle
;}'' 1
\\
finnas å skäret St. Truthällan
V•
utanför Holmsund, besökte j a g
skäret 1922 och återfann den (5
ex.) mycket riktigt å södra udden.
Även 1924 och 1:925 har jag hitBild 5. Thymus serpyllum. Backtimjan.
tat exemplar på samma plats.
Den växer även å skären utanför Holmön samt å Kronön och andra holmar i Nordmalingsfjärden.
På Kylörns kaj i Hörnefors socken hittade jag i juli 1923
Linaria striata (Strimmsporre) samt vid samma tillfälle bl. a. Arctium tomentosum (Ullkardborre), även funnen 1924 i Ytterhiske
utanför Umeå.
Bidens tripartita (Brunskära), som för Västerbotten är ovanlig, växer i Skravelsjö by uti Umeå socken på kanterna av utgrävningsbäcken i dalen. Den blommar sent (i september).
Pteris aquilina (Örnbräken) har jag funnit å Hössjöberget i
Umeå socken 19!23 samt å Ångermanbalen i Bjurholm 1924. Den
skall även finnas på Ramselekludden i Degerfors.
Till sist vill jag denna g å n g även omnämna Lektor O. Holms
fynd förliden sommar av Draba incana (Grånagelört) och Ribes
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alpinum (Måbär), båda å Holmögadd (den senare å Norrgadden,
4 buskar) samt att jag sommaren 1925 konstaterat att Kvesveden Solamim dulcamara
rikligt förekommer å ön "Fulingen" öster om
Gaddströmmen (Holmöarne) och å en liten ö norr därom. I Lindmans ilora uppgives denna växts nordgräns vara Medelpad. På Fulingen finns även Draba incana.
II.

Växtlokaler » Degerfors.

Utdrag ur ett brev till Hembygdsföreningen från Jägm.

Gustaf

Fridner.

Med anledning av utfärdat upprop "Till de naturkunniga
i Västerbottens län" angående insamlandet av materiel till beskrivning över Västerbottens läns fauna och flora har jag antecknat
lokalerna för en del växter, som jag under mina tjänsteresor träffat
på eller sökt upp inom Degerfors socken.
J a g har därvid ej endast hållit mig till i uppropet namngivna växter, utan även specialiserat mig på en del andra, som
intresserat mig och vunnit, som jag tror, flera förut obekanta rön
ifråga om vissa arters utbredning, såsom beträffande Pinguicula
villosa, Ranunculus lapponicus, Galium trifidum, Ranunculus reptans, Épipogium aphyllum en lokal, Actaea spicata, m. fl.
J a g får samtidigt rikta en vädjan till Eder att starta utgivandet
av en särskild förteckning över Västerbottens flora i stil med Selim
Birgers över Härjedalens o. a. landskaps förteckningar eller och
intressera någon annan kompetent person härför. J a g är övertygad om att en dylik växtförteckning skulle hälsas med entusiasm
av alla botanister och växtälskare.
Samtidigt ber jag att få nämna, att jag strax Ö. om byn Böjern
funnit en bäck-"raning" (rödjning), använd till beteshage, där en
hel del trevliga växter förekomma och över vilka jag upprättat en
förteckning, som dock inskränker sig till de av mig lättast identifierade; bland dessa märkas: Mulgedium alpinum, Actaea spicata,
Daphne, Ranunculus lapponicus och Ranunculus polyanthemus,
Stellaria longifolia, Habenaria viridis, Epilobium Hornemanni,
Carex digitata, Carex loliacea, Carex tenella, Milium effusum och
Struthiopteris germanica. Jag vet ej vad en vetenskapsman sätter
för värde på en dylik lokal, men vore det ej någonting att taga vara
p å ? Området är beläget kring Lidtjärnbäcken från järnvägen
mellan Hällnäs—Vindeln och upp till Lidtjärn — en sträcka på
c:a 400 meters längd och c:a 40—80 meters bredd. Lidtjärn
synes å generalstabskartan i skalan 1:50000 c:a 1 y 2 km. Ö. om
Böjern. Något namn står emellertid ej utsatt, då tjärnen är av
mycket ringa omfång. Närmast belägna å kartan angivna by är
Yttersjön, c.a 500 meter Ö. om tjärnen.
Växtligheten å området är synnerligen frodig.

Bild 1. Det nära 4 tern. långa Gibbmocken på södra sidan Storvindeln med
byn Häggås. R'ot>. Lundgren ioto.
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sxj6&ergen i
Av H.

I

^cbferboEfertö

(än.

Zetterberg.

föregående årgång av denna publikation framhölls att de sydskandinaviska arter, som finnas i sydbergen, äro relikter eller
kvarlevor från den tid, som följde efter istiden, den s. k. postglaciala värmetiden, då Norrlands klimat var betydligt varmare
än nu och då de hade större utbredning än för närvarande. Växtgeograferna ha kommit till det resultatet, att dessa arter liksom
med all sannolikhet även de nordiska arterna framträngt,
allteftersom inlandsisen smälte undan, efter Skandinaviens kuster
och därifrån genom dalarna till det inre av landet. Givetvis följde
fjällväxterna närmast i isens fotspår. För cirka 12,000 år sedan
frodades i Skåne sistnämnda arter, såsom fjällbjörk, fjällsippa,
polarvide och isranunkel eller samma växter som vi nu endast se
i den eviga snöns närhet. Långt före den tid, då fjällväxterna
hunnit f r a m till fjälltrakterna, hade björk- och tallskogarna börjat
utbreda sig i vårt land och de spridde sig jämförelsevis fort. Först
då fjällväxterna hade helt retirerat till sina nuvarande besittningar
började en del lövträd, alm, lind, al och hassel invandra och utbreda sig i södra delarna av vårt land. För cirka 8000 år sedan
tog eken vårt land i besittning.
Klimatet synes då ha gynnat
eken och de övriga ädla lövträden, i det björk- och tallskogarna
fingo ge vika över stora områden. Gran- och bokskogarna anses
ha invandrat för omkring 4000 år sedan. Granen har i likhet
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med ett fåtal andra växter invandrat f r å n norr. På grund av sin
skuggfördragande natur kunde den hastigt vinna terräng på bekostnad av de övriga skogbildande trädslagen. Och dessa skulle
ha varit ännu mer undanträngda, om ej eld och avverkning
hindrat granens segertåg.
Det är torvmossarna, men även kalktuff, sand- och leravlagringar m. fl. jordarter, i vilka växtlämningar (fossil) bevarats till

Bild 2. En «(huggning för lovtalet i lutningen under Låmgberget norr om
Storivindeln. Bilden visar dels huru ovanligt tät lövskogen växer där och
dels vilken frodig örtvegetation som uppstår på dylika luckor. Till höger
på bilden ett stort .flyttblook. Förf. .foto.

vår tid, som vi ha att tacka för vår kännedom om växternas invandring och utbredning i vårt land ända från istidens slut. Men
ännu ha våra forskare hunnit klarlägga invandringsvägar och invandringstid för endast ett mindre antal av våra växter.
I detta sammanhang torde i korthet böra redogöras för, hur
tiden f r å n isens avsmältning till våra dagar beräknats av arkeologerna. Stora områden av vårt land ha fordom varit täckta av
vatten. Östersjön var då betydligt större än vad den nu är. Lera
och sand avsattes h ä r såväl under istiden som sedermera av
bäckar och älvar. Så höjde sig landet, sedan det blivit fritt f r å n
inlandsisen, och stora lerslätter utbredde sig mellan moränmarkerna.
Den lera, som på nyssnämnt sätt avsatts, är tydligt skiktad, och har O. de Oeer påvisat, att varje sådant skikt eller varv
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bildats under ett år. Genom att i skärningar på olika platser från
Skåne till Norrland räkna årsvarven i de varviga lerorna har han
först bestämt den tidrymd som åtgått för isens avsmältning i vårt
land. Sedan har han i en mäktig skärning vid Ragunda i Jämt-

Bild 3. Lån®berget i Sorsele s:n>. En av de ire väx-tpiatserna i länet för
ormbunken Pteris aquilina. De största exemipiaren må »här en meters höjd.
Förf. foto.

land beräknat tiden från isens försvinnande f r å n denna plats till
våra dagar. Genom att följa ifrågavarande skikt i horisontell riktning har man funnit, hur långt isen under varje år gått tillbaka
genom avsmältning. Årsskikten ligga nämligen ordnade på varandra som tegelpannor på ett tak. På detta sätt har man beräknat,
att omkring 12000 år förflutit f r å n den tid, då isen började smälta
bort i mellersta Skåne och 7000 år f r å n isens avsmältning i sydöstra Jämtland. Våra forskare torde numera vara ense om, att
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utbredningen av de flesta arter, som tillhöra Norrlands slutna
växtsamhällen, skett genom en stegvis vandring upp genom älvdalarna och att den lövskogsflora, som efter allt att döma under
värmetiden var det förhärskande växtsamhället i dessa dalar, var
rik på sydskandinaviska arter. Nu ha dessa senare över långa
sträckor försvunnit ur nämnda växtsamhälle på grund av klimatförsämringen och i allmänhet blott förmått hålla sig kvar på de
mest gynnade lokalerna i dalförena, nämligen i sydberg och sydsluttningar, där man kan få se en i allmänhet svag bild av den
vegetation, som under värmetiden upptog stora områden av
dalarna. De frodigaste och bästa delarna av dessa äro nu förvandlade till åker och äng. Endast utmed vattendragens stränder
finnas ännu h ä r och där rester kvar av det rika och intressanta
växtsamhället.
Den omständigheten att flera av de sydskandinaviska arterna
anträffats såsom fossil mellan nuvarande ståndorter, talar också
för, att desamma haft ett sammanhängande utbredningsområde i
dalgångarna under värmetiden.
Genom Gunnar Anderssons arbeten har en sådan utbredning
blivit fastslagen särskilt för hasseln. Men även för andra växter
ha genom honom och andra växtpaleontologer fossila fynd blivit
gjorda mellan de nuvarande reliktförekomsterna. Och helt säkert
skola många nya fynd göras, som bevisa riktigheten av antagandet,
att en till stor del av sydskandinaviska arter bestående lövskogsflora hade tagit dalarna i besittning i hela deras utsträckning och
att detta växtsamhälle dominerade under värmetidens gynnsammaste
period.
Såsom härovan antytts, ha de sydskandinaviska arterna följt
tvenne huvudvägar vid sin utbredning till sina nutida reliktförekomster. Den ena vägen gick f r å n söder och följde vårt lands
östra kust, "den bottniska invandringsvägen", varifrån växterna
spridde sig uppför de stora älvdalarna f r a m mot fjällen. Den
andra vägen utgjordes av Norges västkust, "den atlantiska invandringsvägen", f r å n vilken utbredningen sedan fortlöpte uppför
de stora dalarna genom passen i fjällkedjan in i Sverige.
På så sätt möttes till slut de båda invandringsströmmarna.
Men var mötet skett, lär i många fall vara omöjligt att numera
avgöra. Dock är det i en del fall mycket sannolikt, att en del arter,
som spritt sig på den förra vägen över Sverige, ha hunnit ända till
Trondhjemsfjorden och kusten därovanför. Å andra sidan har
man funnit det mycket troligt, att vissa arter hunnit varandra f r å n
norska kusten ända ned mot vår östra kust.
Ett utmärkande drag för många sydskandinaviska arter är, att
de saknas i norra, inre Norrlands skogsområde. Orsaken härtill
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Bild 4. Ett parti av berg-väggen' i Långiberget, där denna genom vitfrrinig blivit underminerad så att ett utsprång bildats. Då ingen/ nederbörd 'härunder
mår marken ooh vattem ej heller framsipprar irån> berget, saknas all växtlighet 'här. Marksjtt är här nästan- alitdeles svart av den söndervittrade bergarten.
Förf. 'foto.

torde böra sökas i den omständigheten, att inom området ifråga
icke finnas för dylika växter lämpliga lokaler. Man har också som
förklaring av nämnda förhållande velat framkasta det antagandet,
att avsevärda ismassor skulle ha legat kvar i övre Norrland så
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Bild 5. Ett utsprång å samma berg som i föregående bild. Här kan
en björk klänga sig upp -under utsprånget, eftersom något vatten tidtvis
rar fram genom berggrunden. Innanför björken finnes en grottliknande
ning, benämnd iårkaimtmaren, enär fåren fram i närheten belägna gårdar
ga ¡hålla till där och under utsprånget vid oväder. Förf. foto.

dock
sippbildplä-

länge, att värmetiden i det närmaste var slut, då isen var försvunnen därifrån.
Det stora flertalet av de växter, vilkas utbredning varit föremål för närmare undersökning, ådagalägger, att Bottenhavets kust
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varit den huvudväg, utefter vilken växterna spritt sig norrut och
sedan härifrån uppför älvdalarna. Att så varit förhållandet, är
dock fullt säkert endast beträffande sådana arter, som nu finnas
som relikter å vissa platser.
Men mycket talar för, att detsamma
gäller även växter, som utbrett sig över hela Norrland.
Bland de sydskandinaviska arter, som invandrat nyssnämnda
väg, äro flera huvudsakligen
bundna vid kusten och finnas
således ej nu annat än undantagsvis inne i landet, t. ex. Corydalis fabacea (liten nunneört), som g å r blott till trakten
av Härnösand, Ajuga pyramidalis (blåsuga), vars nordligaste lokal ligger vid Umeå,
lmpatiens nolitangere (springhorn), som går upp till Skellefteå o. s. v. Andra arter förekomma mer eller mindre långt
in i älvdalarna, och gäller den
regeln, att ju längre norrut
man kommer, desto mindre
långt in i landet finner man
dem. Vissa arter bli utpräglat
kustbundna norr om Umeälven
t. ex. Myrica gale (pors), Erysimum hieraciifolium (gyllen),
Fragaria vesca (smultron m. fl.
Bild 6. En del av ett potatisland under
Hjärtaberget vid Storj<iiktan> i Sorsele s:n.
Maraiem, som står vid bergväggen, har
brutit upp larudet och fått mydket potatis
•där utan gödsling. Förf. foto.

Flera arter, bland andra Anemone hepatica (blåsippan), ha
tydligen trängt in i det inre
Norrland från sydost, d. v. s.
på nyssnämnda invandringsväg.
Det finns också arter, som vandrat f r å n Bottenhavets kust längs
de svenska älvdalarna genom passen in i Norge, där de spritt
sig vid kusten. Så är förhållandet säkert med granen och högst
sannolikt för liljekonvaljen och tibasten.
Även har en invandring av flera arter skett f r å n öster runt
Bottenhavets norra kust. Den viktigaste bland dem är granen, som
invandrade efter värmetidens slut, d. v. s. sedan de sydskandinaviska växterna nått sin största utbredning. I förbund med den
därefter inträffade klimatförsämringen har granen mycket bidragit
till att tränga undan och döda ut nyssnämnda artgrupp. I den
starka skugga, som uppstår under granens täta grenverk, kunna
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ifrågavarande arter ej leva. H ä r p å ser man tydliga exempel i de
flesta sydberg.
Den andra huvudvägen för växternas invandring till Norrland är, som nyss nämnts, den "atlantiska invandringsvägen"
längs Norges kust. En och annan art lär ha följt endast denna
väg. De sydskandinaviska arter, som förekomma i våra fjälltrak-

Bild 7. Vid ett rikt smultronställe i Sandbäckberget på morra sidan. Storvimdeln.
Förf. foto.

ter, ha sannolikt med några få undantag invandrat till sina nuvarande växtplatser därstädes endast på denna väg. Det är det
gynnsamma klimatet utmed norska kusten, som är orsaken härtill.
Även bland de sydskandinaviska arter, som följt nyssnämnda
huvudväg, äro flera bundna till kusten i sin utbredning, t. ex.
Myrica gale (pors), Impatiens noli tangere (springkorn), Viburnum opulus (olvon) och Vicia silvatica (skogsvicker), medan de
på den bottniska invandringsvägen nått mer eller mindre långt in
i Norrland.
I regel ha växterna av ovannämnda orsak spritt sig längre
mot norr utefter norska kusten än efter den svenska. Men en del
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undantag finnas, nämligen ett antal vedväxter, särskilt Betula verrucosa (masurbjörk) och Rhamnus frangula (brakved), samt några
örter, Convallaria polygonatum (getrams), Anemone hepatica (blåsippa) och Calamintha acinos (hartimjan).
En förklaring till detta förhållande har man sökt i den omständigheten, att det nordliga Norges sommar har att uppvisa

Bild 8.

Sandbäcktoerget på norra sidan Storvindeln mod by» Svarttjärn.
Rob. Lundgren 1 foto.

lägre medeltemperatur, oaktat den är betydligt längre än det inre
Norrlands.
Bland sydskandinaviska träd och buskar är det endast almen
och olvonbusken, som finnas kvar som relikter inom vårt län.
Almen förekommer i trenne sydberg i Vilhelmina, nämligen i båda
SkikkisjÖbergen (1 ex. i vardera) och Klitthälla vid Bångnäs (ett
30-tal ex.). På alla dessa ställen är almen steril, men i Jämtland
lär på några ställen frukten åtminstone under gynnsamma år nå
full utbildning, eftersom fröplantor där iakttagits. I vårt län
lever således endast ett fåtal av den sista generationen av alm.
Det är att hoppas, att de icke råka ut för åverkan f r å n människans
sida.
Olvonbusken finnes på ett fåtal platser i vårt län i kustlandet
samt i Lycksele och Åsele socknar.
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J a g har nu i allra största korthet redogjort för florans invandringshistoria och spridningsvägar till sydbergen i länet. För
att ej inkräkta för mycket på utrymmet i årsboken har framställningen blivit alltför ofullständig. De för ett närmare studium
härav intresserade hänvisas O. Anderssons och S. Birgers arbete:
"Den norrländska florans geografiska fördelning och invandrings-

Bild 9.

Sydberget Peruken nied toyn Vännäs under. På vårvintern sedan
det töat något. Roti. Lundigren foto.

historia." I detta arbete finnas kartor över de viktigare sydskandinaviska arterna i Norrland, vilka kartor på ett synnerligen överskådligt och intresseväckande sätt klarlägga dessa växters utbredning, invandringsvägar m. m.
I hembygdsföreningens föregående årsbok lämnades en förteckning över de sydskandinaviska växter, som förekomma i sydbergen
i Sorsele socken. Sedan dess har jag funnit ytterligare 4 st. dylika arter där, nämligen Arabis hirsuta (luddvårel) i Sandberget,
Epilobium montanum (bergdunört) i Näsberget, Corydalis fabacea (liten nunneört) och Carex ornithopoda ((fågelfotsstarr) i
sydsluttningen norr om Ammarnäsbyn. Antalet sydskandinaviska
arter i Sorsele uppgår således nu till 19 (av länets 28). Fyndorten för Corydalis är den nordligaste kända i Lappland.*
Vid
Bottenhavets kust går densamma blott u p p mot Härnösand. Vid
Atlanten däremot når den nordligaste Norge och har f r å n norska
* Sedan ovanstående sikrevs liar förf. funinlit Corydalis fabacea på ytterligare
en lokal i Sorsele, nämligen i sydiberget Aitenasiberget vid Vindelälven nära 2 mil
ovanför Ammarnäs.
17
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kusten invandrat genom dalgångarna in i Sverige, bland annat
till Ammarnäs, Tärna och Fattmomakke.
I föregående årsbok redogjordes för den rika växtligheten, som
sydbergen ha att uppvisa. Aven för en del djurarter äro dessa
berg av en viss betydelse. Det är den där rådande högre värmen,
som gör, att vissa d j u r med förkärlek uppsöka dessa berg och trivas
i deras bergrot och rasmark.
På grund av sin otillgänglighet
locka de också till sig åtskilliga djur, särskilt då dessa förföljas
av människor. Många fåglar häcka på deras avsatser, som särskilt lämpa sig för bobyggnad . Härvidlag spelar nog också den
högre temperaturen en viss roll.
Särskilt synes detta vara fallet
beträffande en del fågelarter, som här befinna sig vid eller i närheten av sin nordgräns.
Av här förekommande d j u r är huggormen det, som är mest
beroende av sydbergen. Visserligen uppehåller sig huggormen
inom länets fjälltrakter även utanför sydbergen, men han är där
ojämförligt talrikare. Man kan knappast under sommartiden göra
ett besök i ett större sydberg utan att få se en eller flera huggormar, även om temperaturen är jämförelsevis låg, således även
vid sådana tillfällen, då man eljest i dessa trakter sällan eller
aldrig får se en huggorm. Denne är också ovanligt länge framme
i dessa berg. Bland annat erinrar jag mig, att jag vid ett besök
i Oisberget, ett sydberg i Sorsele socken, på morgonen den 20
sept. 1922 såg 4 st. huggormar på olika ställen liggande framför
sina hålor i bergroten trots att det blott var några grader varmt
och marken nedanför i älvdalen på morgonen var vit av frost.
Ovanligt tidigt om våren vaknar han också upp ur sin vinterdvala
i sydbergen och framkommer, medan snön ännu delvis ligger kvar.
Stundom har härvid ett flertal huggormar iakttagits tillsammans,
hopringlade i en klump på skaren. Detta har gett upphovet till
benämningen skaraorm och tror man rätt allmänt här, att huggormen härvid p a r a r sig.
G. Andersson och S. Birger anföra i härovan omnämnda arbete, att man i Arjeplog omtalat, att vildsmultron och huggorm
endast anträffats i tvenne sydberg i trakten. Så är dock icke förhållandet beträffande huggormen, som ännu i Arjeplog uppträder
ej sällsynt på andra lokaler än sydberg, ehuru han där mer än
längre söderut g ä r n a uppsöker sydsluttningar, särskilt brännor
i sådant läge. Men troligt är, att huggormen närmare sin nordgräns nästan uteslutande har sitt tillhåll i sydberg eller åtminstone
i sydsluttningar, och att han där med fog kan betraktas som en
relikt f r å n den postglaciala värmetiden. Vad smultron åter angår
torde uppgiften äga sin riktighet. Inom Sorsele s:n finnes nämligen, såvitt hittills är känt, smultron utanför sydbergen endast på
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några sydbackar omkring Ammarnäs och på några ställen i sydsluttningen av de höga liderna på norra sidan Vindelälven mellan
Ammarnäs och Kraddsele, alla inom fjällområdet, samt på det
lägre mera plana landet endast vid Granträskbäcken i socknens
sydöstra hörn.
Om de övriga djur, som med förkärlek hålla till i sydbergen,
skall jag i nästa årgång lämna en liten redogörelse.

^u&ärs&ricRct.
Gammalt recept från Berg och Strand i Vännäs sochen.
Upptecknat av C. L.

Pettersson.

Man plockar ungefär åtta kannor mogna enbär.
Vidare tar
man späda -enkvistar och gör på dem ett avkok på omkring 64 kannor.
Därpå krossar man enbären med en trästöt och blandar
däri kokta potatisar. " R o s t e n " , en så, försedd med tapp 2 å
3 tum från botten, ilägges färska björkträn med ren havrehalm däröver. Till varje kanna enbär tar man omkring åtta kannor enrisavkok, kokar detta och slår på rosten, som man ovanpå halmen fyllt
med enriskvistar av dem man kokat. När man så kokat hela satsen, d. v. s. åtta gånger, låter man hela brygden tre gånger gå genom rosten. Därpå kokar man vörten, varvid till den första grytan tillsättas tre nävar humle, och låter vörten allteftersom man kokat den gå genom rosten. När brygden sedan stått så länge, att den
svalnat till samma värmegrad som hos spenvarm mjölk, tillsättes
jästen, och det hela får jäsa omkring 1 1/2 dygn eller tills skummet
går upp. Drickat är då färdigt att lagra.

^em£rygóen¡3
Av Otto

fauna.

Holm.

I. Ornithologiska rariteter i Umeå läroverks samlingar m. m.
TT särdeles värdefullt förvärv gjordes under förra läsåret av
allmänna läroverket. I Gammelbyn i Lövånger sköts 10 dec.
1923 av hr H. Sandström e n r i p o r r e , som läroverket genom postexpeditör G. Huss' vänliga förmedling blev i tillfälle att införliva med sina samlingar. Fågeln hade ungefär en veckas tid varit synlig på samma plats, en myr i närheten av havet, alltid ensam
och alltid på marken och togs för en större ripa. Men så kom en
vacker dag en orrflock och slog ned i en björkdunge i närheten.
Då vaknade hos enslingen känslan av samhörighet, och han flög
upp till orrarna och började i deras sällskap spisa björkknopp. Då
orrarna flögo vidare, stannade emellertid riporren kvar och återtog
sin förra diet — djupare voro ej släktkänslorna.
Exemplaret, en gammal tupp, var till det yttre så gott som alldeles oskadat och synnerligen vackert; det är också med utmärkt
skicklighet monterat hos K. Kolthoff i Uppsala och utgör nu en förnämlig prydnad för Umeå läroverks fågelsamling.
Riporrens bastardkaraktär framgår tydligt av utseendet. Tårna
äro till största delen fjäderbeklädda såsom hos riporna, men deras
yttre del är som hos orren naken. Stjärten är kluven, ehuru ej så
djupt som hos orren och utan dennes lyrformigt böjda yttre pennor; stjärtpennorna äro som hos orren 18 till antalet; ripan har 16.
Vinterdräktens färgteckning framgår i huvudsak av bilden sid. 261,
vilken hämtats från tidskriften Fauna och Flora; den är en blandning av svart och vitt med sparsam inblandning av rostbrunt på
ryggen och grått på vingarna. Det svarta bandet över bröstet har
åtskilligt av den vackra violetta glansen hos orrtuppen.
Den, som först påvisade riporrens hybrida karaktär, var den
norske amtmannen Sommerfelt; detta var anno 1795. Sedan dess
har hans härkomst från orre och dalripa varit obestridd, men
däremot har intill senaste tid tvistats, om han vore avkomling av
Av här (följande artiklar återgivas n:ris II—V efter Fauna ooh Flora med tilllägg och anmärkningar av förf.
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Riporre.

orrtupp och riphöna eller tvärtom. Att båda korsningarna skulle
kunna förekomma, ansåg man i allmänhet uteslutet på grund av
riporrarnes stora inbördes likhet. Svenskarna C. P. Thunberg och
Sven Nilsson höllo på orrtuppens faderskap, den sistnämnde särskilt på den grund, att riphönor ibland blivit ertappade med spring
ute vid orrlekarne. Deras vittnesbörd bestreds emellertid energiskt av norrmannen R. Collett, som kunde avfyra en hel bredsida
argument till försvar för sin ståndpunkt. "Att riphönan skulle
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vara moder till den storväxte, grovlemmade riporren, är lika
osannolikt som att orrhönan kan vara moder till rackelhanen", ansåg han. Ej ville han heller tro så illa om dalriphönan som att hon
skulle inlåta sig med orrtuppen, vilken är så olik hennes rätte
make. Däremot fann han det långt ifrån otroligt, att en ung,
oerfaren orrhöna i ett obevakat ögonblick skulle kunna tjusas av
en orrtupp i hans mörkfärgade sommardräkt. I närheten av
Kristiania hade en g å n g en riptupp djärvt inträngt på orrarnas
lekplats, där han setts "bete sig på ett sätt alldeles likt de rätmätiga herrarnes", och sådant hade förekommit även annorstädes.
Andra fakta kunde anföras, som gjorde riptuppen i hög grad misstänkt.
Så hade man 1857 på ett ställe i Nordmöre observerat
en riptupp, "som flera dagar å rad höll sig vid gården i kärligt
umgänge med en vitbrokig hushöna" . . . .
"Slutligen förtjänar
att nämnas", fortsätter han, "att två unga hanar, i oktober 1845
skjutna vid Hedemora i Sverige, åtföljdes av en hona, påtagligen
deras moder, vilken ansågs vara en orrhöna".
I denna vetenskapliga unionsstrid uppträdde nu J. V. Lindblad, utgivaren av Sv. j ägarförbundets nya tidsskrift, till sina
landsmäns undsättning. H a n påvisade åtskilliga brister i norrmannens argumentering. Riporrens storlek måste under alla förhållanden bli någonting mellan orrens och ripans, och beträffande
fåglarnas äktenskapstycken hade man om dem alltför ofullständig
kunskap för att därav några säkra slutsatser skulle kunna dragas.
"Och vidare: med avseende på det i orrens liksom i tjäderns ekonomi egendomliga, att det är hönorna, som uppsöka tupparna och ej
tvärtom, skulle det vara mera betydelsefullt, om orrhönan infunne
sig vid ripleken än om riptuppen visar sig vid orrleken". Orrtuppen vore en ännu mer misstänkt figur än riptuppen, och vad
tamhönset anbelangade, hade man faktiskt på Riksmuseum i Stockholm en bastard av orrtupp och vanlig höna, "Gallus tetricides".
Orrhönan f r å n Hedemora vore däremot ingalunda säker och
beviskraftig.
Golletts ställning ansågs i allmänhet svag, och hans anhängare
voro få. Men så vände sig på en g å n g bladet, detta till följd av
en upptäckt, som gjordes här uppe i Norrland. I en hage vid en
bondgård i Rosviks by i närheten av Piteå häckade 1901 en orrhöna. Hon framkläckte 6 st. kycklingar, och familjen iakttogs nästan dagligen under sommarn och hösten av gårdsfolket, som särskilt lade märke till att ungarna "träade", då de uppskrämdes.
Efter jakttidens inträde blevo de skjutna en efter annan, och 4 st.
såldes till en restaurant i Luleå, där de kommo på matsedeln —
dock säkerligen icke under sitt rätta namn. De 2 sista fingo ett
bättre och värdigare öde. De kommo i händerna på en sakkunnig
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person, vilken igenkände dem såsom riporrtuppar, doktor T. H.
Björkbom i Piteå. Genom honom blevo de sålunda räddade åt
vetenskapen och hamnade på Göteborgs museum. Den gamla
tvistefrågan föreföll nu att vara avgjord, och Colletts ställning som
absolut segerherre ansågs i allmänhet obestridlig.
Enstaka tvivlande röster läto dock höra sig. O m ett f r å n den
vanliga typen något avvikande exemplar av riporre f r å n Degerfors, som genom jägmästare K. Gram kom till Riksmuseum, och
som finnes avbildat och beskrivet i Fauna och Flora 1907, säger
G r a m : " O m ej åsikten, att riptuppen i dylika fall är fadern, vore
så stadgad, skulle jag i detta fall utan tvekan vilja antaga, att orrtuppen vore fadern, då j a g har mig mycket väl bekant, att i den
trakt, där det ifrågavarande exemplaret tillvaratagits, flertalet riptuppar under våren bortskjutits på lock".
En annan, som misstänkte, att sista ordet ej ännu var sagt i
denna sak, var intendenten A. Behm vid Skansen i Stockholm. Han
satte därför våren 1916 i samma bur en orrtupp och en dalripa.
De trivdes utmärkt tillsammans, och resultatet av sammanboendet
blev i tidens fullbordan 7 st. vackra kycklingar. Genom denna
glädjande tilldragelse lämnades ett utslag, mot vilket ingen appell
kunde givas; den ena ståndpunkten syntes nu lika riktig som den
andra, och båda parterna kunde ju "tillskriva sig segern".
Alldeles avblåst torde emellertid icke striden vara. Professor
Lönnberg anser det nu klart, att korsningen kan gå i båda riktningarna; avkomman blir sig ganska lik i båda fallen, och man
kan åtminstone ej ännu påstå, att den olikhet, som finnes, har
sin grund i olika ursprung.
Intendenten Behm däremot godkänner, såsom han i brev benäget meddelat, endast den på Skansen
åstadkomna korsningen som säker, och enligt honom finnes intet
b i n d a n d e bevis för att även motsatt föräldraskap är att räkna
med. "Vore detta förhållandet, skulle resultatet bli en helt annan
fågel än de riporrar, som finnas i museerna. Skogvaktarehistorier
äro aldrig något säkert underlag att bygga på."
Av Skansens första riporrkycklingar uppnådde endast ett
mindretal mogen ålder; 3 dogo mvcket snart, och på senhösten
omkommo ytterligare 2, troligen ihjälskrämda av en vild räv.
Men 1917 sattes en ny kull på 6 st., och i mars 1918 ägde
Skansen 3 fullväxta tuppar och 3 dito hönor. Senare finnes intet
publicerat om dem, men enligt intendenten Behms meddelande
kläcktes 2 9 / 6 1918 ytterligare en kull på 6 st., vadan sålunda
inalles 19 riporrar kommit till världen på Skansen, vilka alla,
utom en enda ännu levande, finnas uppstoppade på Riksmuseum,
representerande alla åldrar och dräkter av båda könen, ett material, som är enastående och utan motstycke.
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Alla Skansens riporrar ha haft samma föräldrapar. Försök
att para den ende nu kvarlevande, en tupp, med orre eller ripa
ha misslyckats. Det synes sålunda förhålla sig med riporren
som med så många andra fågelbastarder, att den är steril. Emellertid har man ( F a u n a och Flora 1919) hos en tupp på Skansen
iakttagit ett verkligt spel. Tonerna äro ej sköna utan påminna
på ett förvillande sätt om "det grymtande varmed en halvvuxen gris uttrycker sitt välbehag".
Spelställningen ä r delvis orrens, delvis ripans;
som den förre för han kroppen, som den senare håller han stjärten.
Angående rackelhanen, bastarden mellan orrtupp och tjäderhöna, är det däremot möjligt,
att han n å g o n gång är fruktsam, och korsningsprodukter mellan honom och tjäder hava flera
gånger omtalats; en sådan eventuell sekundär
bastard finnes på Göteborgs museum, beskriven av E. Lönnberg, och i Österrike ha flera dylika rackelhanetjädrar enligt uppgift erhållits
liksom även sannolika produkter av korsningen
rackelhanetjäder och tjäder (kanske även rackelhanetjäder-tjäder och tjäder).
Den som först
fäste uppmärksamheten vid dylika fåglar, skall
hava varit kronprins Rudolf av Österrike. Rackelhanen, som redan var känd och riktigt tolkad av Linné, är den vanligaste av våra hönsfågelbastarder — om man undantar de förvildade
Raakellrane.
fasanerna — och i Umeå läroverks samlingar
finnes sedan flere år tillbaka en tupp. Han är, som nämnt, bastard
mellan orrtupp och tjäderhöna, men enligt Brehm skall även den
motsatta korsningen förekomma ehuru sällsynt.
Många andra hönsfågelbastarder förekomma, såsom moriporre, hjärporre, riphjärpe. Den sistnämnda är den sällsyntaste;
det absolut enda kända exemplaret hittades i Uppsala vintern
1885 i ett norrländskt fågellass, troligen f r å n Jämtland. Av hjärporren och riptjädern äro ej heller många exemplar kända; av vardera jämte några få utländska endast ett svenskt, det förra f r å n
Västergötland, det senare f r å n Ångermanland. Möjligen äro de
dock i själva verket ej fullt så sällsynta, som det kan förefalla.
Landsfiskal G. Lindahl i Nordmaling har meddelat, att han av
lappkateketen Kristoffer Sjulsson från Ängesdal, en absolut trovärdig man, hört uppgivas, att under flere år på 1870-talet i Tärna förekommit ett slag underliga ripor av storlek mellan tjäderhönans och orrtuppens. Det är icke otänkbart, att dessa fåglar
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voro ripfjädrar.
En person i Tärna har för mig berättat, att
han som pojke 1873 eller 74 sett en av dessa ovanliga ripor.
Så särdeles mycket kunde han icke erinra sig av fågelns utseende,
men han hade fäst sig vid den egendomliga kantiga och för att
tillhöra en hönsfågel långsträckta näbben. En annan meddelare
har uppgivit, att dessa ripor förekommit även under den stora
ripvandringen vintern 1921—22, och vid Tärnasjön hade sådana
fångats. De voro dubbelt så tunga som en vanlig dalripa och
f. ö. utrustade med rak, tjock näbb och stora ludna fötter.
Den sistnämnde meddelaren, A. H a u g a n i Laisholm, en naturintresserad och intelligent man, har även berättat om en annan
egendomlig ripa, "g o c k i - ri p a n ". Namnet är gammalt och
använt redan av de f r å n Lycksele och Örträsk kommande finnar,
som voro de första kolonisterna i Tärna.
"Gocki-ripan" eller
" k n o t t e r - r i p a n " eller " s k o g s - f j ä l l r i p a n", som hon
också kallas, uppträder bland kringströvande flockar av såväl
fjäll- som skogsripa (dalripa); förekommer hon ensam, är uppehållsorten belägen mitt emellan de båda huvudformernas. I Ånkardalen skall hon företrädesvis vara funnen. Gocki-ripan skall
vara mera benägen att gå i träd än dalripan, såsom förhållandet
är med fjällripan, då denna av isbildning uppe på fjället tvingas
ned i skogen. Storleken är någonting mitt emellan de båda arternas, och vad utsendet i övrigt beträffar, skall hon skilja sig f r å n
dalripan genom mörkare klor och därigenom närma sig fjällripan; det svarta på fjällriptuppens huvud saknas emellertid. Lätet är egendomligt, och namnet gocki-ripa torde vara ljudhärmande.
Så har fågeln beskrivits, och man kommer osökt att tänka på
bastard mellan fjällripa och dalripa. Att sådana finnas, är otvivelaktigt, ehuru fullt säkra exemplar ej äro kända och beskrivna.
De båda arterna äro så pass intima, då de leva sida vid sida, att
ungar av den ena arten, som förlorat sin moder, stundom upptagas i en kull, tillhörande den andra.
Den stora ripvintern 1921—22 fångades enligt H. vid Tärnasjön även ett hundratal fjällripor av en ovanlig sort. De skulle
ha kännetecknats av lång, rak och spetsig näbb, långsmal kropp och
starkt ludna fötter, liknande en hårtofs; spåret efter dem liknade
avtrycket av en hov med trygor.
Som en särskild sort omtalas även " d e n l i l l a f j ä l l r i p a n " eller " s i b i r i s k a r i p a n ", vilken redan på 1860-talet
förekom i Norska finnmarken. Folk från Tärna, som på den tiden
brukade deltaga i lofoten- och finnmarksfisket, ha berättat, att
denna ripa vissa år brukade komma i oerhörda massor till Nordnorge. Först på 1880-talet torde den ha iakttagits i Tärna, men
sedan har den förekommit vid de större ripvandringarna, tills
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den efter den sista (vintern 1921—22) blivit bofast i Tärna-fjällen.
Den har ett annat läte än den vanliga fjällripan, ett visslande,
som påminner om hjärpens. Den kan möjligen vara en invandrare f r å n Kola-hållet.
Åter en annan sorts fjällripa skall vara betydligt större än
den vanliga, ung. som en dalripa, med lång stjärt, varigenom den
kan påminna om spetsbergsripan.
En mycket egendomlig ripa har av hr Haugan i vinter överlämnats till Riksmuseum; den hade av honom skjutits vid norra Storfjället 10./1 1925.
Det är en fjällripa med fullständigt nakna
tår och med -en del svarta fjädrar på bröstet i den vita vinterdräkten.
Huden på tårna syntes inflammerad, och måhända ha
de varit angripna av någon sjukdom, som i sin tur medfört ofullständig ruggning med kvarlämnande av en del fjädrar från den
mörka höstdräkten.
Ripan hade sökt sig ned i björkskogen, vilket
möjligen kan ha berott på att den ej känt sig fullt kry utan i behov
av skydd och lä. Teorien om sjukdom som orsak till abnormiteterna godkännes emellertid icke av banemannen själv. Ripan hade förefallit fullt frisk, och f. ö. hade ytterligare en av den nakentåiga sorten i vinter förekommit på Norra Storfjället. Den hade flere gånger
observerats men varit oåtkomlig på grund av sin utomordentliga
skygghet; spåren hade emellertid vittnat om tårnas nakenhet. Detta
exemplar var mörkare än det förstnämnda med hela framkroppen
mörkbrun eller svart. "Måhända hava dessa nakentåiga ripor utgjort en hel kull", skriver H. En sällsynthet av märkligt .slag äro de
i varje fall. Förut ha veterligen endast två nakentåiga ripor fångats
i Tärna, båda likaledes med betydligt mer mörkfärgad vinterdräkt
än Riksmuseums exemplar. Man skulle ju kunna vara böjd att gissa
på bastard med t. ex. hjärpe, men åtminstone det sistnämnda exemplaret är en fjällripa.
Beträffande de ovan omnämnda sällsynta bastarderna är det
naturligtvis i allmänhet omöjligt att avgöra, till vilken art fadern,
resp. modern hört. Detta gäller emellertid icke om Riksmuseums
underliga korsningsprodukt av orrtupp och tamhöna. Den kom
till världen under lika betryggande garantier som Skansens riporrar och har f. ö. granskats och godkänts av så framstående
zoologer som C. J. Sundevall, W. Lilljeborg och E. Lönnberg.
Bland andra egendomliga korsningar kunna nämnas, kalkon
och tjäder, fasan och tjäder, orre och fasan, kalkon och fasan,
kalkon och tamhöns och fasan och tamhöns. Avkomlingarna äro
i regel t u p p a r ; det är i allmänhet fallet med fågelbastarder, att
hankönet dominerar, vilket torde bero på någon okänd fysiologisk lag.
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II.

1.

6 r å g å s e n s och fjällgåsens f ö r e k o m s t inom
Västerbottens län.

Grågåsen, Anser anser Lin.
"Wid en sjö uti Nordmalings socken säges vara första stationen
i Norden, där Wildgässen, här kallad Gåsar, öfversomra och lägga
sina ägg."
Det är professor J. V. Z e t t e r s t e d t , som i sin "Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker, Förrättad År 1821" lämnar denna uppgift. Ehuru uttrycket "Wildgässen" är tvetydigt,
framgår av notisens formulering i övrigt — "första stationen i
Norden" — att gässen i fråga enligt författarens mening varit
sädgås, Anser fabalis, den vanligaste av de tre inom Västerbotten
häckande gåsarterna, och denna uppfattning har godtagits av
senare författare ( S. E k m a n , Djurvärldens utbredningshistoria).
Men icke mindre tydligt framgår, att Z e t t e r s t e d t s
uppgift icke grundar sig på egna iakttagelser utan endast på meddelanden från befolkningen. På grund härav är den a priori att
betrakta såsom osäker, detta oavsett den omständighet, som av
E k m a n med anledning av en uppgift av Z e t t e r s t e d t
om sädgåsens förekomst i björkregionen vid Torne träsk framhålles,
nämligen att vid den tid, då det zetterstedtska arbetet författades, de
skandinaviska gåsarternas inbördes ställning ännu icke var klargjord.
Men det finnes även starka direkta skäl att antaga, att de
ifrågavarande "Wildgässen" icke varit sädgås utan grågås, Anser
anser. Från Nordmaling finnes veterligen icke någon annan uppgift om sädgåsens häckning och ej heller i övrigt från någon plats
så långt nere i kustlandet. Men härtill kommer som den viktigaste
omständigheten, att g r i å g å s förfarande och säkerligan sedan
lång tid tillbaka finnes häckande just i Nordmaling och särskilt
vid den helt nära havet belägna sjön Skärjavan, vilken kan vara
den, som i den zetterstedt'ska notisen avses. Denna sjö är anmärkningsvärd genom sin ovanliga rikedom på sjöfågel; där häcka
utom grågås bl. a. även brunand, stjärtand och svarthakedopping.
Grågåsen häckar även vid de i samma trakt belägna Klapparsjöarna
samt något längre in i landet vid den ungefär 6 km. i nordlig riktning från kyrkan belägna Fjälltjärn och även vid andra sjöar. I skärgården finnes förnämsta häckningsplatsen på östra sidan av Stora
Sandskäret. Det är en ganska stark stam av grågås, som i dessa
trakter finnes; under en vistelse där sommaren 1922 såg jag vid
flere tillfällen kullar och flockar. Någon fara för stammens decimering föreligger ej heller, då jakträttsinnehavaren, den bekante
jägaren och naturvännen disponenten A u g . O l s s o n J :r, på
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ett mönstergillt sätt utövar jaktvård och naturskydd. Han är ock
den, som har den bästa kännedomen om häckningsplatserna.
Vida sämre ställt är det för grågåsen i Sävar skärgård. Från
Täfteå-fjärden, där den för 10 ä 12 år sedan häckade på ett par
skär, Baggågern och Långrevaskälet, är den nu fördriven av
den allt livligare motorbåtstrafiken.
På yttre sidan av den smala udde, som i öster begränsar Täfteå-fjärden, finnes den däremot enligt fiskares utsago fortfarande; så på Långskär, som är
en del av denna udde, och vid det därintill belägna Rofsundet.
1923 hade dock i dessa trakter blott ett eller annat par iakttagits,
och tillgången har nog stadigt minskats genom a g g n m g m. m.
En f. d. soldat, Burman, nu död för c:a 12 år sedan, vilken, sedan
han lämnat tjänsten, hade sin huvudsakliga tillvaro ute i havsbandet som fiskare etc., plägade varje år fånga gåsungar för att
uppföda dem till slakt, och han har nog ej varit ensam om detta
näringsfång. Ännu för några år sedan uppfödde en man f r å n
Bäckron i närheten av Skeppsvik 4 gåsungar, som sedan såldes
på Umeå torg. Vid Skeppsvik torde f. n. grågåsen vara något
talrikare än i Täfteåtrakten. De många småholmar, som uppfylla Ytter boda-fj är den äro omtyckta häckningsplatser, så ock de
längre ut liggande Tärnågrarna.
Vid Holmön häckar grågåsen numera icke regelbundet utan
endast i sällsynta undantagsfall; icke häckande individ däremot
vistas där ofta under somrarne. I Avan i Lövånger, där den
i mitten av 1800-talet var vanlig, är den alldeles utrotad.
Invid Storön, på gränsen mellan Lövånger och Bureå, torde
den ännu förekomma, ehuru uppgifter för den sista tiden icke
kunnat erhållas. För några år sedan häckade den i alla händelser där "på någon avsides liggande holme".
I Piteå och Luleå skärgårdar finnes grågåsen, och det norrbottniska utbredningsområdet sammanhänger enligt E k m a n med
det finska.
Däremot finnes inga uppgifter om artens förekomst
vid norrlandskusten söder om Nordmaling; först i Gävle skärg å r d uppträder den åter. Att denna vida lucka i utbredningsområdet skulle bero på en så långsam spridning, att hela det
bottniska kustområdet ännu ej hunnit tagas i besittning, är
emellertid en hypotes, som knappast torde kunna upprätthållas.
Tvärtom torde få antagas, att arten även vid den södra delen av
norrlandskusten tidigare på många ställen förekommit, men genom
människans förföljelse blivit utrotad. Inför det faktum, att den
ganska anmärkningsvärda västerbottensförekomsten hittills i litteraturen varit obeaktad eller missuppfattad, ter det sig dock som
allra sannolikast, att vid noggrannare undersökning även inom det
sydligare kustområdet häckningsplatser ännu skola kunna påvisas.
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Det kan förtjäna att omnämnas, att den västerbottniska benämningen på grågås är h a v g å s eller v i t g å s ; namnet g r å g å s finnes också, men betecknar sädgåsen.
2.

Fjällgåsen,

Anser

erythropus

Lin.

I "Djurvärldens utbredningshistoria på Skandinaviska halvön"
av S v e n E k m a n finnes bl. a. en karta över fjällgåsens,
Anser erythropus, utbredningsområde. Gränslinjerna för detta
område äro i söder icke fulldragna utan upphöra vid och mitt
för Piteälvens källor, och över 66:te breddgraden, ungefär där
länsgränsen går fram, har författaren placerat ett frågetecken.
För detta frågetecken är jag honom tacksam; det har nämligen
stimulerat mig till ett försök att utreda, huru det förhåller sig
med fjällgåsens förekomst inom Västerbottens fjälltrakter.
Även har min uppmärksamhet fästs vid författarens i anslutning till finska källor ( E . F. M e r i k a l l i o ) uttalade mening,
att fjällgåsens flyttningssträck, "frånsett landet närmast häckningsområdet, helt och hållet går över utomskandinaviska trakter.
Över norra och östra Finland däremot flyttar han allmänt både
vår och höst." En landsman till M e r i k a l l i o , L. M u n s t e r h j e 1 m , påstår beträffande vårflyttningen, att endast "en del av de
i Lappland häckande fjällgässen sträcka över Uleåborg, men att
huvudkontigenten ankommer dit f r å n norska kusten". (F. o. F.
1916.) Då jag haft anledning förmoda, att ingendera av dessa
ståndpunkter är absolut riktig, har jag även blivit intresserad av
uppgiften att söka bidraga till en fullständigare utredning av
fjällgåsens flyttningsvägar.
Under en vistelse i Tärna högsommaren 19124 gjorde jag sålunda fjällgåsens förekomst och flyttningar till huvudföremål för
mina efterforskningar. För att sannolikast kunna påträffa fjällgässen i deras högsommarvisten företog j a g 10 dagar efter min
ankomst till Tärna en resa till Strimasund vid Överuman, dit
j a g kom den 24 juli på morgonen. Där mötte mig nybyggarelappen A n d e r s M å r t e n s s o n i Vilasund, en erfaren och duktig jägare, vilken rekommenderats mig såsom mer än andra förtrogen med gässens vanor och uppehållsplatser. Enligt telefonledes träffad överenskommelse hade han föregående dag varit ute
på rekognoscering och kunde nu meddela, att han vid en liten
sjö söder om Strimasund sett 4 gäss, som han trodde varit fjällgäss, ehuru han på grund av avståndet ej kunde vara fullt säker
härpå. Vi startade sålunda snarast möjligt till sjön i fråga, men
då denna enligt M. skall vara särdeles typisk såsom uppehållsort
för fjällgässen under ruggningstiden, skall j a g gå händelserna
något i förväg genom att lämna en beskrivning av densamma.
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Den ungefär 300 m. långa, namnlösa sjön, som är belägen
inom Artfjällets vidsträckta komplex, finnes utmärkt på generalstabens kartblad n:r 25 (Nasafjället). Den avsmalnar i nordost
(eller för korthetens skull i öster) mot utloppet, som tömmer sig
i en annan likstor sjö, vars utloppsbäck åter förenar sig med
Sutsbäcken (kartan Sotbäck).
I norr och söder går fjällheden
ned till sjön, närmare utloppet långsluttande men högre upp med
brant lutning. Ovanför den västra stranden höjer sig däremot en
lodrät klippvägg. I en sänka i denna låg en tvärbrant snödriva;
nedanför denna flytjord med lösa stenar. Till vänster (från sjön
räknat) om drivan störtade sig en liten bäck över klippan, vattnande en brant sluttning, beväxt med vanliga fjällväxter m. m.
Där funnos Ranunculus
glacialis, nivalis, pygmceus och acris,
Caltha, Trollius,
Rhodiola,
Sibbaldia,
Viola biflora,
Petasites
frigidus, Saxifraga nivalis och cernua, Alchemilla vulgaris,
Rumex
acetosa m. fl.
D ä r nedanför var stranden betäckt med ur, en
anhopning av skarpkantiga stenblock. På ömse sidor om klippan
flöto små bäckar ned i sjön, på vänstra (södra) sidan 2 tämligen
stora, vilka givit upphov till en låg, deltaliknande strandplatå,
beväxt med s t a r r g r ä s och sparsamt och småväxt vide men framför allt mossor, ss. Sphagnum,
Hypnum
uncinatum och stramineum, Aulacomium palustre, Paludella squ-arrosa, Mnium
pseudopunctatum.
Starrgräset var avbetat och mossan stråkvis uppriven — för vilket ändamål är ej gott att säga. Massor av exkrementer visade ock, att här var en av gässen flitigt frekventerad
plats. Vid lägre vattenstånd skulle den grusiga bottnen invid
platån bli torrlagd, och sådana grusstränder älska gässen, försäkrade min följeslagare.
Denne hade föregående dag närmat sig sjön från utloppssidan
och därvid fått syn på 4 gäss, som skyndsamt klättrade uppför
snöfältet på motsatta sidan. Visa av hans erfarenhet smögo vi
oss nu bakom den nordvästra, höga strandbranten, och då vi försiktigt kikade fram, fingo vi se en flock på 14 fjällgäss nere på
vattnet. Då de blevo oss varse, satte de med god fart kurs mot
sjöns övre ända med de vita bläsarne vackert glänsande i solskenet.
J a g sände nu M. att genskjuta dem och hindra dem att gå u p p
samma väg som hans 4 gäss f r å n föregående dag. Då vände de
och styrde simmande och dykande mot södra stranden, och där
syntes en efter annan gå upp. Plötsligt hördes f r å n M:s håll ett
häftigt kacklande, och ut kommer på vattnet en 15:de gås.
Hon
hade tryckt bland uren invid stranden så hårt, att M. varit nära
att trampa på henne, och i uppflammande jaktiver hade han kastat
en gummikappa för att fånga henne, vilken dock blott .träffat
stjärtpartiet. Nu tar gåsen underbart nog icke samma väg som
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kamraterna, utan styr i sned riktning mot min strand. J a g står
orörlig, under det att fågeln simmande och dykande passerar och
ej långt nedom min plats g å r in i en tunnel, bildad av 2 i vinkel
ställda stenhällar invid stranden. Dä den försvunnit där, springer
jag ned mot platsen, och framkommen finner j a g gåsen liggande
i en liten bassin vid stranden innanför stenhällarna, som icke
var större, än att den kunde rymma 3 å 4 gäss. I första ögonblicket observerade j a g icke fågeln, och vad j a g sedan först fick
syn på var den lysande pomeransgula ringen kring ögat, som
är utmärkande för denna gåsart. Att jag icke strax upptäckte
honom, berodde dels på att jag tog för givet, att han gömt sig
under stenarna, och dels därpå, att vattnet i den lilla bassinen
var betäckt med lav, Cladonia-arter,
av samma slag, som växte
på strandkanten, med vilkas grågula ton gåsens färgdräkt väl
sammansmälte till en skyddande likhet.
J a g hade nu nöjet att en lång stund på 6 meters avstånd,
till yttermera visso genom prismakikaren, få beskåda den vackra
fågeln. Då j a g vid ett rop f r å n min följeslagare vred på kroppen,
blev det emellertid för mycket; kacklande och flaxande tog den
till fötters och s p r a n g över stenarna ut i sjön, därvid även
exponerande sina vackra pomeransgula ben.
Då jag undersökte den lilla vattensamlingen, fann j a g där
avruggade g å s f j ä d r a r i mängd, och vid uppfiskandet av dessa
fick jag även händerna fulla med gammal sur lav, som låg sjunken i vattnet. Det som flöt på ytan och bildade en tät betäckning
på denna, var däremot friskt och nyplockat. Att gåsen här visste
sig ha ett gott skydd mot upptäckt, var uppenbart. Det framgick av
den målmedvetenhet, med vilken den styrde sin kurs i snörrät
riktning mot gömstället utan att avskräckas av mig, som stod upprätt och fullt synlig på den öppna strandsluttningen, vidare av
den omständigheten, att den ej gömde sig under stenhällarna utan
lade sig innanför dessa, samt slutligen av den ihärdighet, med
vilken den låg kvar på sin plats. Att det ej var första gången,
den sökte sig hit, bestyrktes av de avruggade f j ä d r a r n a . Men den
intressantaste f r å g a n är, huru laven, som fanns i bassinen men
icke f. ö. i vattnet invid stranden, hade kommit dit. Ett vindens
verk kunde det icke vara. Snarare kunde man tänka, att den av
vårisen på något sätt förts ner i vattnet och på denna plats —
men endast här — av stenarna skyddats mot att bortföras av vind
och ström.
Men även denna förklaring synes otillräcklig; det,
som flöt på vattnet, var alltför friskt och nyplockat. Är det då tänkbart, att den kloka fågeln själv plockat ner den i medvetet syfte
att bereda sig ett skydd? För mig är denna förklaring den enda
möjliga.
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Hurusomhelst hade jag nu så tillvida nått mitt syfte, att jag
genom okulår besiktning konstaterat fjällgåsens existens i Tärna.
Emellertid voro nog dessa fåglar icke häckande för året, och ungkullar skulle ju ha varit ännu bättre att finna. Men dessa hade
vid denna tid på sommaren lämnat häckningsplatserna och begivit
sig u p p på högfjällen, där de äro ytterst svåra att finna, varför jag
lät mig avrådas f r å n försök i den riktningen. Emellertid försäkra
såväl svenskar som lappar enhälligt, att fjällgåsen finnes rätt allmänt i Artfjället och Norra Storfjället liksom i fjällen nordost om
Överuman. M å r t e n s s o n har särskilt varit i tillfälle att iakttaga kullar i Lilluman och Auresjön vid gränsen mellan Tärna
och Sorsele, ditåt han plägat ha sina vägar vid midsommartiden
för att reparera stängslet kring ett där befintligt renskiljningsgärde. Ett år hade han sett 3 å 4 kullar på Auresjön. På myrarna och vid småtjärnarna invid Tärnasjön i Sorsele häckar fjällgåsen regelbundet, såsom av olika personer framhållits; så ock vid
Övre Ältsvattnet uppe vid norska gränsen.
I de talrika tjärnarna i
fjällområdet längst i norr mellan dessa sjösystem bruka de samlas
vid ruggningstiden. Skirajaur, Svärfarbäckens källa i Norra Storfjället, nämnes särskilt som ett tillhåll för dem under alla tider på
sommaren; där såg professor P. D. Q u e n s e 1 1921 50 å 60 ruggande fjällgäss. I sydligaste delen av samma fjällkomplex, i en tjärn
i Brunnbäcksdalen, som har sitt utlopp genom Tjärnbäcksfallet,
fann G. Ö s t e r g r e n 1921 en kull icke flygfärdiga ungar. Häckningsplatser finnas norr om Biellojaure i Ånkardalen med dess många småtjärnar, och lapptillsyningsmannen K. A. A n d e r s s o n har
där funnit ungar. Längre söderut äro fjällgässen sällsyntare men
finnas nog här och var i Södra Storfjället. En sjö vid Rönnbäck
nämnes ock såsom häckningsplats. På norska sidan häcka de bl. a.
vid sjöarna Kalvandet, Gräsvatnet och Krutvatnet.
Det enda bofynd, som kommit till min kännedom, gjordes omkring 1879 av hemmansägaren F r a n s Ö s t e r g r e n i Laisholm. Vid Fiskartjärn i Lövliden vid Björkvattnet råkade han som
pojke skrämma en fjällgås f r å n äggen. Boet var beläget ung. 30
m. f r å n stranden invid roten av och under en i c:a 30° vinkel
mot marken lutande björk. Äggen voro 9 till antalet, stora som
lomägg men till f ä r g och form liknande hönsägg, en beskrivning,
som ju stämmer ganska bra.
Söder om Tärna torde icke fjällgåsen finnas. Lapptillsyningsman A nd e r s s o n, som i tjänsten gjort talrika resor i Vilhelminafjällen ända till Jämtlandsgränsen, har aldrig funnit henne där.
Som ovan nämnts, har jag icke kunnat fullt acceptera någon
av de framställda teorierna om de skandinaviska fjällgässens flyttningsvägar. I Avan i Lövånger hava de ofta iakttagits tillsammans
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med flyttande sädgäss, och på 1890-talet skötos där flera exemplar
enligt meddelande av kyrkoherde J. L u n d g r e n .
Från Umeåtrakten föreligga liknande uppgifter; för några år sedan skulle
t. o. m. ett ex. ha torgförts i Umeå, varom j a g tyvärr först efteråt
fick kännedom. Från Holmön och Nordmalings skärgård har jag
ock fått otvetydiga uppgifter om flyttande fjällgäss. Vid de undersökningar, som jag gjort i Tärna, har jag fått min uppfattning
bekräftad. Enstämmigt har försäkrats av såväl svenskar som lappar, att fjällgässens flyttningsväg uteslutande går i sydost, i
vattendragens riktning, och det är så långt ifrån att svenska fjällgäss f r å n dessa trakter flytta över Norge, att tvärtom en del av
dem, som häcka inom Norge, göra sina höst- och vårflyttningar
över Sverige. Hemmansägaren A u g . E r i k s s o n
i Laisholm,
vilken såsom lapptillsyningsman under åren 1914—1921 följt lapparna under deras vårflyttningar f r å n nedre landet till fjällen,
vilka flyttningar skett så att säga jämsides med gässens, har därvid haft goda tillfällen att iakttaga dem. Lycksmyren, där Lycksele,
Stensele och Sorsele sockengränser mötas, är en viktig rastplats för
såväl fjäll- och sädgäss som tranor, och där har han brukat
sammanträffa med dem. Den sena våren 1914 hann han därefter
t. o. m. före gässen upp till Tärna, men kort efter hemkomsten
återsåg han dem på Laisan. Det delta, som Urnan bildar vid utflödet i denna sjö, är också en viktig rastplats, och t. ex. våren
1923 beräknades antalet av dem, som samlades där, till närmare
200. Då de komma, bruka de vara åtföljda av ett mindre antal
sädgäss, som dock i Tärna äro jämförelsevis sällsynta.
Uppehållet brukar vara 2 å 3 veckor. Högre upp, vid Överuman,
komma de mera spridda, men samlas däremot vid höstflyttningarna där i stora skaror. Vid Umbukten i övre ändan av Överuman,
som ligger inom norska gränsen, samlas då, enligt meddelande av
herr G u s t a f
J o h a n s s o n i Umfors, fjällgäss f r å n Norge,
genomkorsande luften under höga samlingsrop, och vid Umfors i
nedre ändan av sjön kan man senare finna flockar på 100 st. Vid
Laisan ha de däremot icke något samlingsställe under höstflyttningarna, men där brukar man under höstkvällar kunna urskilja
deras vinkelformiga skaror högt uppe i rymder, där ännu solens
strålar belysa deras färd mot söder. Den alfågel, svärta samt storoch smålom, som förekommer vid Överuman, flyttar enligt G. J—n
den västliga vägen men icke gässen.
Längre i söder går enligt K. A. A n d e r s s o n en stråkväg
över Abelvattnet, och det delta, som Kroarbäcken bildar vid utflödet i denna sjö, är också en viktig rastplats om våren. A. har
även iakttagit gässen under deras fortsatta flyttning i själva gränsområdet mellan Aresjön och den norska sjön Elsvatnet.
17
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Enligt min följeslagare uppe vid Strimasund är fjällgåsen den
enda simfågel, som under de senaste 30 åren icke avsevärt avtagit
i antal, detta tack vare sin utomordentliga klokhet och försiktighet.
Altt annat är närapå urotat till följd av olämpliga jaktlagar med
allt för kort fridlysningstid.
III.

fågelfaunan på R o l m ö 6 a d d .

Gadden heter den sydligaste av de öar, som bilda Holmögruppen i Kvarken. Den är belägen på ungefär 2,5 mils avstånd i sydostlig riktning från Umeå, har en längd av 3 km. och beboss endast
av personalen vid Holmö Gadds fyr. Den av vikar starkt sönderskurna ön består av låga klippor och hällar och
vidsträckta blockfält. En mager torvjord täcker på vissa håll de rundslipade blocken eller
utfyller mellanrummen mellan dem men lämnar
dem på andra ställen fullkomligt nakna. Här
och var ligga större flyttblock strödda. De inre delarna av ön ha mestadels hednatur med en
sparsam vegetation av renlav, kråkris, ljung,
lingon m. m. samt här och där någon småväxt
tall. I de lägre, mer fuktiga delarna av ön finnas större och mindre dungar av gles och illa
vuxen al med enstaka insprängningar av björk,
rönn och gran, och bland risen framträda där
blåbär och odon. Strandsluttningen nedanför
fyren är rikligt beväxt med Hippophae
rhamnoides, finnbär eller törnris, som den här kallas.
Där växer ock bl. a. grå-nagelört, Draba incana; denna växt torde ej förut vara anmärkt för
Biåhaken.
Västerbotten, såsom förhållandet även är med
måbär, Ribes alpinum, varav några buskar finnas på norra ändan av ön. 1 )
Under en vistelse därute 27/6—3/7 1924 var min avsikt att studera fågellivet på Gadden och de kringliggande skären. Undersökningarne försvårades emellertid i hög grad av den utomordentligt
ogynnsamma väderleken med regn, storm och tjocka, som endast en
enda dag tillät en motorbåtsfärd runt ön.
Därtill kom, att fågelli¡Särdeles överraskande var fyndet av besteötan, Solanum dulcamara, på
skäret Fulimgen. Vid mitt 'besök där 30/6 var den alltför ouitvecJklad att med full säkerhet k-unna bestämmas, men 13/7 i år har major L. Waihlberg funnit kraftiga, rikligt blommande stånd av denna växt mellan stenblocken på det karga skäret, ävensom några exemplar på ett närliggande skär. S. dulcamara är förut ej funnen norr
om Medelpad.
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vet till följd av den sena och ogynnsamma våren var ovanligt fattigt;
särskilt voro vadarne ovanligt fåtaliga, något som längre fram på
sommaren kunde konstateras vara fallet även i fjällen. En del iakttagelser av intresse kunde dock göras.
Redan första aftonen upptäckte jag intill fyrplatsen ett par
t ö r n s k a t o r , för vilkas förekomst på ön i en annan artikel redogöres. Då jag på kvällen efter den första lilla exkursionen satt
inne i bostaden, inträdde min värd, fyrmästaren C. O. R u t k v i s t,
och bad mig komma ut för att lyssna till ett egendomligt fågelläte,
som en veckas tid låtit höra sig omedelbart intill fyrgården.
Utkommen ingenkände jag genast v a k t e 1 n s karaktäristiska "slag",
ett ideligen upprepat, skarpt pytt-pytte.
Även fyrmästaren kände
väl till lätet, men icke själva fågeln; sommaren 1918 hade han hört
det från fälten kring Holmö by, och en afton hade han tagit sig för
att med ledning av slagen följa efter fågeln, men först efter ett par
timmars förföljelse lyckats få syn på denna. P å samma plats hörde
även jag vakteln 1921 från min ankomst till Holmön vid midsommar
långt fram i juli månad och hade vid ett tillfälle den goda turen att
utan besvär på nära håll få fågeln inom kikarens synfält.
Samma
sommar konstaterade jägmästare K. O r a m vaktelns förekomst på
4 olika ställen inom Degerfors, varom han meddelat i Fauna och
Flora s. å. Enligt O r a m s mening hade den det året ovanligt tidiga våren med gynnsamma väderleks- och växtlighetsförhållanden
lockat kringströvande vaktlar att kvarstanna. Denna åsikt förefaller synnerligen plausibel, men desto mer förvånansvärt är att efter
en så exceptionellt sen vår som den sista påträffa vakteln häruppe
och därtill på en plats, som så föga synes passa denna fågel, som
området utanför fyrgården på Holmö Gadd.
Det är en låg stenbacke av magraste sort, glest beväxt med små krypande enbuskar
och sparsamt och torftigt gräs. Även i denna terräng förstod emellertid fågeln så skickligt att dölja sig, att det under min vistelse därute, då jag dagligen hade tillfälle att höra honom, endast en gång
lyckades att få syn på honom och tvinga honom att ta till vingarne.
Fågelfaunan på Holmö Gadd kan sålunda erbjuda sina överraskningar, men synnerligen rik är den icke, åtminstone icke på
landfåglar, såsom man kan förstå av den sparsamma vegetationen.
Den allestädes närvarande k r å k a n fanns ju, men icke s k a t a n ,
g r å s p a r v e n och g u l s p a r v e n . M e s a r och t r a s t a r
sågos icke heller. S k ä r p i p l ä r k a n eftersöktes förgäves såsom
vid föregående tillfällen på skären vid Holmön och i Nordmalings
skärgård. Särdeles talrik var däremot ä n g s p i p l ä r k a n ("gråsparven"). Vidare funnos s t e n s k v ä t t a , s ä d e s ä r l a , l ö v sångare, trädgårds sångare, bofink, bergfink,
g r å s i s k a , s ä v s p a r v och o r t o l a n s p a r v .
Under fyr-
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tornets altan hade 20 par h u s s v a l o r byggt sina bon med stöd
av brädstumpar, som den djurvänlige och fågel intresse rade fyrmästaren med stor möda medelst cement murat fast runt tornet. De syntes icke det minsta besväras av de skarpa signalskotten, som vid tjocka avfyrades några meter ovanför deras bon. 2 par l a d u s v a 1 o r hade tagit i besittning var sin lada på Norrgadden.
Ett ändamål med resan, som icke vanns, var att konstatera
b l å h a k e n s märkliga häckning på Gadden. Det hade berättats,
att ett par blåhakar 1920 haft b o på en av grundstockarne till en
gammal förfallen byggnad, den förra fyrmästarebostaden, sålunda
inne på själva fyrgården, och såväl fåglarne som äggen och ungarne hade iakttagits av fyrmästaren och'andra personer. Även ett par
föregående år skulle blåhaken ha häckat på Gadden. Våren 1924
hade ock bland de flyttande blåhakar, som dragit fram över ön, ett
par stannat kvar, till synes sysselsatta med hopsamlande av bobyggnadsmaterial, men omkring 20 juni hade de försvunnit. Att blåhaken, som eljest icke är funnen som häckfågel vid någon av Bottniska
vikens kuster, skulle uppträda såsom sådan på Gadden är a priori
ytterst osannolikt. Men att i detta fall ifrågasätta ett misstag på arten är svårt, så mycket mer som fyrmästaren genom ett insänt exemplar visat sig känna fågeln. Underligt kan det ock synas, att blåhaken, denna fjällens och tundrans fågel, skulle söka sig boplats inne
bland människors boningar, men detta är nog icke något alldeles
enastående.
Senare på sommaren fann jag i Laisholm i Tärna ett
blåhakebo ett par meter från vägen rnellan ett par granngårdar, 20
meter från den ena gårdens yttersta uthus. Detta b o hade även i
övrigt ett anmärkningsvärt läge. Det var placerat på en dikeskant,
som där sluttade i 45° vinkel, vilande på en i samma riktning nedåt1
i jordbrynet växande klynnegrenig videstam, som underlättade vattenavrinning och liksom dränerade boplatsen. Själva boet var löst
sammanfogat av gräs med inblandade blad av vide och björk. 1 )
Ett par g ö k t y t o r , som 1923 häckade på Gadden, hade även
förra våren tagit sin holk i besittning, men så blåste denna ned, och
sedan voro de försvunna. N a t t s k ä r r a n har i flere år funnits
på Gadden. Fågeln har ej ofta blivit sedd, men på vårarne har man
hört dess surrande läte; så ock våren 1924, och i augusti hade fyrmästaren vid ett tillfälle nästan kommit att trampa på en på marken
liggande nattskärra.
Av rovfåglar fanns endast j o r d u g g l a n . Själv såg jag fågeln flere gånger, men alltid ensam; tidigare hade man sett paret
tillsammans.
') ,B'Iåtha'ker,<s hiäokning på Gadden har i år blivit till {ullo bekräftad. Rn son
till fynmästaren, Bert Rufkvist, fann 3/7 ett blåhakebo, innehållande ett ägg, vilket
inlförlivats med Umeå läroverks samlingar.
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Vadarne voro naturligtvis talrikare, men dock, som förut
nämnts, detta år ovanligt fåtaliga.
Vanligast voro s t ö r r e
s t r a n d p i p a r e n och r ö d b e n a n . På den lilla Malgrundsbådan funnos 2 par r o s k a r l a r och på ett annat skär likaledes
2 par. I S v e n N i l s s o n s "Skandinavisk fauna" uppges, att
roskarlen finnes ända upp till Norrbotten, men enligt S. E k m a n
(1922) har ingen senare forskare omtalat honom från något ställe
vid Bottniska viken. På själva Gadden funnos e n k e 1 b e c k a s i n e n och g r ö n b e n t a s n ä p p a n .
Man skulle kunna tycka, att Gadden med sina sönderskurna
stränder och sitt avlägsna läge b o r d e vara ett hem och en fristad för
massor av simfåglar, men så är tyvärr icke förhållandet. Äggplundrare härja även här.
S v ä r t a n , som lägger sina ägg sent, är
dock tämligen skyddad och därför jämförelsevis talrik. Så är ock
fallet med g r i s s 1 a n, som under stenblocken på Malgrundet har
svåråtkomliga gömställen för äggen. Där skall för några decennier
sedan även t o r d m u l e n ha häckat.
Större och mindre flockar
av e j d e r h o n o r sågos nog men under en hel dags båtfärd bland
skären endast 4 ungkullar.
En stor skock s m å s k r a k h o n o r ,
utplundrade liksom ejdrarne, var ock synlig.
Två a 1 f å g e 1 h o n o r hade däremot säkerligen aldrig haft några häckningsplaner,
och de s t o r 1 o m m a r, som sågos, voro troligen icke häckande
för året . Vanlig f i s k m å s fanns förstås, och av s i 11 m å s hittades ett 10-tal bon med ägg, men av den t ä r n k o l o n i , som
uppgivits finnas på ett av skären, syntes ej ett spår. En enda s t o r s k a r v visade sig den vackra dag, då båtfärden företogs, men i
styggt väder brukar den söka sig in till skären i ganska stort antal.
Vissa ur vattnet uppskjutande klippor, vilka bruka tjäna som samlingsplatser, voro vitmenade av deras exkrementer.
Flyttningssträcket över Gadden vore utan tvivel värt att studera.
Några under sista vårflyttningen skjutna fåglar blevo av fyrmästaren insända till mig. Det var j ä r n s p a r v (skjuten 16/4),
r ö d h a k e <21/4), b e r g f i n k (5/5), b e r g l ä r k a (13/5),
l ö v s å n g a r e , g r a n s å n g a r e , l a p p s p a r v och s ä vs p a r v (14/5), b 1 å h a k e och o r t o l a n s p a r v (25/5). Bergfinken sträckte förra året både vid vår- och höstflyttningen talrikt
över Gadden, men däremot ovanligt sparsamt över Umeå.
Även
t a 11 b i t e n drog i höst en östligare väg än vanligt, var knappast
synlig vid Umeå men talrik på Gadden, där den eljest ej brukar förekomma.
Ett mäktigt sträck av f j ä 11 v r å k a r b r u k a r varje höst
draga fram över Holmön och Gadden.
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IV.

'Cörtishatan, Lanius collurio Lin., s o m hächfågel
inom Västerbotten.

V a n l i g a t ö r n s k a t a n är i Västerbotten en mycket sällsynt fågel. I den ornithologiska litteraturen förekommer om henne
en enda uppgift därifrån, nämligen av C. J. S u n d e v a l l , som i
juli ett år fann henne vid Umeå. 1 ) Enligt E. L ö n n b e r g i "Svenska fåglar" skall törnskatan i mellersta och södra Sverige under de

Törnskata, hane.

Törnskata, hona.

senaste 30 åren på de flesta ställen ha starkt avtagit i antal, och under sådana förhållanden kunde man ju knappast hysa några förhoppningar om att återfinna henne i Västerbotten.
Jag blev därför mycket överraskad, då jag i juni månad 1924
erhöll ett exemplar från Lövånger. Avsändaren var hemmansägaren P. L u n d g r e n i Avan, som förut på denna plats gjort flera
intressanta fynd, vilka omtalats i Fauna och Flora; exemplaret, en
hane, hade av honom riktigt bestämts.
Enligt L. hade fågeln jämte makan iakttagits första gången omkring 30 maj, och de hade sedan dagligen observerats, sysselsatta
med bobyggande ungefär 75 å 80 m. från gården. Den 6 juni sköts
I början av augusti 1909 såg emellertid lamtibruksinigenijör C. Holm en törnsikata vid Abborrträsiks gästgivaregård i Arvidsjaur.
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hanen i och för kontroll av artbestämningen. Honan syntes till en
början fortsätta med häckningsbestyren, men efter en veckas förlopp
försvann hon. Boet hade byggts ung. 2 fot från marken i en 4 fot
hög granbuske på en liten myr, beväxt med täta videsnår och diverse småbuskar. Då det övergavs, innehöll det 4 ägg, av vilka intet
troddes ha lagts efter hanens död.
Boet med äggen översändes sedan till mig och införlivades med
allmänna läroverkets samlingar. Det är byggt av diverse ris, huvudsakligen ljung jämte något blåbär och enstaka fina grankvistar; som
stoppningsmaterial har använts mossa (väggmossa, björn- och vitmossa), fräkenstjälkar och något djurull. Balen är omsorgsfullt hopflätad av fint gräs, huvudsakligen Agrostis tenuis
ochCalamagrostis
negleda.
Lövånger är emellertid icke den enda plats inom Västerbotten,
där törnskatan under sommaren 1924 blivit funnen. Fiskeriinstruktören F. O l o f s s o n i Umeå har meddelat, att han under resa i
Ava i Nordmaling 3 juni iakttagit en hane. Vid återresa 2 dagar senare återsåg han honom på samma plats; honan visade sig däremot
icke, och boet eftersöktes ej. Senare på sommaren, 10 och 11 juli,
såg O l o f s s o n i Varuträsk i Skellefteå socken ett törnskatpar,
som med säkerhet kunde antas ha ungar, enär de förde mat i näbben.
'
^
Under min vistelse på Holmö Gadd några dagar efter midsommar kunde jag själv konstatera förekomsten av ett par törnskator på
denna plats. Vid de båda tillfällen, då de iakttogos, voro de emellertid ganska skygga, något bo kunde ej hittas och häckning icke
med säkerhet konstateras.
Att sådan förekommit, torde emellertid
få anses sannolikt. Av fyrpersonalen är törnskatan väl känd under
namnet "skogsstenskvätta" och påstås i åtskilliga år ha funnits på
Gadden; 1922 hade ett b o blivit funnet i en tät, manshög gran något mer än 2 fot från marken, en boplats, som fullkomligt överensstämmer med den i Lövånger funna. Vid ett tillfälle hade fyrmästaren R u t k v i s t sett en törnskata förfölja och gripa en sädesärla.
Sedan flera år tillbaka har sålunda törnskatan en liten utpost
på Holmö Gadd, och under sommaren 1924 har arten gjort en
märklig framryckning mot norr.
Ända till Norrbotten har den
framträngt. Enligt benäget meddelande har fiskeriintendenten O ss i a n O l o f s s o n i Luleå den 25 sept. 1924 i Kangas by vid Lainio älv iakttagit en törnskata. "Fågeln var en hane och iakttogs av
mig på några få stegs avstånd, lugnt sittande i en buske", skriver
herr O. Möjligen har den blott varit en enstaka kringströvare.
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V.

Icbtbyologisha notiser.

Av fiskeriinstruktören F a b i a n O l o f s s o n överlämnades
nyligen till Umeå allm. läroverk en värdefull och intressant gåva,
nämligen 2 exemplar av nordiska ringbuken, Liparis
lineatus.
De hade förra vintern fångats vid Kågnäsuddens fiskläge utanför
Skellefteå, och om fångsten har herr O l o f s s o n benäget meddelat
följande:
Vid Kågnäsudden bedrives vintertiden strömmingsfiske enligt en
ny av tre bröder M a r k s t e d t införd metod på sådant sätt, att
näten utläggas på 40 famnars djup under isen. Vintern 1923—24
fiskade man på detta sätt med växande framgång på tredje året.
Det är vid detta fiske, som de ifrågavarande exemplaren av nordiska ringbuken av de nämnda bröderna tillvaratagits.
Inalles
hade de under vintern fångat ungefär 10 exemplar.
Även på Holmö Gadd har man nyligen gjort en fångst av
denna i våra trakter sällsynta fisk, ehuru på mindre djupt vatten.
Efter en våldsam storm hittades 15:de sistl. januari ett exemplar
i en liten vattensamling tätt intill stranden, dit den uppkastats
av vågorna, och fyrmästaren hade vänligheten att som gåva överlämna det till läroverket.
Herr O l o f s s o n har även meddelat, att man vid Renholmen
i Byske uppe mot norrbottensgränsen fiskat börting, som uppgivits
innehålla "näbbgädda" i betydlig mängd. Själv hade han ej haft
tillfälle att se dessa "näbbgäddor", men de skulle ha varit ung. 30
cm. långa, tjocka som ett finger och med "långa sprötliknande käftar". Av beskrivningen framgår, att det ej kan vara fråga om
Nerophis ophidion, som eljest här uppe, utom sjönål eller havnål,
även kallas näbbgädda. Professor E i n a r L ö n n b e r g , som
uttalat sig, anser även uteslutet, att det kan ha varit den egentliga
näbbgäddan (Belone), på vilken beskrivningen eljest bäst passar,
och antar såsom fullt säkert, att det varit tobis (Ammodytes),
som
är en av laxar mycket eftersökt betesfisk. Storleken är visserligen
något drygt tilltagen för tobis men å andra sidan alltför ringa
för näbbgädda, och man brukar ju sällan i dylika fall underskatta
en fisks storlek.
Då tobis tidigare konstaterats så högt uppe som
vid Lövånger, är denna tydning än mer närliggande, anser prof.
Lönnberg.
Även för Nerophis är den nordligaste kända fyndorten Lövånger. Sista hösten ha genom fiskare talrika exemplar erhållits
från Sandåsen i Bygdeå, ävensom från Ratan och genom fiskeriinstruktör O l o f s s o n från Holmön.
Densamme har slutligen meddelat, att man våren 1924 i
Skellefteå-trakten i riklig mängd fångat stora sjörudor på c :a 1 kg.
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Denna fisk har där förut aldrig varit iakttagen, och herr O., som
även på andra håll fått liknande uppgifter, anser, att en plötslig
framryckning av sjörudan ägt rum utefter hela kusten f r å n Sävar
till Skellefteå. Vid Sävar och söder därom har sjörudan länge
funnits, men även där skall förekomsten under förra året ha varit
ovanligt riklig. Stora sjörudor finnas såväl i Ostnäsfjärden som
i Västerfjärden, i vilken Sävaråns västra utloppsarm tömmer sig.
I sistnämnda f j ä r d , en igenväxande vik "med dubbla bottnar", d.
v. s. med en flytande "vesbotten", genom vilken rudan går upp
och ner, fångades enligt läroverksadjunkten O s k a r
Lundq u i s t hösten 1917 en ruda om 2Y 2 kg. I en ava, som Sävarån
bildar nedanför Sävarberget, finnes också stora rudor.
Likaså
finnes sjöruda i Täfteåfjärden och särskilt talrikt i en liten sjö,
som avstänges f r å n denna f j ä r d genom Baggöns norra ända. På
Umeå torg kan man ibland få se rudor, torgförda f r å n Täfteå. I
Strömbäcksfjärden finnes också sjörudan liksom i Nordmalings
skärgård, där j a g själv på Kronören varit i tillfälle att se betydligt
stora exemplar. De fångas där dels i viken Gammelhamn, dels i
en liten insjö.
Slutligen kan nämnas, att stora rudor finnas i ett par små, men
djupa t j ä r n a r med klart vatten i Nolbyn i Lövånger mellan Gärdefjärden och Högfjärden. Enligt löjtnant A. B e r g s t e d t skall
där ha fångats rudor på 4 å 5 skålpund (ung. 2 kg.). I Umeå
läroverks samlingar finnes ett mindre ex. därifrån. Detta torde
ha varit den nordligaste utposten före sjörudans sista framryckning mot norr.

Under bäverexpeditionens rast på Bångfjället.

6äuecn

åfer6öröa6es
Av Axel

E

filt

^äsierfroffert.

Andersson.

N vacker söndag i mitten av juli månad i nådens år 1924
skrider en underlig karavan fram över Bångfjällets mäktiga
vidder.
Den har på morgonen startat f r å n den lilla byn
Norra Fjällnäs vid stranden av sjön Oltokjaure i Tärna socken
med Kveiken eller Forsavan som närmaste mål.
Karavanen är
en synnerligen representativ samling. Talrikast företrädd är Umetrakten med fyra personer, tre tidningsmän och Västerbottens läns
jaktvårdsförenings sekreterare major Lennart Wahlberg, Stensele
representeras av jägmästare Esséen och landsfiskalerna Åström och
Ahnlund, Tärna av kronoj ägare Johansson och dennes unga dotter
samt karavanens förare och allt i allo den språksamme "Johan
Amandus". Till och med Kungl. huvudstaden har en representant
i eskorten, en ovanligt sympatisk företeelse i västerbottenspjäxor
och brokiga kängskoband.
Presentationen av karavanens huvudfigurer har med flit sparats till sist. De äro de fyra bävrar, som av Jaktvårdsföreningen
inköpts f r å n Norge och som nu skola utplanteras i Tärnaån i närheten av dess utflöde ur Tärnasjön. De dyrbara djuren ha två
och två fått plats i bastanta med zinkplåt fodrade trälådor, på
vilka upptagits en med järntrådgaller försedd öppning som tjänstgör som luftventil. De båda lådorna ha placerats på kraftiga
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kälkar och för dessa äro spända ett par duktiga och med fjällstrapatser vana hästar.
Den stora bäverkaravanen, som den snart döptes till, har som
nämnts startat f r å n Norra Fjällnäs.
Det är en solig och grann
morgon. Inte en vindfläkt röres. Oltokjaure ligger blank som en

Framför kameran i fångenskapens sista ögonblick.

silverspegel och i soldiset skimra fjällen runtom i all sin härlighets prakt.
Bäverkaravanen har satt sig i gång. Genom björkskogen går
vägen brant uppåt efter den av turistföreningen utstakade leden.
Uppåt, alltjämt uppåt. Björken blir allt sällsyntare, medan däremot fjällhedens växter bli talrikare. H ä r blommar fjälljungen
och mossljungen och här är fjällets grannaste blomster, den lilla,
gula violen. Allt är tystnad och stillhet. Inte ens fjällemmeln,
som a n n a r s ofta brukar översvämma fjällhedarna, ger sig tillkänna. Endast en fjällpipares ängsliga ljud följer oss ett stycke
av vägen. Så tystnar även han och blott våra fötters och hästarnas tramp stör friden i fjällets rike.
Timmarna fly men färden går oavbrutet framåt. Solen steker
och fjällbäckarnas iskalla, kristallklara och ljuvliga vatten avprovas allt oftare. Och för första gången uppleva ett flertal av
oss sensationen att i skjortärmarna och barhuvade vandra över
hundrameterlånga snödrivor, medan svetten rinner i strömmar.
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Ett snöbollskrig på Margareta-dagen tillhör ju heller inte vardagslivets fröjder.
Sedan vi på en gammal lappvall, som omedelbart fick namnet
Grand Hotel du Bångfjäll, intagit en lättare frukost, bestående
av smörgås, laxöring, stekt på glöden, samt soltorkat renkött och
sköljt ned det hela med en kopp
svart kaffe, börjar sista marschpasset.
Och ungefär efter en
timmes vandring ligger så "Bäverlandet" framför oss.
Det är i sanning ett underbart rike den nye inbyggaren
har att härska över.
Som ett
silverband slingrar sig Tärnaån nere i dalens botten och
längre bort lyser så långt ögat
ser Tärnasjön med sina gröna
holmar, lika många som dagarna på året. Och runtom dalen
stå skyhöga, snöbetäckta fjäll
på vakt.
Landet är även ur andra synpunkter idealiskt för den nya
bäverkolonien. Här har också
tidigare funnits rikligt med bäver, varom lämningar efter
gamla bäverhålor tydligt bära
vittne.
Stranden är tvärbrant
Kronojägare Johansson piggar upp en av
sina nya "landsmän".
och lös, varför bävern utan
större svårighet där kan gräva
sina hålor. Någon brist på föda behöva de nya kolonisterna ej heller befara utan ha riklig tillgång till så lättsmält och välsmakande
kalasmat som vide och småbjörk.
Vi börja emellertid nedstigningen. Vägen utför fjällsluttningen
är "både stenig och ojämn" och de innestängda bävrarna få säkerligen många omilda knuffar. N ä r vi äntligen komma ned till
ån verka de också ganska medtagna.
Friskt vatten och en kraftig
portion grovt rågbröd göra dem dock snart pigga igen och mogna
för överfarten till det förlovade bäverland, där en vecka tidigare
en första bäver utsläpptes, och som nu även dessa fyra skola taga
i besittning efter den påkostande ökenfärden. Årorna stickas alltså
ut och de två båtarna sätta i gång. Alla blickar vändas nyfiket
mot motsatta stranden för att om möjligt få se en skymt av den
förut utplanterade bävern. Utan resultat. Borta är den.
Men
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innan den flyttade längre uppåt eller nedåt ån har den lämnat
sina lotsar ett kvitto på att den avlämnats i oskadat skick.
På
den plats där den under högtidliga former undfick dopet i Tärnaåns vatten inristades i en björk klockslag, dag och årtal för den
stora händelsen. Den björken, och ingen annan, hade bävern med
sina skarpa tänder gnagt av ett
par decimeter från roten! Det
var det enda spåret efter den vi
kunde finna. Jägmästare Esséen
tog också tacksamt hand om
det övertygande fast något
ovanliga kvittot.
Den sexton personer starka
eskorten samlas nu omkring lådorna.
Kameramännen sätta
fingret till avtryckaren och filmkameramannen fattar ett säkert
grepp om veven. Och så öppnas först lådan med de båda äldre djuren. Sakta och fundersamt kliva de ut i gräset. Deras nosar vädra omkring sig.
Det dröjer en stund, innan det
blir klart för dem att frihetens
timma slagit. Men då b ä r det
i stället i väg desto fortare ned
till stranden. Ett starkt plumsande, en kraftig vispning med
Bävern p å väg till sitt första dopp
svansen och de båda ha för
i Tärna-ån.
första gången dykit ned i Tärnaåns klara böljor. Deras nyfikenhet är väckt och de bege sig ut på
upptäcktsfärd, den ena uppför och den andra nedför ån och om en
stund äro de försvunna. Sedan följer samma skådespel, då de båda
ungdomarna skola ut. Det tar litet längre tid för dem att taga sig
ned till vattnet, men snart ha också de följt sina äldre kamrater.
Alla bävrarnas rörelser ha naturligtvis följts med spänt
intresse. Kameramännen ha knäppt och vevat för att åt eftervärlden
bevara minnet av de högtidliga ögonblicken. Landsfiskal Åström
har t. o. m. blivit så imponerad av skådespelet, att han på stående
fot i ett högstämt anförande donerar ännu en bäver till Jaktvårdsföreningen och det nya "Bäverlandet".
Sedan leveropen för donator, för dem som haft besväret med
bävrarnas transport f r å n Norge den långa vägen till Tärnaån och
sist men icke minst för de nyupptagna medlemmarna i Väster-
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bottens fauna tystnat bege sig alla ut på upptäcktsfärd för att konstatera att bävrarna redan gjort sig hemmastadda i sin nya omgivning.
Och så skingras den stora bäverkaravanen.
Körkarlarna,
kronoj ägaren och den mest medtagna av tidningsmännen återvända
samma väg de kommit. De övriga däremot fortsätta i den ljusa,
ljumma sommarnatten den långa vägen upp till "Syterstugan" för
att övernatta där.

p¿-(S-vUmrrteis
Av Alfred

A:son

}ägar£re6rtffer.
Grahnén.

LE M M E T Olofsson ( = den beryktade lappen "Spå-Klemmet") var, utom det att han gjort sig känd och fruktad som
spåman, även en erkänt duktig björnjägare. För varje
björn som han fällde lät han inborra ett mässingstift i pipan till
sin flintlåsbössa.
Om han vid sina björnjakter använde sig av
sin spådomskonst berättas ingenting, men däremot omtalas, att
hans bösspipa, n ä r han slutade sina dagar, var prydd med icke
mindre än nittio sådana nitar.
På hösten efter en sommar, under vilken han getat kor i Granön, hade han under ett besök i någon av byarna inom Lycksele
socken vid en björnjakt varit ute på ett äventyr å la Pelle Molins
" E n ringdans medan mor väntar". H a n hade. skjutit på björnen
men härvid endast sårat honom helt ofarligt. Innan Klemmet
hann ladda om sin bössa anfölls han av den rasande björnen. Han
tog nu sin tillflykt till en i närheten varande ganska hög sten
med jämförelsevis liten omkrets, kring vilken björnen jagade
honom. Lappen var emellertid snabbare att sno runt stenen än
björnen, så att han, fastän hårt ansatt, likväl kunde klara sig.
Värst var det för honom, när björnen efter att ha jagat honom
runt åt ett håll, plötsligt vände om för att genskjuta honom f r å n
det andra. Då, när han oförmodat mötte björnen där han ej precis
hade beräknat, gällde det att blixtsnabbt vända om för att undkomma det otrevliga mötet. Det är ej lätt att veta huru leken
skulle ha lyktats, om ej hans båda präktiga hundar genom sina
oupphörliga anfall på björnen till slut lyckades avleda björnens
vrede och uppmärksamhet. H ä r blev nu lappen vaktad av björ-
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nen mest hela dagen.
När björnen började lugna sig, hade Klemmet emellertid fått möjlighet att ånyo ladda sin bössa. Så fort
han nu kunde skjuta på sin plågoande gjorde han detta. Men
bössan klickade, bara klickade. H u r u han än försökte med att
hälla på nytt fängkrut m. fl. åtgärder, så var det alltjämt lika
omöjligt att få skottet att gå. P å eftermiddagen avlägsnade sig
björnen slutligen, och den trötta och vettskrämda lappen kunde
mot sin vana icke denna g å n g lämna jaktplatsen som segerherre.
På samma jakttur passerade han under hemresan förbi By 0 sträsk, sista byn inom Lycksele socken. H ä r fick han upplysningar
om att björnar skulle finnas i skogstrakten Ristjärnliden, belägen
inom Degerfors socken och c:a 1 y 2 mil väster om Granön. Han
begav sig dit och hans hundar lyckades också uppspåra björn.
Han lyckades också få ett skott även på denna björnen, med samma resultat som vid den sista björnjakten. H a n endast sårade
honom. Detta var en mindre björn, som icke genast f r å n början
gick anfallsvis till väga utan sökte undkomma. Klemmet förföljde
nu björnen med hjälp av sina hundar och blev även flera gånger
i tillfälle att skjuta på honom. Men det gick honom nu som sist,
det endast klickade. Björnen föreföll emellertid vara så svårt
sårad, att Klemmet ansåg sig utan fara för livet kunna gå honom
ganska nära in på livet. Han hade emellertid missräknat sig ifråga
om björnens förmåga, ty plötsligen rusade denna mot Klemmet
som nu icke hann undan, ty björnen fick tag i honom och klöste
och hanterade honom svårt. Klemmet torde nu ha fått sätta livhanken till, om icke hans trogna hundar även denna g å n g räddat
honom ur klämman. Klemmet hade därefter ingenting annat att
göra än att tillsvidare lämna björnen åt sitt öde.
På kvällen kom han till Granön, blodig och eländig, med kläderna mest bortrivna f r å n kroppen, och begärde hjälp. D ä r fanns
då en äldre man vid namn Anders Nilsson, som i likhet med sina
söner Anders och Olof Andersson var en frejdad björnjägare.
Klemmet tänkte få hjälp av de senare, men dessa voro icke hemma,
varför endast den åldrige Anders Nilsson kunde följa honom till
hans nya möte med björnen den följande dagen. N ä r de nu hittade rätt på björnen, som tog till flykten, kunde Anders Nilsson vid
förföljandet icke så väl följa med den yngre lappen, utan den
senare hann ånyo giva björnen ett skott innen den förre kom fram
där björnen stannat, "hållen" av hundarna.
Denna g å n g gick
dock skottet — men kulan träffade icke björnen utan Klemmets
bästa och vida omkring beryktade björnhund. — N ä r gubben
Nilsson nu anlände, fann han Klemmet i fullständigt raseri över
olyckan med hunden. H a n ansåg sig nu ha fått bevis på vad
han förut redan misstänkt, nämligen att trolleri förelåg.
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H ä r måste nu nämnas att Granö- och Tegsnäsborna den tiden
icke levde i någon god sämja med sina närmaste grannar i
väster, Örträskborna. Orsaken härtill skulle ha legat i den mindre vänskapliga utgången av n å g r a supgillen, som de haft tillsammans, samt att de icke kunde komma sams angående rättigheterna till jakt och fiske på vissa angänsande områden. Granö- och
Tegsnäsborna skulle dock i den strid som härigenom uppstått ha
fått draga det kortaste strået, vilket skulle ha berott på Örträskbornas användande av sin högt uppdrivna spådomskonst gent emot
sina fiender. I de förstnämnda byarna fanns däremot ingen annan
spåman än Klemmet, vilken, så styv han än var som sådan, dock
knappast skulle varit vuxen sina många motståndare i Örträsk.
Att anlita honom var kanske heller ej alla gånger så lämpligt. Han
var ju ej av deras egna.
Återgående till berättelsen om björnjakten är därom vidare att
förtälja, att Anders Nilsson med ett välriktat skott lyckades fälla
björnen. Klemmet fortsatte att gorma och väsnas, påstående att
Örträskborna nog hade trollat hans bössa. Nu skulle han hämnas.
Han vände för den skull den döde björnen på ryggen samt satte
sig själv grensle över densamma och började jojka. Under de än
klagande, än hotfulla och vilda toner han nu lät höra, drog han
till sist fram slidkniven och gjorde ett snitt i björnens bringa samt
flådde undan skinnet några tum på ömse sidor. Därefter uppsökte han, fortfarande jojkande, en i närheten stående björk, från
vilken han på en god fläck avskalade näver och bark samt avskrapade av saven och träet så mycket som han kunde rymma i
munnen och tuggade detta samman till en buss. H a n satte sig
ånyo på björnen, började åter jojkandet varmed han under tuggningen upphört, samt lade in bussen i snittet i bringan och vek
noga över skinnet. Härefter fortsatte han att jojka, tills han råkade
i extas, varvid han ramlade ner f r å n sin plats. Vid uppvaknandet
hade Klemmet varit lugn samt endast mumlat "Vänta vorn vahl,
vänta vorn vahl, å du ska' böre kör jola". ( = Vänta våren blir
och du ska börja köra i jorden). På våren, när den person i
Örträsk, som Klemmet ansåg genom sin spådom ha varit K. till
så mycket förtret, skulle börja med sådden, stupade hans fina
fyraåriga häst stendöd i skaklarna, när han skulle börja köra på
den första tegen. Klemmet ansåg sig nu ha fått hämnd.
Belysande för befolkningens i forna tider tänkesätt och föreställningar är även innehållet i följande berättelse, som också har
ett visst samband med den förra och skulle ha hänt ungefär på
samma tid.
Två jägare från Örträsk hade fällt några vildrenar å den i
närheten av Tegsnäset liggande skogstrakten Högfällan. Det kött
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av dessa, som de icke kunde bära med sig hem uppsatte de i en
av dem för ändamålet iordningställd s. k. stabur.
När de senare
på vintern, när snö kommit, kommo körande tillbaka dit för att
hämta sitt jaktbyte, funno de alltsammans vara bortstulet.
De
ansågo som säkert att förövaren härav var en viss person f r å n
Tegsnäset vilken de lovade att han nog skulle få bära kött en
gång till. Om den misstänkte var oskyldig eller om han gjort tillgreppet och försvarade sig med att Örträskborna ingenting hade
att göra på dessa jaktmarker, känner ju ingen, men alltnog hämnades de bestulna på honom.
På våren därefter, när kreaturen
släpptes ut, rusade nämligen båda hans kvigor direkt ner till
älven och simmade över densamma.
De fortsatte därefter, följda
av sin ägare, i rak sträcka upp till staburen varifrån köttet tagits,
där de föllo omkull livlösa.
Ägaren hade nu ingenting annat att
göra än att flå och stycka sina djur samt tillvarataga köttet. Då
ansågo sig Örträskborna ha fått hämnd.

3 a g r»tii ftiifrcxRa . . .
Av Gustav

Gustavsson.

En gång likt öknens pilgrim jag sett
en oas i vidder av sand,
som vila, glädje och svalka gett
och styrka åt domnande hand,
.
Jag skall finna den kust, jag tänkte till slut,
där jag skall bygga ett slott
av glädje och sång! — Jag vill ut, jag vill ut.
— Men allt var en hägring blott.
Dock, stark var den törst, som brände min
till det Okända tändes min håg.
Åt hemmets dalar jag sacle farväl
drog bort på den yrande våg
Snart ödet mig såg pä en fjärran strand
med sol och sommar och sång.
Jag tänkte att detta var lyckans
land,
med glömska av tidens gång.

själ,
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Där var lust och fröjd, och virvlande dans.
Men — var det väl lyckan då?
Var det allt? Jag vet ej, ty saknaden
fanns
i mitt ensamma hjärta ändå.
Ty kanske att där fanns fyllda bord,
men tomheten fyllde mitt bröst.
Jag tänkte med ånger på outsagt ord,
när löven gulnat till höst.
Så söker jag hamn och solig dag
likt Flygande holländarns
skepp —
och Oron har blivit mitt andra jag,
den släpper ej lätt sitt grepp.
Den säger: var är din lyckas bo,
var är dina drömmars
lust?
Var äro de drömmar om stilla ro
du drömde vid hembygdens
kust?
Av leken och dansen har jag fått nog,
i den tommaste glädjens
hus.
Jag vill tillbaka till drömfylld
skog,
till de mörka granarnas
sus.
Tillbaka, där bäckens sång jag hör
när våren kommer till nord,
tillbaka till tonen, som sakta dör
vid hoppfullt viskade ord.

an
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E sockna vor ha dem alldeles slutä bort martnän nu för tin,
men för nalta läng sen varä int lite viktet vä martnäsresa.
Då fick vä ledit en dag ätter all anntiden, å hä var no välkommet, må je tro.
Hä var int sä mytjä annä nöjen ä dellställninger att dellgå på den tin, åtminstone int för bonnpigen. Ja
hörje, va mang martnär ja ha vörä på i mina daga, å va rohlet
ja hadd där mang g a n g !
Men hä jär särskilt en martnäsres,
som ja kom då att mins så läng ja lev.
H ä var om årä då ja tjent te' en storbonngåhl i Mullsjö.
Husbonnfalkä skull int fära ut på martnän själv dä årä, för matmora hadd fått töcken ränseltannvärk, så dränga å jag skull få
uträtt all beställningen Vä skull köp en strömmingsfj ähling, å
lös igen en vammalväv, som dem hadd bort dell stampning, å
hämt en fäll, som en gubb f r å n Baggåhl hadd sömmä åt dem,
å sä skull vä sälj smöre bortä storsmörbytta, som dem h a d d
spara hop smörä ti för sommarn. Å så skull vä gå in på hannelsboa i Brattfors, då vä lik for förbi där, å köp ett skålpunn kaffe
å ett skålpunn socker å för tolv skilling snus åt husbonn.
Den efterlängtade dagen kommä. J a var opp klocka tri på
möran för ja skull skur borta bryggstugolvä innan ja skull fära,
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å sä gatt ja ju förstås kok kaffe å väck opp dränga, för dem skull
å arbet på nyodlinga en stunn. Men mytje varä dem hadd hönä
gå, sä börjä nä på spökäs. Ja, om int allt otytt var spådd mäg
den dagen så vill ja våga.
Hä börje vä att hinkämrä gick löst borta stanga å for ne i
källa. Int var då hä sä falet.
Ja fick fäll gå te g r a n n g å r n ätter
vattnä. Då ja kommä in så skull ja gå te farstäskrubbä ätter
bytta, som vä brukä ha skurvattnä ti. Joho vackert, ja fick bara
örä te hana, å stavana ramlä åt all hålla. Int begrip ja va hä
berodd på, hä tort fäll komma å sommartorka.
Nu mått ja ha
vortä rålös, men sä tog ja å tömt bortä e mjölktråg å använt att ha
vattnä te, å hä gick no bra.
Sen ja hadd skure gick ja te lagårn, men matmora laga dell
frukosten å gjord i ordning masäcken, som vä skull ha vä ass.
Unner tin kommä d r ä n g a hem, sä då ja kommä in vä mjölkstäven
var dem tvättä å i orning. Så je sku förstå att hä gälld int vara
langrustä för m ä g då. H ä skull no ha gått fort, men då ja
skull he på mä häljdasskjoln så vart ja vis, att ja hadd glömt
å lagan. Då ja gick ut borta böna söndagen förut fick ja tjoln
trampe borta röntjän, å sä varn nu. J a fick lov å sätt mä å söm
fast'n på mejbanä, fastän hä svidd te mä för varn'en minut som
gick.
Men då ja skull ta å sätt på mä selkeshalsduken, då vart hä
varstganga. O, ve å fasa, där hadd maln hölle dell om sommarn
å grävd stora gånga å byggd boa å ätä å huserä värre. J a mått
ha töjä på grin då ja sågä. Om int halsduken ha då vörä så
skale, skull ja fäll int sä mytjä ha sagt ommä, men han var sä
särdeles vackert blommerä.
Nu bedd ja matmora att ja skull få lån sidenschaletten å a,
för själv hadd ja ingenting lämplet. Men hon sa sä hon å. Nää,
klea hennes var alldeles för skale att lån bort åt nan pig. Då
ja höhl hä, rann sinne på mä, sä ja tänkt då hä, att int ska ja
schikaner halsduken för nagen, utan ja hedd på mä en svart
kyperthalsduk å to ut fem riksdaler, som ja hadd inneståen på
löna, å sa att hä vahl fäll nan rå, då ja kom dita Wallen.
Änteligen barä iväg. We hadd e tockedäna skäppkärr att schuss
på. H ä gick int å ha nan finare kördon, för hä fanns ingen
lansväg dell e dänn bya. Dränga hadd lagt en brästomp främmerst på kärrä som dem såt på, jag såt bak på hösäcken, å
smörbytta å masäcken hadd vä på mitten. O j , oj, va hä hoppä å
duntä å stött — hä var tur vä var sä varnä. Då vä for förbi i
Levar, var vä inpå hökarboa å såld smörä å stoppä penninga te'
bytta. Sä fortsättä vä dita Wallen, där vä skull ta in te husbonnfalkäs vallstuän (kyrkstuga).
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Då börjäsä elände igen. Där hadd murn ramlä ne borta takä,
sä hä var bara en stora öppning där han hadd vörä.
Å då vä
öppna döra å såg in i stuän, ja korstasligen, go vännär, hörä
där såg ut. Sotä å lerä å teglä å bossä å ho vet va hä var allt
för slag i en röra på golvä. Men dem som vart fäjen ait vä
kommä hä var Wallara. Will je hör sä skoj ät: H ä var lågt i
tak på stuän, å hönsen deras hadd töjä sä för att fära ne å varp
te sänghalmen. Ja ha då aller i mitt liv sitt sä mytje ägga som
då, å likväl lärä en del ha värpä uppi dunsen. Ingen männisch
hadd kommä sä in äter ägga, för döra var löst å nyckeln i Mullsjö.
För mytje å dem varä fäll int sä falet, om dem förlorä en liten
g r a n n ; dem var fäll int sä beroen å en nager ägg. Warst varä
för en gammgumm som bruka ha dell inkomst att sälj ägga på
båta nea Holmen. Ja mins så väl, hon kommä just opp därifrån,
men vä sto å såg på förödelsens styggelse dära vallstugolvä.
Då nu falkä to på komma dit å skull del ägga, sä tyckt dränga
som så att vä skull jetta ta på rust bort nan gvahl där. Höre
tro je ja gjohl d å ? Jo förstå je, ja var sä illiste, att ja låtsä vara
sä förfaseligande arg, å sa ått Wallare: — Je få rust bort här,
för hä är hönsen jerä som ha vörä här å pönte. —
Då jedd all annrän ätter sin andel, sä gumma däna fick ta all
ägga; hä var fäll då int sä skalet heller allt, för en del var sä
hä höll på komma kycklinga bortä dem.
Sen ja hadd vortä kvitt e den bekymrä, gick ja först å främst
å köpt mä en rekte grannselkeshalsduk, sä pass att ja skull kunna
gå lavä falkä. Sä gick ja dell f ä r g a r n ätter vammalsväven å sä
skull ja gå ätter fälln. Hä var bestämt vä skull få hämt han te
en gåhl västa Wallen, å mytjä rektet var fällen där, då ja kommä
dit. Men gubben som hadd sömmän, han var int där utan han
hadd hönnä gå nea martnäsplassen. Ja var ju tvungen träffen
för att få betala sömlöna, men hörä hä skull gå dell väga visst
ja int, för ja hadd aller sitt karn förr å hadd int en aning om
hörä han såg ut. H ä to ja då i alla fall å f r å g ä om te gårn där
ja var in, å dem sa, att hä var en ordentlet langen kar, som
hadd nalta krokefn näsa. På en dänn beskrivninga gedd ja mä
nu dell att försök finn igen än lavä falkä. Int tro ja att ja ha
betraktä karana så noga nan gång varken för häll sen, å all dem
som hadd kroknäsan gatt ja förståss f r å g om dem var f r å n
Baggåhl. D ä r fick ja gå långt utät dagen å anvara näsana, men
inte mått ja skull ha fönä igen gubben som ja gick å lett. Dell
slut mött ja två kara som kommä å gick ätter gaten. En å dem
tyckt ja passa sä bra in på beskrivninga ja hadd fått, hä ja gick
genast fram å frågän om han var Baggåhlsbo, å hä måtten fäll
vara, men då ja sa namnä på han ja skull träff sä varä den
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annärn. Å gullanligen, han såg int alls ofasonle ut utan sken
tvärtom rektet bra.
Då ja nu hadd gjort bort all bestållninger åt husbonnfalkä —
dränga dem köpt strömmingsfjählingen sä hä behövd ja int bry
mä om — då var ja in på en bo å handlä na ganser åt mä själv
å sen gick ja för att si på na martnäsrohlet en stunn. Just som
ja kommä nea plassen sä kommä nä ut nånting bortä e tält som
dem hadd där. H ä sken som en kar, men hä var rött å grönt
upp i öga, å hä stäld sä framom tältä å rofft å ville att dem skull
komma å gå in sä skull dem få si sä mytje å hä kostä bara tolv
skilling. Int visst ja då va ja skull tro å tänk om e dänä, men
ättersom ja int hadd sitt nan tockädäna dellställning för, så to
ja å offrä en tolvskillingslant å gick in.
Dä förstä jag såg då ja kommä in var ett par kransågbocka,
tockä som dem använt för i tin då dem sågä golvplanken. Mellan
e dänn bocka hadd dem bönä e snör. Ja unnrä just va dem skull
hanä dell. Om en liten stunn kommä nä in en kar, som sken sä
tjock å pomlet, hä ja ha int sitt värre, å en rekte slördasar varä.
Å no kan je fäll begrip hörä vä skrattä, då en dänn skull försök
å kliv opp på snörä.
M-en hä var då e gussris dell å vara vig.
Han ställd upp sä på snörä, å han gick p å ä å hadd sä mytje
konster för sä. Dem sa han skull dans å Lina, men hä måtte fäll
vahl bortslutä.
Int såg då ja dell a Lina, å int såg ja att han
dansä häller, utan han gick ensammen dära snörä. Då dem dans
bruk dem ju allte vara två. Ä va spetakel! Då han tyckt hä var
lagomt kastän borta sä gamslörklea, å .sen sågen int mytje klomrät ut.
Sen fick vä si en ormtjuk, dem kall. H ä var e grant e fruntimmer, som hadd lurä en orm kringom halsen, precis som då
vä he på ass en yllehalsduk. Sä hadd dem en niger där, som var
kolsvart. Annars sågän ut som en männisch. W a r tockedäna
ska väx å t ? No tör dem fäll vara f r å n Pamfylien häll Mesepotamien.
Sä kommä nä in en stint som sjongä sä vackert för ass. Hä
tor fäll va a Lina hä. Men falkä sättä dellå stamp å klapp hop
hännrän som dä värste man kan låt om sä då man ska kör hönsän
bortä en kornteg. Stinta måtte fäll tyck e dänä var trölet, för hon
slutä sjöng å for ut bortå tältä. Då steg ja upp å sa: Je skull
fäll skämmes att skräm bort stinta, som ha sjonge sä grant. —
Sen förevist dem en konung där. Dem sa hä var Bojornas
konung, men var dä lannä legg vet ja int. J a ha aller sitt nan
annä konung, men no tro ja att en del är finare. Te na jultidninger ha ja sitt na roser, där hä vörä na trolla å na kunga, men
no var då än dänn mer lik e troll än en kung. Jaja, ja sku int
döm hunn ätter hårä, karn kunne ju no vara bra ändå.
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Ännu mytje mer fick vi si å hör. Dem hadd e posentiv, som
dem spela sä vackert på, att hä kan int låt grannare i himmelrik.
Å e rektet p a j a s hadd dem, som fick gå alldeles löst å ledet lavä
folkä. Dell slut to pajasä en stol å ställ sä på å skull hall e tal för
ass. Men hä vart då varken rötter häll fötter vä va hä sa. Hä
var na som om jag skull ställ opp mä å tänkom tala för en hop
männischer. Hä skull fäll vahl na pö om pö.
Men som allting annä, to allt märkelet slut, å vä fick ge ass
ut dita gaten igen. Där träffä ja på sä mytjä bekanta. Syskana
minä var ut, å mytjä annä ongdom som ja hadd vortä bekant vä
där ja hadd tjent. Martnäsgotta varä int ont om. Ja åt hä ja
rådd vä, å storkonfekta — je vet tockädäna som kan vara nästan
helä arna lang — dem spara ja ju hem förstås. Rosen brukä ja å
allten ta vara på borta konfekta som ja åt opp. Ja brukä klister
fast dem innarnä skalma te salmboka, för ja tyckt dem var sä uppbyggle si på, om ja vart samnä på böna. Sä vart ja bjudd att
schuss på karuselln, men hä sa ja då ifrån, att på na tockä gillerverk kom int jag, som är en rättskaffens männisch.
— Nä huva, huva! sa ja.
Hörä hä nu var sä hadd dagen gått, å vä som hadd langän
väg fick ta på tänk på hemresa. Därför börjä ja på gå opp åt
vallstuän å i desamma kommä just dränga å dit. Sä ordne vä
dell te skäppa å for på hemväg. Ja fick sitt minner bekvämt nu
än då vi for. Då hadd ja hösäcken att sitt på, nu såt ja på strömmingfjählingen. Allt gick ju bra ändå, delläs vä kommä åtel
Örån. H ä var ingen bro över ån på den tin, utan hä var bara
dellå staka sä över på f ä r j a . J a gruvä no hörä hä skull gå för
hä höll på vara mörkt på kvälln. Emelleromti sä gickä utan annä
missöde än att bakbalken bortä skäppkärrä lossnä, då vä körd
opp borta f ä r j a , å föll ne i ån. Då vä sen skull kör oppför en stor
hiskeli back, ja tro dem kallän för Mjålkarbacken, sä börjä fjählingen som ja såt på skri bakävä å h u r r ä ne bortä skäppa. J a g fard
ju vä förstås å där fick vä kuller utför helä backen — jag före å
strömmingsfjählingen ätter å stött på, delläs vä stannä mot en
stomm nederste backen. Dränga dem fortsättä å märkt ingenting.
Då ja hadd lega å besinnä mä en liten stunn sä gatt ja ju
stig opp å ta på gå men ja hadd vortä sä yr te huvä ätter e dänä
att ja rådd int vä finn igen vägen. Ja to på gå ätter ån, å dem
säg att natta är int kvistä men no träffä ja på kvisten å risä sä
hä rack väl dell. Dell slut, då ja tycktes ha gått helä natta sä
kommä ja åt en liten gåhl. Hä få då b o vem som helst här, sä
jett ja be å få stann här dell hä vahl ljust, — tänkt ja, å sä gick
ja f r a m å knackä på fönsträ, å bedd att ja skull få komma in.
Å hä fick ja mytje -gärna, sen ja hadd sagt vem ja var. Ja hadd
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rektet tur för hä var en gammelstint som bodd där, som var mytje
bekant vä mamma. 'Hon to mot mä på bästa sätt. För att ja skull
få värm opp mä fick ja nan uppkokä getmjölk, å sä fick ja bakelsen
att äta åtel. Dem höll på smaka nalta gammal för hon hadd fått
dem te en bonngåhl i Brattfors åt Påsk, häll kanske hä var åt Jul
— hä är ju int gott att känn precis på u a g r ä mårnä. Men ja
såg åtminstone at hä var välviljen.
Där stannä ja nu dell hä vart ljust; då täcke ja för trakteringa
å gick dell Mullsjö. Ja fick hör i vägen att dem hadd vörä å lett
igen strömmingsfjählingen å förä hem vä han. M ä g hadd dem
ju å lett, för hä skull vara kvar en tri, fyra riksdaler borta penninga dem hadd skickä vä mä, å e dänä var dem rädd dem skull
jetta förlor om ja hadd kullrä ne i ån.
J a hadd lova att vara kvar på samma gåhl ett år dell, men då
ja fick hör hörä lite värde dem sätä på mäg personligen, sä sa
ja f r å n att ja skull fära därifrån om hösten. Dem var då sä snål
att hä var nästan omöjlet vara där. Te sängen fick vä ha sä lite
sänghalm att vä kunnä räken bredäna te sängbotten vä röggen.
Å int var'a för lagrann häller matmora min. Ja mins en gang
då ja höll på tjärn å hon skull sop å damm matten. Då jedda sä
int tin vänt dell ja hadd gjort bort utan slamsä sä hon slo ut kärna.
Men tro je hon lätä grädden gå förlorä för h ä ? Nää, hon to sopskyffla å skrapnävra å skrapa hop grädden å hedd'n te kärna dellbaka å ja fick kärn smörä bortän. H ä kunne na int he te bytta för
hä var sä gråroset, men hon tyckt att hä gick fäll an hem i gårn.
Båna for no väl å mästä. Iblann mått ja no tro att hä var gjort
på beräkning, så int hä skull gå åt sä mytje.
Som sagt var, ja beslutä mä för att fära hem darn om hösten,
å hä ha ja aller angrä.
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f r å n 1622 års barnashola till tlmeå högre allmänna läroverk.
Av J. V.

Lindgren.

U

MEÅ STAD har flera gånger till större eller mindre del ödelagts, svårast åren 1714 och 1720 genom ryssarna och 1888
genom den stora branden. Därvid ha också stadens arkiv förstörts och därmed de viktigaste källorna för studiet av stadens historia. Dess bättre undgick läroverkets arkiv år 1888 förstörelsen, och
för studiet av dess historia har man ännu kvar matriklar, vilka gå
tillbaka ända till år 1724, samt åtskilliga handlingar från senare delen av 1700-talet och följande tider, protokoll, årsredogörelser, kataloger m. m. Följande framställning bygger dels på dessa handlingar, dels på B. S t e c k z é n s skildring i "Umeå stads historia".
Den sistnämnda slutar emellertid med år 1888.
Men läroverkets
öden under de sista årtiondena sakna icke heller sitt intresse.
1. Barnaskolan 1622—1810.
Det är ett vackert drag hos de borgare, som mot sin vilja tvingats att anlägga en stad på Sandahemmanet, med interimsprivilegier
från 1622, att de redan från början ivrade för att få undervisning
åt sina barn. För detta ändamål lyckades de övertala den i Umeå
socken anställde läraren — han skall hava hetat O. A. Grubb — att
flytta till staden.
Förgäves begärde de dock statsmedel till skolmästarens underhåll, och då på 1630-talet tiderna voro mycket bekymmersamma, kunde de ej ge honom tillräckligt underhåll, varför
han flyttade sin väg. Man vände sig då till Norrlands lagman, rikskanslären Axel Oxenstierna, med ödmjuk bön om hjälp, men först
1650 fick staden en verklig "barnaskola", som dock omfattade blott
en klass.
Att Piteå redan hade en trivialskola med flera lärare, var Umeborna en nagel i ögat. Att börja med sökte de — år 1668 — få en
av Piteålärarna flyttad till Umeå, och detta lyckades på 1600-talet,
från vilken tid Umeå skola hade två klasser och två lärare, skolmästaren och "höraren".
Sedan gjordes både under 1690- och 1700-
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J. V. LINDOREN.
Läroverkets rektor 1901—1925.

J. JOHANSSON.
Läroverkets rektor 1874—1901.

talet upprepade försök att få trivialskolan flyttad från Piteå till Umeå
men fåfängt.
Den på kyrkoherden Njurenius' i Umeå initiativ år
1631 upprättade s. >k. Skytteanska skolan i Lycksele för lappbarns
undervisning sökte landshövding Cronberg år 1717 få flyttad till
Umeå, men även detta misslyckades. Under de olyckliga åren 1714
—21 synes ingen undervisning ha förekommit i Umeå. Men 1722
fick man till stånd ett skolhus, och undervisningen kunde åter börja,
tillsvidare dock med blott en lärare. År 1737 har man åter två, och
så fortsattes till 1810.
Stor förtjänst om skolväsendet i Umeå inlade den berömde
prosten N i l s G r u b b , som var skolans inspektor och säkerligen genomdrivit uppförandet av det ovannämnda skolhuset 1722.
Det är också honom vi ha att tacka för uppläggandet av en matrike)
för Umeå skola. Han skriver själv i början av denna matrikel: "Anno 1713, när jag, Nills Grubb, kom hit till Umeå pastorat, var ingen
matrikel i skolan. Docentes (lärare) voro då Hr Elias Ask och Hr
Jon Byström. Jag ärnade inrätta en riktig matrikel och lät anteckna
discentes (lärjungar) på ett apart papper.
Emellertid kom ryssen
1714 och förstörde stad och skola. Ifrån den tiden är ingen riktig
skolgång hållen, emedan Borgerskapet med sina barn blevo kringströdda i byarna kring socknen. Detta varade intill år 1722 om
hösten, då en stor del av borgerskapet fått upp hus i staden, då ock
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skolan blev uppbyggd och en Magister vid namn Jacob Orre blev
förordnad till skolmästare, då också alla Discentes antecknades på
ett apart papper med sina profecter (framsteg), till dess matrikeln
kunde förskrives, såsom man ärnade, ifrån Stockholm. Emellertid
blev bemälte Mag. Orre påföljande år 1723 transporterad härifrån
till Hernösand, då han ock hade förfarit papperet, derest Discentes
voro antecknade." — Den Mag. Orre, på vilken Grubb är så harmsen, var en mycket skicklig och omtyckt lärare och blev därför också befordrad till konrektor och längre fram till rektor vid Hernösands trivialskola.
Den matrikel, som Grubb fick upplagd, innehåller mycket intressant. Där finnas antecknade såväl skolans inspektörer och lärare med biografiska uppgifter som dess lärjungar, och beträffande
dessa meddelas enligt Grubbs egen föreskrift ej blott namn och födelseår samt intagning i och avgång från skolan utan även "vars och
ens profecter samt kvickhet eller dumhet, så att de ej må antagas till
studier, som icke genom en särdeles kvickhet och skicklighet distingera sig ifrån andra gossar, som antingen äro dumma eller medelmåttiga.
Äntligen annoteras ock för var och en, när de quitterat
skolan och vartill de sedermera slagit sig".
Inspektor var alltjämt kyrkoherden i Umeå landsförsamling,
under vilken staden hörde (egen kyrkoherde fick staden först 1872).
Under tiden 1713—1810 fungerade sju kyrkoherdar efter varandra
som inspektor. Skolmästare ("rectores soholae") voro under samma
tid fjorton; rätt ofta befordrades de till kyrkoherdar. " H ö r a r e " voro 1685—1810 aderto-n; flera befordrades till skolmästare eller komministrar.
Ett studium av den Grubbska matrikeln, som fortsätter i samma band till 1805, " g e r " säger Steckzén, "en levande bild av skolpojkarna i Umeå och deras öden i mannaåldern.
Där fanns begåvade, flitiga och skötsamma gossar, som voro sina föräldrars glädje, som togo utmärkta betyg och fortsatte i högre lärdomsskolor för
att sedan bliva präster, lärare eller män i ämbetsverken.
Där voro
andra, som hade mera praktisk begåvning än läshuvud och efter
några års studier i räkning och skrivning slutade för att ägna sig åt
* handel och andra näringar, som understundom bragte dem guld
och anseende, kanske på äldre dagar ock en rådmansbeställning.
Men så läser man också om mindre välartade pojkar, som voro lata
och försumliga eller näsvisa och olydiga och fingo sluta eller själva
föredrogo att försvinna från skolan". Ett exempel tillåter jag mig
anföra. O m en heter det: "Blev 1804 handelsbetjänt, handlande,
slog vantarna i bordet och dog i Lycksele omkring 1820".
Undervisningen var mycket enkel, i synnerhet medan man hade
blett en lärare. Den inskränkte sig till att lära barnen stava och lä-
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sa innantill, katekes, psalmbok, räkning — hela tal, undantagsvis
"t. o. m. bråk" —, geografi och historia. De, som voro mera försigkomna och skulle övergå till trivialskolan i Härnösand eller Piteå, fingo också börja med latin. Om e n lärjunge står det antecknat, att han börjat "applicera" tyskan. Från ett par prostvisitationer
ha vi rätt intressanta upplysningar om skolan i Umeå.
Den ena,
från 1761, säger "att början av höstterminen och senare delen av
vårterminen ej finnas flera i skolan än 4: de, 6:te och 8: de delen av
dem, som däremellan frekventera skolan. Föräldrarna äro vana att
sätta sina barn dit, när de vilja, och taga dem dädan, när dem behagar, även mitt i terminerna. Så g ö r ock husb ond-folket med sina
tjänstepojkar, som de mena sig hava större rätt att kommendera än
praeoeptoren". I den andra, från 1777, få vi veta följande om kurserna :
Uti classi

superiori.

Desse räkna alla A-gigrelii arithmetica: de överste hela boken, -de andre till
ooh -med praxi -italioa. De förre ihava därjämte, sedan de övat sig -i catechisroo och
läroboken, en Ikort dygdeJära, även Jäst samtaandraget av vetenskaperna, geografien generellt ooh över 'hela Sverige specieSt, Sveriges koniungalängid k-orteliigen uppsatt, en ekonomisk tabell -över europeiska staterna s-aimit ett 'kort sammandrag över
religionerna ii världen. U-ti skrivning hava de övat sig i stil, brev, quittemcer. fraktsedlar etc.
Uti classi inferiori
hava somliga läst en del av -förlbemälte, en del- catechesen, läroboken i dy-gdeläran,
bibliska historien, andra åter avläsa svenska oclh latin. Somliga skriva och räkna
bibiiSka ihisto-nien, andra åter avläsa rent svenska och latin. Somliga skriva oc-h räkna quatuor species, somliga icke.

År 1792 ökades undervisningen på borg-erskapets begäran så,
att de elever, som avgingo från Umeå skola för att fortsätta i trivialskola, skulle kunna intagas i dess 3:dje klass. Sådana gossar undervisades i regel två år i första klassen och två år i skolmästarens klass.
Kurserna voro också väsentligt ökade, och för inträde i första klassen fordrades att kunna stava och läsa.
Att pojkarna skolkade exempelvis när läxorna voro för svåra
eller livet i hamnen lockade alltför starkt, tycktes ej ha varit ovanligt*.
Helt naturligt är, att färlan flitigt användes för att straffa sådana och
andra skolelevernas förseelser. Antalet elever synes ha hållit sig
omkring 30, efter 1792 stundom 50. Många voro från landet. Umeå
skola åtnjöt gott anseende.
Den av Grubb påbörjade matrikeln innehåller också en inventarieförteckning, som bättre än något -annat visar, hur anspråkslöst
och enkelt man hade det i barnaskolan. Den lyder:
Inventarium öfr :hwad som t-ilh-ör Umeå sahola, förska-fadt det masta gen-om v.
Rectoras ooh Colleganis Hr Magister C. Saedeni-i försorg, dels av Stadscassans medel
gm den VäHovl. Magistraten, dels genom ir-iwiHiga saimma-nsiko-tter af Docentibus et
Discentibus. Upprättadt 1776 in Febr.
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Matrikeln.
En hylla åt Biibeln at lägga på.
En ny Bibel.
En Spar-Bössa för pengar.
En gammal D:o, som Ienge wäret. En Lyckta aif Bläck.
3:ne Karm-Stolar. 2:ne Bord.
Homanni Atlas.
2:ne Räkne Ta.flor på väiggarna.
2:ne Eldgafflar af Järn.
2:ne Bläckhorn, samt Sandihorn och Lineail.
2:ne Ljusplåtar.
D:o Ljussaxar.
Carl Ssedemus.

2.

Trivialskolan 1810—1858

Borgerskapet i Umeå släppte icke sina planer på att få en trivialskola i Umeå. Och trägen vinner. År 1810 lyckades det äntligen. Men borgerskapet hade dessförinnan måst förbinda sig att
skaffa nödiga skollokaler och bostad åt rektorn. För den nya trivialskolans skull indrog staten konrektorslönen i Piteå. Umeå skola fick fyra lärare, rektor och två kolleger samt en "apologist". I
apologist- eller räkneklassen, ofta också benämnd quinta, inträdde
de, som ämnade gå ut i det praktiska livet. Den "lärda" skolan, som
räknade fyra klasser, avsåg att förbereda för inträde i gymnasiet.
Lärarna undervisade i regel var sin klass, men så länge klasserna,
som nämnt, voro fem och lärarna blott fyra, måste vissa klasser undervisas samtidigt av samma lärare.
Rektor hade fjärde klassen
(quarta). Förste kollega hade tredje klassen och "superiores" i andra, andre kollega "inferiores" i andra och hela första klassen'), och
apologisten hade apologistklassen.
Läsningen pågick kl. 7—9, 10—12 och 2—5, och angives timmen 7—8 såsom böntimme. Ämnen i första klassen voro katekes
och biblisk historia, grammatik, innanläsning, skrivning, "colloquia", räkning, "globkarta" och sång. I andra klassen lästes dessutom geografi och svensk historia, varjämte latinet drevs synnerligen
kraftigt. I tredje klassen börjades grekiska och i fjärde moral och
Euclides. I latin lästes — utom grammatik och "colloquia" — Eutropius, Cornelius, Cicero, Ovidius och "Poetica" samt Iustinus. Också voro Ume-gossarna i detta ämne så duktiga, att de, enl. en reseskildring från år 1825, höllo "latinska disputationer över teser". —
"De mera försigkomna lämnas undervisning i tyska och franska
språken på de stunder, då andra läsa katekesen i secunda och quarta". — I apologistklassen lästes katekes och religionshistoria, svensk
historia, geografi, aritmetik och geometri samt fysik och mekanik.
1
) Att även första klassen var efter kunskaper delad i läxlag, "inferiores" och
"superiores", av vilka de förra sutto på en främre, lägre bänk, de senare på en bakre. framgår av matrikelns ej sällan använda uttryck "intogs i prima på nedefbrädet",
"intogs i prima på överbrädet". Liknande uttryck användes ock om de andra klasserna.
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Undervisningen ändrades längre fram i så måtto, att onsdagar
och lördagar inga eftermiddagslektioner höllos.
År 1842 ökades ämneslärarnas antal till fem.
Då fick nämligen lärdomsskolan tillökning med en lärdomsklass. I samband därmed beslöt kollegiet att inrätta en f ö r b e r e d a n d e klass, vilken
både de, som skulle fortsätta i lärdomsskolan, och de, som skulle gå
in i apologistklassen, skulle genomgå; de förra skulle gå två år i
denna förberedande klass och andra året läsa latin, de senare behövde blott ett år tillhöra den.
År 1849 indrogs apologistklassen helt och hållet. Och klasserna börja med höstterminen 1850 att benämnas första, andra, tredje,
fjärde, femte och sjätte klassen. Lärarna äro nu icke längre klasslärare utan undervisa var och en flera klasser i ett par ämnen. De lärjungar, som så önskade, kunde befrias f r å n latin, som började i 3:dje
klassen, varmed sedan självklart följde befrielse f r å n grekiska, som
började i 5:te klassen. Här ha vi alltså en motsvarighet till vad som
snart n o g fick namnet reallinjen och realist. En "halvklassisk" linje
fick man genom tillåtelsen att välja bort endast grekiskan.
I samband med dessa förändringar ändrades ock skolans namn, som hittills varit Umeå trivialskola, ofta blott Umeå skola, men från 1849
kallas Umeå Elementarläroverk.
År 1857 borttogs 6:te klassen; en del av dess lärjungar dimitterades till gymnasium, andra sutto kvar i 5:te klassen.
Vårteminen 1856 erhölls ännu en ämneslärare ("duplikant").
Som sånglärare tjänstgjorde länge apologisten. Om gymnastiklärare lämna källorna ingen upplysning förrän på 1850-talet. Emellertid hade man 1836 fått en rymlig men mycket kall gymnastiklokal,
och torde man där någon gång ha haft gymnastikövningar, antagligen under ledning av någon klasslärare. Att man tog denna undervisning tämligen lättvindigt, framgår av det faktum, att gymnastiksalen år 1848 uthyrdes till ett teatersällskap i Umeå, benämnt Thalia. Den årliga hyresersättningen bestämdes till 16 rdr 32 sk. b:co
men höjdes redan nästa år till dubbla beloppet. Först i slutet av
1852 återtogs den, och då drevs gymnastikundervisningen 2 timmar
i veckan "godhetsfullt" — d. v. s. utan ersättning — av en kapten
Schmidt. Först från h. t. 1854 utgår tiill gymnastikläraren ett arvode, som tillsvidare utgjorde 50 rdr b:ko. Gymnastikövningar höllos då två timmar i veckan.
Den matrikel, som påbörjades 1805 och fortsatte till 1867, innehåller intill år 1831 likartade upplysningar om de inskrivnes flit,
begåvning och uppförande som den första matrikeln.
Från 1831
upphöra dessa anteckningar, och matrikeln innehåller sedan, liksom
ännu i dag, blott i lag föreskrivna uppgifter om födelseår och födel25

306
seort, föräldrar m. m. Den blir därigenom långt mindre intressant
och upplysande.
Skolgossarna fingo själva elda, sopa och städa i skolan. Man
hade nämligen ingen vaktmästare. En sådan anställdes först år 1845
och hade att b ö r j a med en lön av blott 10 rdr b:ko, varför han skulle hugga ved, skotta snö och fullgöra andra mindre bestyr; det var
alltså tillsvidare blott en oväsentlig bisysla. Från 1858 höjdes lönen
till 20 rdr rmt.
Att trivialisterna voro stridslystna och ofta inläto sig i fejd
med gesäller, sjömän och andra ynglingar, som icke gingo i trivialskolan, hörde till tidens ton.
Ofta anställdes stora slagsmål, varvid skolpojkarna obrottsligen höllo ihop och icke sällan hemförde
segern. — Visserligen var det en skolpojke förbjudet att bestraffa en
annan, men då t. o. m. skolstadgan medgav riktigheten däri, att de
yngre visade de äldre "billig aktning och företräde", blev följden en
hårdhänt pennalism. Olycklig den nykomling, som icke visade sig
ödmjuk och tjänstvillig mot en äldre kamrat.
Fattiga skolgossar fingo äta fritt hos de burgna familjerna i
Umeå. Gossar från landet levde ofta på sändningar från hemmet.
Emellertid kostade det pengar att gå i trivialskolan.
Utom andra
oundvikliga utgifter måste en inskrivningsavgift erläggas och tillika
en terminsavgift, som till en början var liten men småningom höjdes, så att den fr. o. m. v. t. 1850 uppgick till 5 rdr b:ko. Från denna kunde dock bevisligen obemedlade befrias. De, som ej ansågo
sig hava råd att låta sina barn gå i trivialskolan, hade tillfälle att få
undervisning åt dem i den s. k. fattigskolan, som började 1812 och
utgör första grunden till våra dagars folkskola.
Antalet lärjungar i trivialskolan höll sig omkr. 60. Högst var
det 1814, nämligen 74, lägst 1823, då det blott var 53. Den klass,
som var flitigast besökt, var apologistklassen, som ibland ensam hade lika många lärjungar som "lärdomsskolans" alla fyra klasser tillsammans. Efter 1850 stiger lärjungeantalet raskt och utgör v. t.
1856 redan 105.
Den kolerafarsot, som år 1834 härjade i Sverige och allra svårast i Stockholm, berörde föga Norrland. Då emellertid ett fall inträffat i Nyland, Ångermanland, och ett i Sikeå, Västerbotten, tillät
"Venerandum Consistorium" i Härnösand, att undervisningen det
året inställdes till den 20 oktober. Något kolerafall i skolan förekom icke.
Inventarieförteckningar förekomma, som vittna om en fortfarande ytterlig enkelhet. Så t. ex. upptar en sådan fr. 1831 i "quarta:
En tabula nigra, en eldgaffel, en cirkel af jern, ett större bord", "i
quinta: ett söndrigt bord med låda och lås, en sångtafla, en räken
d:o, en eldgaffel".
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3. Umeå högre elementarläroverk 1858—1878, Umeå högre
allmänna läroverk 1878—1925.
Sedan riksdagen beslutit en utvidgning av Umeå lägre läroverk, utfärdade K. M:t den 20 mars 1858 ett brev därom. Detta innebar, att läroverket från 5-klassigt skulle bli 10-klassigt.
Redan
läsåret 1858—59 tillades därför en sjätte, 1859—60 en sjunde och
h. t. 1860 en åttonde klass.
Den nionde klassen, som egentligen
skulle ha tillkommit först med h. t. 1861, fick man redan v. t. 1861
därigenom, att fem särskilt duktiga lärjungar, som under h. t. 1860
sutto i åttonde klassen, redan vid följande vårtermins början tenterade upp i nionde klassen och vid samma termins slut kunde dimitteras till universitetet för att avlägga studentexamen.
De nya
klasserna b e n ä m n d e s emellertid icke sjätte, sjunde, åttonde och
nionde klassen utan nedre femte och övre femte, nedre sjätte och
övre sjätte samt nedre sjunde och övre sjunde klassen (5:i och 5:?,
6:i och 6:-j, 7:i och 7:2)- Tillsvidare avlades studentexamen vid universitet. Men fr. o. m. vårterminen 1865 började den avläggas vid
läroverket. Bland de första Umestudenterna märkas de sedermera
så berömda professorerna Harald Hjärne och E. O. Burman. Ehuru benämningen gymnasium officiellt avskaffats, fortlevde den likväl
alltjämt, och de nyinförda klassernas lärjungar voro stolta att få kallas gymnasister, bildade också en gymnasieförening och anlade
gymnasistmössa.
I samband med utvidgningen ökas efter hand lärarnas antal,
men rektor och kollegium hade många svårigheter att övervinna, innan ett tillräckligt antal lärare erhölls. Från h. t. 1859 hade man,
utom rektor, tillsvidare 3 lektorer och 5 adjunkter. Begäran om
en extralärare avslogs då. Följande läsår begärdes två extralärare,
men blott en beviljades. D å s a m m a n s k ö t o l ä r a r n a a v
s i n a s m å l ö n e r 2 8 0 r d r r m t , och för denna summa erhölls under h. t. 1860 en extralärare, sedermera adjunkt E. M. Waldenström, som tillika var telegrafist. H. t. 1861 är antalet ämneslärare 11, h. t. 1862—v. t. 1864 är det 12. H. t. 1864 erhöll man 13,
rektor, 4 lektorer och 8 adjunkter; de ordinarie lektorernas antal höjdes 1868 till 5 och förblev så ända till 1905, då läroverket erhöll en
sjätte lektor. Antalet ordinarie adjunkter förblev 8 ända till år 1907,
då det blev 9.
Tillfälligtvis hade man dock kalenderåren 1867—
1874 nio adjunkter. Kollegan A. H. B e r l i n vid örnsköldsviks
lägre läroverk förordnades nämligen v. t. 1867 att såsom ordinarie
adjunkt tjänstgöra vid Umeå läroverk, "till dess ett ökat lärjungeantal vid örnsköldsviks läroverk g ö r hans lärareverksamhet därstädes
behövlig". Till Örnsköldsvik återflyttade han v. t. 1875.
Från 1860 har man ordinarie sång-, gymnastik- och tecknings-
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lärare. Teckningsläraretjänsten innehades emellertid ända till år
1900 av en ordinarie lektor, nämligen J. O. Högstadius. Kollega P.
R. Holm var cantor från 1847 till 1860. Men sedan utnämndes folkskolläraren C. O. Lagerqvist till musiklärare.
Sällan har emellertid de vid Umeå läroverk anställda ordinarie
lärarnas antal varit tillräckligt för behovet. Och bristen har måst
avhjälpas dels genom samläsning mellan två klasser, dels genom
extralärare. Redan h. t. 1866 hade man 3 sådana.
Behovet minskades något därigenom, att h. t. 1869 första klassen indrogs och
förutvarande nedre och övre femman sammanslogos till en klass,
femte klassen. Under 1870-talet redde man sig, delvis tack vare den
nyssnämnda örnsköldsvikslärarens anställning här, utan extra lärare. Men från h. t. 1878 har man ständigt — undantag blott läsåren
1907—11, då läroverket nyss fått tillökning i de ordinarie lärarnas
antal — haft extra lärare, de sista åren ej mindre än fem. För nästa
läsår äro sju extralärare behövliga.
En biträdande teckningslärare har varit anställd vid läroverket
ända sedan h. t. 1911. — Läsåren 1912—1916 hade vi också en timlärare i kristendom.
Ända till 1860 skötte rektor läroverkets bibliotek; sedan har en
av lärarna haft särskilt förordnande att vara bibliotekarie. Vid branden 1888 hade biblioteket omkr. 5,000 band. Ett särskilt lärjungebiliotek upprättades, tack vare i synnerhet adj. Karl Glas' intresse,
efter branden.
En myntsamling kom till stånd 1860 genom rektor Umeus.
Denne arbetade synnerligen ivrigt för dess förkovran genom enskilda gåvor, och redan 1870 hade man, som av en då i årsredogörelsen intagen förteckning framgår, en vacker myntsamling.
Denna
växte under de följande åren men blev 1888, liksom biblioteket och
den mycket vackra fågelsamlingen, lågornas rov. Sedan måste man
börja på nytt och har nu åter vackra samlingar både av böcker,
mynt, fåglar och andra museiföremål, ävensom mycket rika samlingar av materiell för biologi-, fysik- och kemiundervisningen.
Lärjungeantalet växte med läroverkets utvidgning från 1858
raskt nog. Från 95, som det var h. t. 1858, hade det h. t. 1868 redan stigit till 229. Men sedan följer en hastig nedgång, och det är
1874 blott 142. Så följer åter en stigning och det en ovanligt rask
stigning, så att läroverket 1880 har 252 lärjungar. Sedan åter en
nedgång; h. t. 1887 är antalet 177. Självklart är, att stadens brand
sommaren 1888 skulle medföra en flykt från läroverket. H. t. 1888
är antalet blott 147 och 1889 blott 144. Men så ökas det åter och
är 1898 ej mindre än 236.
En tillfällig nedgång gör, att man h. t.
1900 vid inflyttningen i nya läroverkshuset hade blott 210 lärjungar.
Från denna tid har antalet i regel ökat varje år och hade 1909 nått
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samma siffra 252, som det hade 1880.
Är 1918 överskrides 300talet, och v. t. 1924 voro lärjungarna 357, det högsta antal, som
uppnåtts.
Beträffande de ämnen, som studerades i läroverket, knyter sig
intresset huvudsakligen till de klassiska språken. Dessa ha här, som
annorstädes, mer och mer trängts undan. Efter 1849 års förordning började latinet i tredje och grekiskan i femte klassen. En blott
skenbar förbättring var det, att man 1869 började läsa dessa språk
i resp. andra och fjärde klassen.
Detta berodde nämligen på att
man, som ovan är nämnt, då indrog den förutvarande första klassen
och sammanslog nedre och övre femman till en klass. Den förutvarande andra klassen kallas nu första klassen, den förutvarande
tredje klassen kallas andra o. s. v. Redan från h. t. 1873 uppflyttades latinet i fjärde och grekiskan i nedre sjätte klassen. Och så förblev ställningen till år 1904, då den av demokrater i Sverige länge
fordrade uppflyttningen av latinet till nedre sjätte klassen (och grekiskan till nedre sjunde klassen) äntligen påbörjades. Man återinförde nu för de fyra högsta klasserna den gamla benämningen gymnasium och införde inom gymnasiet namnet ring i st. f. klass. Den
forna apologistklassen har nu vuxit ut till en sex-klassig realskola
och ett realgymnasium, bestående av fyra ringar.
Och den forna
"lärdomsskolan", trivialskolans fyra och gymnasiets fyra klasser,
har krympt ihop till ett fyraklassigt latingymnasium med mycket begränsat antal veckotimmar för latinet.
Och grekiskan intar redan
ungefär samma undanskjutna ställning, som hebreiskan gjort före
1873.
Vaktmästarens avlöning höjdes 1860 till 40 rdr rmt. En fast
anställd vaktmästare fick man år 1862. Lönen bestämdes till 250
rdr rmt, och han skulle därjämte ha fri bostad om ett rum och kök.
Han var skyldig att elda, städa, skotta snö och uträtta andra förekommande ärenden. Den skolgossarna före 1860 åliggande plikten
att elda och städa bortfaller härmed. Särskild eldare anställdes vid
inflyttningen i nya läroverkshuset år 1900. Städerska har ock tidvis varit anställd — så t. ex. 1860 mot 2 rdr rmt i veckan och senast
innevarande läsår mot 75 kr. i månaden.
Ringning till och från lektionerna uppdrogs åt någon skolgosse. men man ansåg en tid, att ringaren borde avlönas, och han fick
en tid 5 rdr rmt årligen härför. Under senare tid har man ansett
ringningen för ett hedersuppdrag, som anförtrotts endast åt särskilt
pålitliga pojkar. Vilket icke uteslutit, att kollegiet givit ringaren något kontant premium.
Disciplinen synes i allmänhet ha upprätthållits med kraft och
allvar. Sådana straff som kroppslig aga, offentlig varning och förvisning från läroverket förekommo förr i tiden då och då. Kolle-
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gieprotokollen 1 ) från 1850—70-talen innehålla ej sällan långa rannsakningar, som leda till hårda domar. Åren 1860—65 förekommo
11 rannsakningar inför kollegiet. Än är det oärlighet, än slagsmål
med Tegspojkar, än besök å källare, än cigarrökning ute på öppen
gata, än skolkning. Bland ådömda straff må nämnas kroppslig aga
inför kollegiet och hela den samlade skolungdomen, strängare skolaga i kollegiets närvaro, offentlig varning inför skolungdomen, nedflyttning under medlärjungar (lärjungarna sutto efter kunskapsbetyg), avbön i kollegiets närvaro inför den lärare man visat vanvördnad o. s. v. Några av de bestraffade blevo sedan framstående män
i samhället, ett par t. o. m. utmärkta lärare vid läroverket. Under
senare tider bli sådana rannsakningsprotokoll allt sällsyntare. Under de sista 9 åren har ingen sådan rannsakning hållits inför kollegiet.
Damerna i Umeå och länet sammansköto år 1861 omkr. 250 kr.
för anskaffande av en fana åt skolungdomen att användas vid dess
militäriska övningar. Kollegiet, som ansåg, att det insamlade beloppet var onödigt stort för det åsyftade ändamålet, hemställde hos
givarinnorna om tillstånd att få använda större delen därav till inköp av målskjutningsgevär och erhöll detta tillstånd. Gustav Adolfsdagen 1861 invigdes fanan medelst fest i läroverkets högtidssal.
Även till ett orgelharmonium skänktes erforderliga medel.
Lärorummen upplystes -med talgljus ända till år 1861. Då infördes fotogenlampor, vilka år 1894 ersattes med elektrisk belysning.
Flyttning på våren med villkor om förkovran i ett eller ett par
ämnen infördes 1858. Den bibehölls ända till vårflyttningen 1902,
då villkorsflyttning alldeles borttogs. Något normalbetyg för uppförande förekom under tidigare år icke; A betraktades då som hedersbetyg. Från och med v. t. 1902 blev A för både uppförande
och flit normalbetyg och ett lägre betyg måste motiveras av någon
försummelse i ena eller andra avseendet.
Bland de många förändringar, läroverket undergått, må till sist
framhållas den viktiga förändring, varigenom flickor fått tillträde
till gymnasiet. Stadsfullmäktiges ansökan därom beviljade Kungl.
*) Det är rätt intressant att finna, att under hela den tid J. Scherdin var rektor (1834—1849) blott en enda rannsakning behandlats i ikollegieprotokollen, men denna rannsakning är föranstaltad 1843 av J. Una;us, som tillfälligtvis var v. rektor,
icke av Scherdin. Åtskilliga skolpojkar hade kastat vedträn och snöskare på Umeå
sockens avdragare, "Kattlon", och tillfogat honom ett svårt sår vid vänstra ögonbrynet.
De anklagade erkände, och kollegiet beslöt, att de skulle giva Kattlon den
Skadeersättning, 1 Tdr b:co, som ¡han fordrade, och "att det skulle få bero på deTas framtida uppförande, huruvida de vid terminens slut måga komma i fråga att erhålla del av de premier, vilka då efter övlig plägsed ¡komma att utdelas".
Värre
straiif blev det inte!
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Maj:t i aug. 1923. Och i följd därav intogos h. t. 1923 i ring L I
fyra flickor, v. t. 1924 i ring L. I. ytterligare två och i ring L. II en,
vilka samtliga uppflyttades i högre klass från h. t. 1924, då ytterligare sju flickor intogos i L. I. V. t. 1925 fick en flicka inträde i ring
L. II. Flickornas antal i läroverket är f. n. femton.
Förteckning å inspektörer och rektorer.
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6yg6enntseurrt

E T lilla hus å Rådhustomten i Skellefteå som i många år inom
sina lutande väggar härbergerat Skellefteå Fornminnesförenings samlingar har nu utrymts och kommer att under höstens
lopp rivas. Samlingarna ha flyttats till den av staden inköpta ståtliga
gården Nyborg och komma snarast möjligt att uppställas med, så
långt sig göra låter, större reda och ordning än förut varit fallet.
Samlingarna ha sakta men säkert vuxit, och den gamla lokalen blev
otillräcklig icke endast som museum utan t. o. m. som magasin.
Tack vare Skellefteå stads åtgärd att köpa Nyborg komma nu de
många vackra och värdefulla föremålen att erhålla en värdigare och
rymligare lokal. Samtidigt kunna samlingarna ordnas så att även
den i dylika saker icke bevandrade lekmannen kan ha någon nytta
och behållning av att taga i betraktande vad som genom intresse och
arbete hopbrakts av lämningar efter en gammal kultur.
Man skulle ha svårt för att tro att bland dessa många saker
finnes något verkligt värdefullt, men så är dock fallet. Är mångt
och mycket tillvarataget som inte ens för fackmannen är av så stort
intresse så finnas även föremål som icke kunna värderas i kalla pengar
och vilkas värde både rent materiellt och kulturellt är störra än de
flesta ana. Att här uppräkna några speciella saker skulle föra för långt.
Den som är intresserad kan, då samlingen nu blir färdig, taga den
i betraktande. Det lönar sig även för den som inte har några speciella intressen.
Mot den nya platsen finnes intet att invända. Man skulle
kunna säga att den är idealisk. Med litet förståelse från någon mecenats sida t. ex. skulle det hela bli ett litet "mönsterbygdemuseum"
som skulle ha en stor uppgift att fylla och även k u n n a fylla den.
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NYBORG.

Det både direkta och indirekta värdet av en dylik tingens ordning
är tydligt för envar.
Den trevliga platsen däruppe på höjden har anor också. Dess
historia är omspunnen med en del mer eller mindre sannfärdiga
och trovärdiga legender och sägner. Man skulle med en liten smula
självförhävelse kunna säga att den har historisk ryktbarhet. Jag
syftar h ä r på general Kamenskis bekanta rapport under finska kriget,
som bl. a. innehöll att "fästningen Nyborg" var intagen. Det anses
så gott som bevisat, att han med denna fästning menade Nyborg,
då å detta ställe fanns en skans.
Platsen är bra. Det gäller bara nu för dem som makten hava
att på bästa sätt "vänja folk" dit upp. Lyckas det är nästan allt
vunnet och ett stort steg taget framåt på den väg som ännu endast
trampas av några få: Västerbottenskulturens tillvaratagande.
Målet är ingalunda så oviktigt som det i förstone kan synas.
Skellefteå i augusti 1925.
Ernst

Westerlund.

Västerbottnisk folhlívssktldríng från 1800-talet.
Av Adela

Marklund.
I.

"Den

D

vite

basen."

ET var en septemberkväll; gyllenröda lövträd i de höga älvsbackarna och raka skylar på tegarna nere vid älven. Några
män kommo framkrypande mellan skylarna. De se ut att vara vresiga generaler som kommendera den stumma och stående skylhären.
Bredaxlade, hatten på sned, höga skinnstövlar, båtshaken i näven och en stor skinnväska som hoppade på ryggslutet.
Högröstade närma de sig gården på älvsbacken.
Jag — sexårstösen — sitter på yttersta kanten av vedbänken
och äter kärngrädde ur en blommig spillkum.
Flottare!! Jag blev glad.
Si, flottare, de kunde berätta historier som gåvo min fantasi
näring. Först kommer "basen" (befälhavaren) in. Han är en gammal man, har skarp näsa, vackra, något stränga ögon och hår, ögonbryn och skägg liksom av vit lammull.
— Jer du in ensam, du flecka?
Joo, säger jag, mamma ska' plocka fulla mjölkstävan med lingon.
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Han ser skälmskt på mig medan han sätter en sotig kaffepetter
på spishällen. När jag vänder mig bort för ställa skålen i fönsterposten, gripa mig två ludna, krokiga armar och lyfta mig mot taket.
Så sänkes jag ned igen och den tandlösa munnen mitt i all ullen
säger:
— Få i legg åtmed dej i natt flecka?
Jag blir varse de långa ögonbrynen och blir rädd. De se ut
som hornen på en stor otäck skorv, som brukar kräla på timmer.
— Neej, farbror bas, min säng är alldeles för liten! När pappa och mamma voro till kyrkan, var det en stor karl som skulle ligga åtmed pigan, som låg åtmed mig, och han sa' att soffan var alldeles för liten åt en karl!
Hela rummet har blivit fyllt med flottare. Alla skratta de med
full hals, medan de söka i skinnväskorna efter kaffepåsarna.
Jag blir förtörnad och vänder mig mot fönstret. Vad skratta
de åt? Snart börjar min fantasi spinna en historia kring — basen.
Kanske han en sommardag gått upp på den där höga älvsbacken
för att titta på sina arbetare. Kanske, som ofta händer, fick han se
dem uppflugna på en timmerstock, likt höns på sin stång. Arg
över deras lättja har han klättrat upp i en trädtopp för att ropa åt
dem. Då har det kommit en ullig sky och satt sig fast på hans
ansikte. Därför allt detta vita. Just som jag tänker detta hör jag
honom säga:
— Sextio somrar som bas! Ja, pojkar, man känner till älven
då.
II.
Norrklippan

och

Sörklippan.

Två röster talade med varandra i natten.
Det var icke människor utan två skrovliga klipphällar i den brusande forsen, som
samtalade på sitt språk. Stilla, ohörbara för mänskliga öron, ging o ljudvågorna fram och tillbaka över den oroliga älven. Laxar
stodo i lä under Norrklippan, liksom kvinnor stående i en stugdörr,
väntande att få höra någonting nytt. Laxarna under Sörklippan
gjorde detsamma. Laxarna under Norrklippan rycka till.
— Broder, säger Norrklippan, mig tyckes att du blivit lat att
göra flottkarlarna förtret. Har du förgätit hur lustigt det ser ut,
när en flottkarl "skriver om papperen" som de säga. H u r de andra
skrika och springa efter honom.
— Åh, strunt, bli litet våt om kroppen! Jag som varit våt i
flera tusen år. Du minnes en höst, ett lag flottare som stannat där
på stranden och kokade fläskpalt i båtskopan. Det flöt mycket timmer, och du och jag togo oss för det rackartyget att bygga en b r o
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mellan oss. En stund gick allt bra, men så fingo karlarna syn på
bron. Vad de svuro och spungo och buro vatten i sina hattar och
hällde på elden. "Paltgubben", hällde ut de halvkokta paltarna på
en mossig tuva, kastade båtskopan i båten och hoppade efter själv.
De kommo som en bisvärm. Innan morgonen var vår stolta bro
borta, minns du. I dag, broder, tyckte jag du var en riktig "mesabock".
Kom där inte ett båtlag, — tre magra barfotade flottare, som
du kunnat kasta upp på din taggiga rygg. Mårtensson var med, du
vet, den där som har en liten stuga på fjället och käring och sju
barn som jämt svälta. Likväl, när han kommer ned till en plats,
som flottarna kalla kuststaden, förslösar han alla sina pengar på
sprit. Så reser han hem och dunkar paltslungan i ryggen på sin
stackars krokiga käring. Sedan kastar han henne i sängen och säger att han skall "ha sig en natt". Jag föreställer mig att hon skall
rysa av fasa, när hans ansikte, överväxt med sommarens hela skägg,
liksom en hed med hundraåriga tallar, närmar sig hennes, gula,
magra anlete.
— Bror, honom skulle du ha dränkt!
Laxarna under Sörklippan bäva och lyssna. Vad skall "deras
klippa", svara?
— Broder, just så tänkte även jag! Men, när båten närmat
sig, såg jag en yngling sitta på stäven. Han var ljus och skön, hade stora blå ögon och det grannaste, lockiga hår jag sett på en
flottkarl. Jag nändes inte vräka båten, ser du.
— Nändes! Fy, Sörklippa, du klippan med "mamma-hjärtat!"
Du ser de båda båtlagen som kom i afton. Där sitta de sex
männen kring elden, huvudena ha de neddragna mellan skuldrorna,
knäna uppdragna under den skäggiga hakan och de ludna händerna knäppta över stövelskaften. Din fagre yngling håller visst på
att berätta något. Se, hur hans hår fladdrar och lyser i eldskenet.
Det g å r mycket timmer i afton. Låt oss bygga en bro, så få de där
något att göra!
Intet svar kom från Sörklippan. De välvilliga laxarna under
Sörklippan hoppade av glädje och gnedo sina silverglänsande ryggar mot den skrovliga klippan. En stock kom och drog förbi klippan. Den nåddes icke av Norrklippans långa spetsiga näsa, som
stack ut långt under vattenbrynet. Nästa stock kom. Den fastnade,
låg och vägde en stund liksom obeslutsam, men stannade. Tredje
stocken kom. Den sköt med ett väldigt buller inunder den andra
stocken. Allt fler stockar kommo.
Snart var det en bråte som
växte sig större för varje minut.
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Klas-David, den käcke ynglingen, som suttit på båtstäven, sitter
nu vid elden, ruskar på huvudet och berättar historier. Hans friska,
hurtiga röst höres över älvens dån.
I fjol höstas låg vi några man i Krångsele. Som ni
vet, är det den värsta vägglushäla som finns. Vi skulle ligga i köket, jag och min kamrat.
Mitt på natten vakna jag av att någon
slog smäll på smäll mot väggen. Jag titta upp.
Där stod gubben
på knä i sängen. I ena handen höll han ett brinnande ljus, med
den andra sökte han avhålla sina vida, grå kalsonger från att åka
ned. Bredvid, på knä, i hampgarnslinne och understubb stod
gumman, lång, mager, hotande som döden, med en guldkorspärmad psalmbok i högsta hugg. Plötsligt får gubben se något röra
sig uppe i vrån. — Se, var hon är, den konan! Dräp'na Kristina!!
En smäll och vägglusens liv var platt. Jag låg en stund vaken och
såg på det roliga paret. Så började j a g erinra mig vad min gamla,
blinda farmor sagt, att det gick "spånga b o r t " vägglöss. Jag skulle försöka metoden på gubbens " k o n o r " tänkte jag, och somnade.
Nästa dag var torsdag, alla trolldomars dag.
Gubben blev förtjust.
— Kära, jemmerligen, så bra.
— Vart skall herrskapet få flytta, sporde jag.
— Dit ned, sade han och pekade på en gammal lada, som stod
cirka hundra meter från gården.
Jag sprang genast till vedboden efter stickor och brädstumpar
och så hjäptes vi åt att spånga en väg till ladan. När detta var gjort
borrade jag hål på stugknuten. Gubben var inne och stoppade ut
en stor vägglusmadam genom hålet, och jag var ute och hjälpte
henne att taga de första stapplande stegen på stickornas väg. Sedan gick vi skrattande och lade oss, gubben och jag. Vid midnatt
vaknade jag och gick ut. Nyfiken gick jag till "stickvägen" Det
var strålande månljust. Tjockt med vägglöss krälade på stickorna
i riktning mot ladan. Jag minns hur tydligt jag såg de små benen
röra sig. Rädd för mitt eget verk sprang jag in. De två följande
nätterna pågick samma "lusvandring". På söndag kväll kunde vi
mte upptäcka en enda vägglus, fast vi genomsökte hela huset. Däremot i ladan vimlade det av "madamer" på de grå väggarna. Då
tog jag upp stickorna och pluggade igen hålet i knuten. De kunde ju annars ha vandrat samma väg tillbaka.
På måndag reste vi.
Ni må tro gossar; det var både rågbullar och fårköttsbog i min
väska den måndagen. Och bakom ladugårdsknuten i småmörkret
fick jag en lång puss av dottern i gården. Det har vare riktigt ledsamt, upplyste hon. Pojkar ha inte vågat sig hit för de "konernas"
skull.
— Norrklippan, träskallar!!!

Det går åt spinnhuset för oss!
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Det är Mårtensson som upptäcker faran och avbryter KlasDavid i hans berättelse. Alle man i båtarna. Tag båtskopan, KlasDavid! Klas-David blir stående stilla, medan de andra skjuta ut
båtarna. Nicke, en gammal lappgubbe, drar av sig stövlarna och
kastar dem tillbaka på stranden. Han vet att om man halkar på en
timmerhop är man dödens. Klas-David knäpper händerna för en
sekund: "Om hjälp Gud". — Så trycker han ned hatten över burrhåret och hoppar i lapp-Nickes båt. Vattnet brusar kring båten,
det brakar och dånar, när någon ny stock kommer farande och
fångas.
— Johan och Anton hålla båtarna, jag, Mårtens, Nicke och
du Pell-Viktor, arbeta. Om några timmar tar den här hopen land
och då ha vi älven spärrad. Fastän yngst kommenderar Klas-David
väldeliga. En timme förgår utan att man fått loss mer än några
stockar. Minst tjugo hava kommit i stället. Lapp-gubben, barfota
och vrångsint, trillar runt ytterst på några stockändar och skriker:
"Rackarn å, rackarn å, — sladden har släppt för mycket timmer i
kväll"! Plötsligt får Klas-David tag på stocken, som först fastnat
mot klippan. Han hugger båtshaken i stocken, hojtar och drar. De
andra flottkarlarna komma flaxande som glada kycklingar.
Ooohoj! Ooohoj!
Stocken rör på sig för fyramannakraften.
Hopen går! Till båtarna!
Det brakar och dånar när den stora timmerhopen lossnar och
drager sig mot strömfåran. Snabbfotad som hinden flyr lappen över
rullande timmerstockar. Klas-David vänder sig även om för att
springa. Då ser han Mårtensson ligga framför sig med foten fastklämd. Just då skiljas stockarna, foten kommer loss, men är redan
krossad, så att Mårtenson inte kan gå. Klas-David fattar honom
över axlarna och släpar honom med sig några steg. Då känner
plötsligt Klas-David hur kamraten slites ifrån honom med all makt;
bråten har gått mitt itu, och fastklämd på den förra delen glider
Mårtenson utför forsen. Lugn som det höves en riktig flottkarl i
farans ögonblick, springer Klas-David i båten, rycker årorna från
den skräckslagne Johan och styr efter timmerhopen. Dånet och
braket är öronbedövande, vågorna slå in i båten och årorna kännas
som fastkilade i vattnet. Lappen ger till ett rop. Han har sett ett
blodigt huvud sticka upp mera inåt viken. Skyndsamt styr Klas-David båten dit lappen pekar. Nästa gång kroppen dök upp greps den
av flera darrande händer. Klas-David ligger på knä vid den stela
kroppen och lägger sitt ljusa huvud till hans bröst. Gud vare lov!
Han lever! De andra flottkarlarna hava gjort upp eld, och så lägges den sjuke så nära elden som möjligt. Lappen och Pell-Viktor
ha rott över efter "panket" (matsäckarna), och kaffepannan. Starkt
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kaffe, mycket kaffe, mycket kaffe, behövdes för att lugna nerverna.
Just som lappen står nere vid vattnet och öser i kaffepannan med
sin träkopp, slår Mårtenson upp ögonen.
— J a g vill hem, säger han. Så sluter han dem åter. Kanske
ser han hyddan på fjället och en barnskara som kommer emot
sig. Klas-David reser sig hastigt, hans hår böljar för morgonvinden som en kornåker, då han vänder sig mot lappen.
— Nicke, inte något kaffe nu! Gå till skogen och gör i ordning en bår! Fem man ska' bära stackars Mårten till närmaste
by, den sjätte karlen går tillbaka till sladden och berättar vad som
skett! Äter böjer sig det ljusa, vackra huvudet över den kvidande,
skäggiga Mårtenson.
III.
Den natt då Klas-David

blev bas.

En månad senare. Det var en sådan där regnig, mörk höstkväll, då flottarna glömma att dra' historier och sitta tysta och
längta efter hem, hustru och barn. När tystnaden kring elden
hade blivit allt för tryckande, hade gammelflottarna dragit upp
båtarna, kullstjälpt dem och bäddat mjuka bäddar av granris och
renhudar. Så hade de burit skinnväskorna under närmaste lurviga gran, och själva stått i stillhet en liten stund inne bland småskogen. Sedan hade de hängt u p p sina våta klädesplagg vid elden och krupit till kojs under båtarna. Klas-David vaknade i
det han frös och väsnades i sömnen med att stoppa renhuden
tätare kring kroppen. Det drog kallt under båtkanten. H a n kunde inte somna utan drog benen under hakan och började tänka
på basen. H a n hade sett så lidande ut under den sista tiden, den
kära allvarliga basen. Gav han en befallning, ljöd den ut över
vattnet skarp som ett skott. Däremot, trodde han sig obemärkt,
hade han liksom sjunkit ihop, det låg sorg, vanmakt och hopplöshet över hela den resliga flottaren. Denna samma kväll hade
basen skrivit i en stor anteckningsbok. N ä r han slutat hade han
sett så genomträngande på Klas-David, att han, som gått nedhukad vid glöden och stekte fläsk, vänt sig om i den tron att
någon kallat på honom. Ännu grubblande på basen, sticker KlasDavid huvudet under båtkanten för att titta på morgonrodnaden,
då han ger till ett lågt rop. Där under basens båt, så nära att
han kunde nå den med handen låg — boken. Basen hade troligen
lagt den under huvudgärden, och så hade den glidit ned. KlasDavid tvekar. Det var orätt, men — H a n fattar boken och vänder den mot ljuset. Först var det endast några räkningar, så
stod det:
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Till Klas-David, min käre arbetare och vän!
Detta är mitt testamente till Er alla, mina kära flottkarlar, och
till dig, käre Klas-David, som jag älskar som en son. Du vet, KlasDavid, jag har intet hem och inga anhöriga. Timmerhoparna äro
mitt hem, båten mitt tak, när regnet forsar, flottkarlarna äro mig
som hustru och barn, älven min kamrat. Därför, till Er skriver jag
min sista önskan. Jag önskar, att Klas-David måtte bli bas efter
mej.
Jag känner allt för väl, att jag inte kommer ned till kusten
med flottningen i år. Mitt onda åt hjärtat kommer att döda mig.
Kanske det sker någon natt när vi alla slumra under båtarna. Var
tysta, mina kära flottkarlar, när Ni stiga upp och koka edert morgonkaffe. Mitt gravöl törhända det är. Ja, Klas-David, visst vill du
åtaga dig uppdraget att föra sladden ned. Där bland räkningarna
i min lilla skinnväska finner du hur mycket var och en har att fordra. Pell-Viktor ger du fem kronor extra. Han körde upp båtarna
i våras.
Pengar vet du var du skall ta.
Kanske någon av mina
äldre flottkarlar tycker, att jag handlar orättvist som sätter den yngsta bland eder till min efterträdare. Nej, han är ung och begåvad
och behöver en plats där även hjärnan får arbeta. Han är en modig
ung man. Vackra ord hava berättats mig om hans mod vid olyckstillbudet vid Norrklippan. Farväl då, och lycka till, Klas-David!
Klas-David gråter när han lägger tillbaka boken. Inte trodde
han att basen skulle dö så snart, nej, men dessa rader visade att han
snart skulle nå den plats i livet som han åtrådde. Och så. denna basens varma kärlek, som gjorde honom varm till djupet av hjärtat.
Han mindes inte någon annan kärlek än sin moders, en gammal,
kantstött pigas kärlek.
Lapp-Nicke var uppe på morgonen och kokade kaffe.
— Rackarn å', att basen den lathunden inte steg upp och väckte sina karlar! Han g å r dit och tittar under båten, men for tillbaka. Att lyfta på basens båt var som att lyfta locket av en likkista —
basen låg död. Sina stora händer höll han utsträckta i riktning mot
älven, liksom ville han tacka sin kamrat för gott samarbete.
IV.
Kommo så och gingo de sex decennierna för Klas David, i
ständig kamp med älven om eget och flottkarlarnas liv. Så blev
han " d e n v i t e b a s e n " . Älskad och avhållen som en konung,
vilket han också sannerligen var; en konung i vattnets, timrets och
livsfarans rike.
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ÖRVALTAREN Thorsten Hellström, vilken under 1924 lämnade sin plats i verkställande utskottet inom styrelsen för
Västerbottens läns hembygdsförening, där han utfört mycket
och oegennyttigt arbete för föreningens bästa, uppvaktades midsommaraftonen 1925 i sitt hem
i Umeå av en deputation, representerande ett stort antal hembygdsvänner, vilka ville bringa
honom sitt tack och sin hyllning för hans verksamhet inom
hembygdsföreningen. Deputationen, som bestod av snickaren Oskar Markström, rådmännen K. E. Berg och Joh. O.
Öhrnan, bankdirektör E. Reis
och kamrer K. Holm, överlämnade därvid en byst av förvaltare Hellström, modellerad av
den unge
Umeå-konstnären
David Wretling, och en textad
adress, illustrerad av arkitekt
Lundqvist och undertecknad av
618 personer. Adressen hade
följande lydelse:
"Till förvaltare Thorsten
Hellström från hembygdsvänner anno 1925.
Undertecknade, hembygdsvänner, som med intresse och
. HELLSTRÖM.
Byst
glädje följt det stora osjälviska
U t f ö r d av David W r e t l i n g .
arbete f ö r Västerbottens läns
hembygdsförenings utveckling och vidare förkovran Ni, Thorsten
Hellström, nedlagt sedan flera år tillbaka, få härmed som en ringa
gärd av tacksamhet härför överbringa Eder bild."
AV

FÖRVALTAREN
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Västerbottnisk hemslöjd på världsutställningen i Paris 1925:
renhornsarbetcn från Mala
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Västerbottnisk hemslöjd på världsutställningen i Paris 1925:
från Fatmoimacke, Åsele och Tärna.
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samband med Västerbottens regementes 300-års jubileum avtäcktes i Umeå den 20 aug. 1924 i närvaro av kronprinsen och
under stora högtidligheter en byst av stadens grundläggare
Gustav II Adolf. Bysten, som är modellerad av konstnären Strandman, har tillkommit på initiativ av ryttmästaren E. von Boisman och
huvudsakligen genom hans arbete.

Tre av de äldsta landshövdingeberättelserna
bevarade i riksarkivet.
N rätt god inblick i förhållandena i Västerbotten i 1600-talets
mitt eller något därefter lämna tre i riksarkivet bevarade ämbetsberättelser f r å n landshövdingen över Väster- och Österbotten Johan Graan. Påbudet om skriftliga landshövdingeberättelser (i stället för muntliga sådana) utfärdades i 1600-talets början
men synes ganska snart ha råkat i glömska och endast ett fåtal av
dem som avgåvos finnas bevarade i riksarkivet. Dessa 1600-talets
årsredogörelser trycktes ej, såsom förhållandet blev med de under en
långt senare tid avgivna femårsberättelserna från landshövdingarna.
De tre berättelser från landshövding Graan, som finnas i behåll,
avse åren 1662, 1668 och 1670, men den sistnämnda gäller uteslutande förhållandena i lappmarken.
Ett kort referat av innehållet i dessa ur orts- och kulturhistorisk
synpunkt värdefulla dokument torde kunna intressera.
I den första berättelsen — den för år 1662 — meddelar landshövdingen att han i enlighet med sin instruktion gjort allt för att
förhindra spejare och förkunskapare att komma in i hövdingedömet;
några sådana hade inte heller, honom veterligt, dristat sig in.
Över knektutskrivningen hade han haft noggrann uppsikt och
sökt se till att icke den tagits till knekt, "som är enda manshjälp på
stora hemman"*. "Oansett årligen" — säger landshövdingen — "är
knektutskrivning hållen, så haver man likväl sådan flit använt, att
Eders Kongl. Maj:t haver fått goda knektar".
Landshövding Graan omtalar, att, innan han tillträdde ämbetet,
lättingar och lösdrivare drevo omkring såväl på landsbygden som i
städerna, men att "detta haver man med all möjelig flit rättat". På
landet ha — säger han — kringdrivande manspersoner tagits till
knektar och vad de kvinnliga landsvägsriddarna angår, ha de satts
att hjälpa allmogen i arbetet; "sedan hava de statt sig mera och mera
i årlige tjänster".
Som landshövdingsresidens nämndes i instruktionen Umeå stad,
*) Stavsättet i citerade ord' och satser har här något moderniserats; själva ordformerna iha diook i regel bibehållits.
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men — framhåller Graan — på grund av hövdingedömets storlek
"haver jag . . . endast en kort tid fått vara på en ort stilla, utan måst
resa och allmogens besvär i var socken upptaga".
Landshövdingen anser, att postgången är otillfredsställande och
den skulle bli betydligt snabbare, om generalpostmästaren själv eller
hans ställföreträdare årligen besökte dessa avlägsna orter. Beträffande postböndernas i Västerbotten förmåner nämner han, att dessa
personer i lång tid " haft hemmansfriheter" och att många av denna
orsak tagit på sig även gästgiveriet "efter de därföre och hava haft
särdeles friheter". Men efter år 1664 hade det blivit indragning i
dessa friheter; enligt de då utfärdade bestämmelserna skulle postbonden "vara fri för utskrivning, gäst och skjutsning, jämväl ock
dagsverken", däremot hade hemmansfriheten borttagits.
Krögare- och gästgivareordningen är "vid makt hållen", meddelar landshövdingen; visserligen finnas inga krogar vare sig i
Västerbotten eller Österbotten, men gästgivarna ha sina egna "så väl
byggde skatte gårdar som till de resande kan behövas". Gästgivarna få hjälp av närmaste grannar då deras hästar inte räcka till eller
kunna stå ut. Gästgivarna ha också "sådana fartyg som den resande
kan med fort komma'". Friheter med öl och vin försäljning hava
de efter samma ordning ock njutit tillgodo".
I fortsättningen framhåller landshövdingen att allmogen i Väster- och Österbotten "icke med skäl kunna klaga eller bevisa, att de
med några gäst- och skjutsningar hava varit betungade emot deras
fria vilja"; år 1662 ankom k. m:ts plakat, enligt vilket bonden "icke
heller av en fri vilja skulle hava makt att skjutsa någon utan penningar'" och "ingen främ- och resande har njutit någon fri skjutsoch gästning'". Men några av k. m:ts betjänte i Västerbotten ha
av särskilda skäl, och orsaker erhållit "fordenskap" av allmogen,
när laga ting hållits, "emedan allmogen där sammastädes icke utgiva
någon tingskost uti spannmål såsom i Österbotten", och då de
icke heller utgiva kostepenningar som annorstädes i riket; "så hava
de betalt den kost som landshövdingen varande vid tinget, och andre
njutit hava". "Vad skjutsningen anbelangar, så hava allmogen i
Västerbotten mig i synnerhet beviljat sju eller åtta hästar . . . så att
detta haver varit allmogen till en stor lindring i så måtto, att de
hava alla fått bliva hemma i socknerne och icke äro stämde till vitt
avlägsne sockner, som eljest tillförene brukeligit varit haver och ännu
annorstädes sker".
Plakatet "emot dueller och otvungne slagsmål" har icke överträtts av någon, upplyses vidare, och vad plakatet om hästmarknader
angår framhålles, att i denna landsända icke finnas flera hästar än
vad var och en kan behöva. Stadgan mot excesser vid borgerskapets
och prästerskapets trolovningar, gästabud, barndop och begravnin-
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gar samt mot excesser i klädedräkten "äro med all flit vid makt hållne, ooh de brottslige straffade". Den stadga om tjänstefolk och
legohjon, som utfärdades 1664, "är så vida hållen vid makt, ute om
alle lösdrivare å landet och i städerna bliver å visse tider rannsakat
och procuderat efter stadgan. Inhyses folk som icke skatta med
bonden lides inte och tiggare ordningen hålles för de gamla och förlamade vid makt efter var och ens sockens lägenhet". För överträdelse av plakatet mot eder och sabbatsbrott ha åtskilliga blivit
straffade.
Landshövdingen säger, att landet här uppe är bebyggt så mycket ske kan. "Vägarna äro efter all möjelighet så lagade att med
vagner och kärror kan den resande väl framkomma, i synnerhet vid
de orter, där landsvägen om sommaren brukas". Innan Graan blev
landshövding här uppe voro vägarna mycket elaka, "och uti en sådan
lång och vidlyftig landsort hava allmogen icke mera kunnat hinna
än som här till skett är".
Att få in alla hantverkarna till städerna faller sig svårt, förklarar
landshövdingen vidare, emedan "i landsorten bönderna arbeta åt
sig själve, snickra, smida, sy, göra skor, etc.; icke dess mindre dem
som väl kunne deres ämbeten hava man tillhållit att sätta sig ned
i städerna".
I sin berättelse om lappmarkerna framhåller landshövdingen
nödvändigheten av att en jordebok upprättas, ty här finnas "månge
orter som hava gräsmark och stora lövskogar, var med andra kreatur än renar födas kunna, och vid sådane orter svenskt folk sätta sig
neder". Och han meddelar, att det dittills endast förfarits så, "att
lapparnas namn uti en eller annan lappmark äro uppsatta och
uti . . . Camrnar Collegio inlevererade, men aldrig någon förteckning
på lapparnas land och vatten är fattad var av man kan veta, att när
en lapp eller flera igenom döden avgå eller eljest taga flykten ifrån
lappmarken, huru då andre kunne, i stället förordnas, som landet . . . hävda och bruka; ej heller haver varit veterligit huru landet
är beskaffat och var ort, efter dess bättre eller ringare lägenhet bör
delas till var och ens nödtorft och sedan skattläggas". "Det är fuller
sant" — heter det vidare — "att åkermark, d ä r säd kan sås, finnes
icke uti Lappemarkerne, för den starka kölden och eljest själva ortens obekvämlighets skull, men så finnes likväl otålige berg och sjöar,
och att var och en haver sitt namn och äro dette ibland åtskillige
familjer. Men aldrig är upprättat någon jordebok, beståendes där
utinnan att berg och moraser, som äro ens jageplatser efter åtskillige
djur finnes upptecknade, icke heller sjöarna, där var och en haver
sina fiskerier. Så länge nu detta icke sker och var och ens lapps
ägor avmätas, så kan man ej heller veta, vilka orter som kunna vara
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tjänlige att besätta med svenskt folk, där som gräs och lövskog finnes, vilket lapparna till deres renar intet behöva. När nu Lappmarken vore avdelt, så befunnes ock, vilke orter av svenskt folk kunna
intagas sedan ock en sådan delning skedd vore, följde ock där utav,
att bergs orterna dess bättre kunde uppspanas vilket nästan nu är
omöjeligt så länge en så stor trakt är uti en sådan confusion. Alltså ä r högnödvändigt, att en lantmätare måtte avfatta hela landet,
och någre förståndige malmletare följa och göra sig kunnige om
orten och varest bergarter voro att finna".
Landshövding Graan säger, att han vid besök i Umeå lappmark
året därföre (år 1669 alltså) "förnam görligit vara att jordebok över
alle Lappemarker kan opprättas". " H ä r av följer" — skriver han —
"den nytta att ingen ort kan sedan undandöljas, som icke bliver hävdad av den lapp som vederbör, men eljest intaga lapparne varandras
land, och ingen haver haft rättelse därom, helst och i synnerhet om
de lappars land och vatten, som äro blevne döda, och de som hava
till ett stort tal begivit sig ut på landsbygden till andra provinser i
riket, och andra lappar hava deras land sig tillvällat, under en skatt".
Lappfrågan synes uppenbarligen ha intresserat landshövding
Graan, ty han utlägger ämnet än vidare och för övrigt rätt utförligt.
"Till population och follks förkovring i Lappmarkerne ä r " — säger
han bl. a. — "högt angelägit . . . att de avvekne lapparne måtte dragas tillbaka in i Lappmarkerne igen. Såsom nu lapparnes flykt i
förre tider är skedd och ännu sker, i synnerhet på tväggehanda sätt,
så vill ock här till vara särskilte medel att hindra dem där ifrån. Det
är mera än kunnigt, huruledes lapparne, och i synnerhet de som
hava haft deras hemvister uti Umeå och Piteå lappmarker, äro komne
uti den stora ovanan, och begivit sig icke allenast neder på landsbygden uti de närmerste provinserne, utan hit söderpå är en del
mans- och kvinnos personer ankomne, vilka hava förlåtit deras land
och vatten. . . . Sedan, av deras flykt är detta följt, att de hava
slagit sig till tiggeri . . . Att nu desse lappar, som sig vid denne
tiden uppehålla utom Lappmarkerne uti andra Eders Kongl. Maj:ts
provinser, måtte komma till Lappmarkerne igen, synes detta vara det
bästa medlet, att Eders Kongl. Maj: t ett förmaningsplakat låter utgå,
att lapparne måtte strax begiva sig med deras hustrur och barn, var
och en till deras gamle hemvister uti Lappmarkerne igen, och sådant
innan en viss tid . . . Då bliver här på visserligen bot och bättring,
helst emedan lapparne för arbete, ringa fängelse och häktelse ganska
frukta sig".
Nu var det emellertid så, att en del av lapparna skyllde på sin
fattigdom och därför inte ansågo sig kunna kvarstanna i Lappmarken. Men landshövding Graan var inte alldeles rådlös. I sin ämbetsberättelse föreslår han, att till dessa lappar sändes några få
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skeppund hampa till nät och till annan nödig fiskeredskap samt litet
krut och bly för jaktändamål.
Beträffande de lappar, som begivit sig in i Norge, föreslår landshövdingen, att k. m:t "låter här om ett brev avgå till konungen i
Danmark, att han icke tillåter att någre av Eders Maj:ts undersåtar,
lappar eller andre, sätta sig neder i Norge, utan skynda tillbaka
igen". Då lapparna äro, framhåller han mycket rädda för de körslor
och besvär, som förefalla vid bergsbruken, och "förnämst är detta,
att de icke tvingas till körslor och fördsler, utan allt sker av en fri
vilja, och att de väl bliva betalte".
Ja, detta var det väsentligaste av vad landshövding Graan hade
att säga i de ämbetsherättelser av hans hand, som ännu finnas bevarade. Graan blev sedermera landshövding ensamt över Västerbotten, som han förestod till den 15 juni 1678, då han för tjänstefel
avsattes. Han d o g redan året därpå.

rt tmsferfroffnisk r i k s d a g s m a n s
fö r k i a r i n g

program-

1815.

Följande brev, som ännu förvaras i Lövångers byaskrin, är belysande bl. a. för de politiska valstridernas fridsamma karaktär för
hundra år sedan:
Den redelige Allmogen uti Löfånger.
Då jag anser för min plikt, att med Bref besöka den redeliga
Löfångers Allmoge; så är också detta tillfälle för mig kärt.
Jag står hos Eder uti synnerlig förbindelse, jag har ej glömt
den wänskap jag af Eder njutit, och jag skall aldrig underlåta en
skyldighet, tacksamheten!
Om mina, för Eder hafda widlyftiga och answarliga befattningar, dem jag nu på 4: de Riksdagen innehafver, icke af alla skulle
så bedömas, som jag önskade, och min afsigt att uppfylla mitt kall
kräfwer; så är motsattsen h w a d jag icke eller skulle kunna beundra:
Warandes det säkra, min egen öfwertygelse, att hafwa fullgjort
sina plickter, coh tryggheten wid uppfyllandet deraf gifwer lungnet. — Så wäl Edra Electorer, hwilka öfwerwarit Riksdagsmanna-
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walen, som de från andra socknar, med lika befattning stadde, de
skola wittna, att jag aldrig hos dem sökt eller gifwit anledning, att
winna det förtroende jag erhållit, och att jag al-tid för mig ansedt
likgiltit. Detta skall äfwen den sidste Electoren Olof Andersson
intyga, att jag aldrig åth honom eller någon annan gifwit en wink
att wotera på mig; Och om Eder förtrytsamhet nu åtföljde hans
göromål, hwilket jag har skjäl att förmoda, så är jag dertill
ingen skuld.
Jag återgår ytterligare till början af denna skrifwelse. Jag är
skyldig att wara tacksam för det förtroende och den wänskap, jag
af Eder, mer än andra, erfarit! Och om också förtroendet emot mig
för denna Riksdag skulle för Eder i mer och mindre mon uphördt,
så wore det icke heller hwad jag skulle kunna förakta, utan skulle
jag anse sådant mera såsom en följd af tidernas omskiften, och de
dermed enliga många förändringar, än såsom något synnerligt i
personligt afseende.
Jag har emellertid med upsåt icke försummat något, och jag tror
bewisen derom ligga för en öppen dag: jag hade 1809 sökt och
med bekymmer wunnit 5 Års lindring i Bewillningen; jag want
rättighet till en Stambok och andra utwägar till Gåfwor, och änteligen, såsom en högsta nödvändighet ett lån 50,000:de RDr Banco
på 5 Års betalning tid Räntefritt; Och sedan detta lån w a r på desse
År bewiljad, så w a r jag omtänkt på afskriwning i en framtid, samt
derföre, wid slutet af 1809 Års Riksdag, sökte ytterligare 2:ne Års
betalningstid för besagda Summa, eller till sammans 7 År, som ock
bewilljades; Och nu har min uträkning i så måtto lyckats, att halfwa
Summan eller 25-tusende Riksdaler Banco blifwit afskrifwit.
Dömmen då häraf, mina wänner, om min wärksamhet; rådfören
med Eder sjelfwa, om det w a r Lagen, som tillagt Eder denna lindring, eller w a r det med Ståndens och medmenniskors blotta wahl,
och det sednare måste antagas, samt att det sednare aldrig skjedt
utan omtanke och bekymmer.
Eder fordran för under kriget gjorda lefweranscr har jag i Kongl.
Kammar Rätten sökt fått till slut, som gådt ganska trögdt, men nu
till Kongl. Maj:ts pröfning ingådt; Och består Löfånger Sockens
fordran Trettonhundra femton RDr, 19 Sk, 5 rs Banco.
Widare och de mångfalldige Riksdagsgjöromål har jag nu
ingen tid att skrifwa, som också skulle wara utan ändamål; Och
af de enskilte f r å g o r för Orten är af mycken wigt, ändring uti Kongl.
Förordningen af den 4:de Feb. 1812 angående Rote Listor och Soldatens beklädnad, derom jag har godt hopp: dessutom några mindre
frågor, såsom befrielse från att upbygga Landsfängelse och underhållandet deraf, med flera.
W å r älskade Kronprins och Konunga Husets Wård för Rikets
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wäl, gjör h w a r redelig tänkande undersåte upmärksam, Ooh det är
hwad jag så säkert kan förklara, men må hända öfwerflödigt för ett
Folk, hwars böjelser är, underdånigste wördnad för Konung, laglydnad ooh en deraf beroende borgerlig frihet.
För övrigt utbeder jag mig uti Eder wänskap få wara innesluten; försäkrandes, att, om Edert gemensamma omdöme icke gick
derpå ut, att jag för denna g å n g skulle wara Edert ombud; så
uptages sådant med lika wälbehag, och har fullgjörandet af mina
plickter warit med lika skyldighet förenat: Och blifwer det mitt
nöje att uti Eder Wänskap få w a r a innesluten, såsom jag ock är
Eder skldige tjenare
And:

Andersson

Åberg.

Stockholm den 15 Julii 1815.

üiösfomp
om ralic om 'n § a i [ Jtilss ^ a i l c , som sptåkc på, å om
a f ö r f o r s "(Sin a, som uari ßritra fianocftcs.
Diktat utå 'n Lars Ottos Per Anton på Mon på den tin, då dem liadd ransoneringa
på allting utom på ralle å kärleken.

Å herre min je va faltje ha ralle
tjom faderi faderallanlej
om a Sörfors-Lina å 'n Kall Nills Kalle,
tjom faderi faderallanlej
dotra hansches 'n Erk på Mon
tjom faderi faderallanlej
'n Kalle bo oppåt Klabböls-ron
tjom faderi faderallanlej
At mickelsmäss snödd'e, då syntes'e fählen
om söndassmöran f r å n Kall Nilss gählen
nerät raninga söröver mon
å tvärs å lann f r a m till Erkes bron.
Där hadd'n gått anschönsch kring nohlest knuta
till lillkammarhöhle å knacke på ruta.
Jestanes, hadd'n då väckt opp farn,
no hadd'n fått sej en kattskjuss darn.

För 'n Kalle jär rik, å no vet'n stören
dem tröj lave småen ba' ti rackarforen.
Vörke då dy, att ji könn förstå
va 'n Kalle ment, då han språke på.
Men tro ji int jänta, dä armade fée,
— hä såg då 'n Agust f r å n fätåle'e •—
lätta på döra för friarn sin,
å 'n Kalle vart fäjjen å snodd å in.
Sjalu va 'n Agust å gjort sej beschväre
å stå där ti kallgaranohlavärsväre.
Jävvento skull int 'n Kalle få däng.
Men 'n Kalle mådd fint ti en fallåtssäng.
Å 'n Kalle han tjådd no bra ve å gantes,
men 'n Agust han frös å han svor å bantes.
Mullbänken vax ti hans brea trut,
å sen gatt'n ge sej, då snuse to slut.
Kors va hä sen vart sönn om a Lina!
På samlinga hadd'a sin värsta pina,
pojka skratte å kälingen glodd,
å 'n Petrus fråge'na äss hon trodd.
Men 'n Kalle syntes ge håhlen ti'e.
Han gjort å ve axa ti B råns mejerie,
ävlese å fählese dag å natt
— för päninga köfft'n sej fem skäls skatt.
En dag spännt 'n Kalle marra för skrina
å for till 'n Erke å tog ut a Lina,
kört ve jänta direkt till stan
å to in ti bokammarn hos von Ahn.
Dem gruve sej värst för dä sen dem skull göra,
men klev in hos Bergen å ställd sej ti döra,
tors inte säj'e — men vart sä flat,
då Berg to en ring å sa: artan karat?
Ji könn
a Lina
Jädran,
å frest

fäll förstå, att dem va nalta fäjjen
å 'n Kalle åt ringfingersgräjjen.
Agust, nu vart hä för sent
å skilj på va Berg ha förent.
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Därnäst köfft 'n Kalle fästmöpresenten:
en psalmbok ti Olasens ve gullornamenten,
Tro, Hopp å Kärlek va tryckt utanpå,
å sen drack dem kaffe på Flora 2.
På tryckerie dem sa då int ohle,
men Kurir-frökna, som såt åtell bohle,
skrev opp namna på bägge två —
"Förlovade" sto'ne där dagen därpå.
Sist skaffe dem mat'n för vintern åt gris'n
å lampen från Widelund till elektris'n
— Harrsielsfors'n han ska fäll till slut
ändå ta på rör på sej nan pelagrut.
På hemvägen kömme'ne på dem dä ile
att gå in till Sanngren mens marra vile.
Söckerkorta begjort dem för tri . . .
— Fler vahl vi, sa 'n Kalle, va tin ta på li.
På Backen for dem ett sköv in till präst'n
å lätte'n få skriv ut lysningsattest'n.
Bröllope hadd dem till jul på Mon
— då höll sej 'n Agust mest bakanför lo'n.
A Lina å 'n Kalle dem jär nu ti rope,
å storbönnren divel om vahl faddra ve dope.
Kälingen sömm på arvingens stass.
På böna sitt a Lina på främmersta plass.
Å honjänna visa, hon ha j a g sjölv dikte,
men äss ji vill vetta åt vem jag ha sikte,
vänn ji ve frågen till annan person,
för rallsam hä jär int
Per Anton

på

Mon.

In memoriam.

ÖVERSTELÖJTNANT O. SCHERDIN.
Död 6 no-v. 1924.
Västerbottens läns hembygdsförening har med överstelöjtnant
O. Scherdin förlorat en av sina stiftare och en av sina mest intresserade styrelseledamöter.
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I all sin verksamhet var Scherdin en gentleman, som vann
odelad aktning och sympati inom alla läger. Hur starka striderna
än stundom stått — särskilt inom det kommunala livet, där han
under sitt 35-åriga ledamotskap av Umeå stadsfullmäktige nedlade
ett redbart, oförtrutet och självuppoffrande arbete — för mannen,
hedersmannen Scherdin hyste alla samma förbehållslösa aktning,
samma varma tillgivenhet. Alltjämt lika ungdomlig till sinnes och
ännu till de sista åren av sitt liv även fysiskt ungdomligt spänstig
var han framförallt ungdomens man, vaket intresserad för dess intressen och full av förståelse för dess önskemål.
Umeå stad har med överstelöjtnant Scherdins allt för tidiga
bortgång förlorat en av sina bästa medborgare, en riddare utan
fruktan och tadel, en ärans man. Umeå stad sörjer i honom en
av sina ädlaste söner, vilkens namn och gärning länge skall bevaras
i tacksamt minne.
J. V. LINDBLAD, ÅSELE.
Död 22 okt. 1924.
Skräddarmästaren J. V. Lindblad i Åsele var en intresserad
hembygdsforskare och fornminnessamlare, vilken såsom upphovsman till Åsele hembygdsmuseum
för all framtid knutit sitt namn
vid den västerbottniska hembygdsrörelsen. På ett fåtal år hopbragte
han en värdefull samling — omkr.
200 nummer — museiföremål från
fjällsocknarna, belysande för det
dagliga livet i lappmarkens äldre
jordbrukarhem. Särskild omsorg
har han ägnat åt avdelningen ur
och urmakeriverktyg, vilken g r u p p
i stort sett blivit ett monument
över Lindblads styvfader J. O.
Forsén i Almsele, Åsele. Denne
var en självlärd urmakare, vilkens
med stor skicklighet förfärdigade
klockor blivit spridda här och var
i Västerbotten. Utan minsta tanke på egen vinning sökte Lindblad
rädda undan glömska och förgängelse de kvarvarande minnena av
förfäderna, deras liv och förhållanden. Sina samlingar hembjöd
han åt Åsele socken, och de kommunala myndigheterna ha med
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förståelse och intresse lagt dem som grund for skapandet av ett
hemibygdsmuseum.
I nästa årsbok skall en fylligare framställning ägnas Lindblads
minne och det verk, som nu fullföljes av Åsele hembygdsvänner.

HEMMANSÄGAREN

CARL

ÅBERG, INGÄRDEN,

BYGDEÄ.

Död 14 febr. 1925.
Carl Åberg i Ingården tillhörde en gammal odalmannasläkt,
som i flera hundra år varit bosatt i Bygdeå socken. Hans far hette
Anders Christiansson och hans farfar Christian Andersson, broder till länsfullmäktigen Änders
Andersson-Åberg, i en framställning om framstående västerbottningar kallad "Västerbottens välgörare." Även Carl Åberg i Ingården var en föregångsman i
sin tysta gärning. Vid 30 års ålder köpte han det förut ständigt
frosthärjade lilla nybruket Ingården, kämpade som bonden Paavo
mot frosten och lämnade efter ett
40-årigt ¡berkulesarbete till sina
barn ett välskött, givande jordbruk. "Arbeta på jorden, så reder du dej och behöver inte ligga någon till last" var hans motto.
En minnestecknare skriver om
Carl Åberg:
"Mitt hjärta värmes, då mina tankar gå till västerbottningar
av den äkta pionjärstammen, dessa gamla knotiga, av alla vädrens
makter illa medfarna masurbjörkar, som från tidigaste barndomen
icke känt till något annat än arbete från arla morgon till särla
afton. Arbetet hade för dessa blivit något av gudstjänst och därför det käraste de visste. Budet 'du skall äta ditt bröd i ditt anletes svett' var för dem verklighet och ej tomma ord. Budet stod
ju i böckernas bok och därför — var så god och lyd det budet
på den plats d ä r vår Herre ställt dig h ä r i världen! För den
yttre världen kunde dessa personer förefalla naiva och originella,
men det fanns guld hos dem från kärnan till vankanten."
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JÄGMÄSTARE KARL GRAM.
Död 26 mars 1925.
En vetenskapsman bodde inom jägmästare Karl Gram, och
hans kärlek till och hans förmåga att kunna iakttaga allt som mötte
honom i naturens rike förde honom i beröring med vårt lands
största auktoritet-er på biologiens
område. Hans bidrag till kunskapen om Västerbottens flora och
fauna ä r o många.
Både som människa och tjänsteman efterlämnar Gram ett aktat och värderat minne. En av
hans vänner skriver f m honom:
"Alla som på ett eller annat sätt
kommo i beröring med honom
kunde ej undgå att känna sig ha
att göra med en k a r l i ordets
allra bästa mening. Hans kamrater och hans underordnade i
tjänsten visade också h u r u högt
de värderade honom, och varhelst
man kom i hans revir, nämndes
han som en vän och kamrat lika mycket som den respekterade chefen.
Men även den stora allmänheten, som han likaledes på tjänstens
vägnar kom i beröring med, förstod värdesätta hans omutliga redbarhet, klokhet och pålitlighet".

ADVOKAT N. BEITE.
Död 2 juni 1925.
I senaste årgång av Hembygdsboken prydde advokaten N.
Beites »bild en av honom författad uppsats om Umeå musiksällskap och dess historia, en uppsats som bar vittne om två av författarens stora intressen: musiken och hembygdskulturen. Även
årets Hembygdsbok har han ägnat intresserad medverkan; han
ivrade mycket för publicerandet av de allmogelåtar, som återfinnas i denna bok, och han ställde till förfogande det originalpartitur till jubileumskantaten, varav en del återgivits i uppsatsen
om Peterson-Berger.
Ett tragiskt olycksöde avklippte plötsligt Beites mångskiftande
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och kulturellt betydelsefulla verksamhet, och det är icke för mycket sagt att Umeå stad sörjde vid hans för tidiga grav. Hans
yrkesutövning präglades av hans
personlighet, en fin och nobel
personlighet, som kom honom
att framstå såsom det förkroppsligade gentlemannaidealet. Hans
gedigna personliga
egenskaper
iörskaffade honom inte bara vanlig medborgerlig aktning utan
tillvunno honom också i de vidaste kretsar och i rikligaste mått
personlig sympati, popularitet och
vänskap. Det fanns något hjärtevinnande lft>s honom. Obunden
av fördomar mötte och bemötte
han människorna som människor.
Han gav sig också tid att vara människa.
Därför kommo
hans kulturintressen att spela en
så stor roll i hans liv. Särskilt
ägnade han musiken en kärleksfull dyrkan både som åhörare och utövare. Hans insats som en
av Umeå musiksällskaps mest aktiva krafter h ö r till det icke minst
betydelse- och värdefulla i hans gärning.
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Omkring 10 millioner
hästkrafter representerar effekten av under 40 år tillverkade
Asea-maskiner, arbetande inom
alla o m r å d e n av m o d e r n produktionsverksamhet.
överallt, där det sättes värde på
driftsäkerhet, kan Ni vara säker
att på maskiner och apparater
finna vårt firmamärke
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Hembygdsföreningens verkställande utskotts redogörelse
för verksamheten år 1924.
Fråga om att ånyo anställa indentent för museet och insamlingsarbetet har vid upprepade sammanträden diskuterats, men har
av ekonomiska skäl ej kunnat lösas.
Ett till Norrbottens hembygdsförening framställt förslag om
anställande och avlönande av gemensam intendent för bägge länens
hembygdsföreningar har avböjts.
För att emellertid åtminstone mera tillfälligt kunna beredas
hjälp av museiman har genom föreningens ordförande en del åtgärder vidtagits.
Då tanken på uppförande av museum på folkparken ej inom
närmaste framtid torde kunna förverkligas, har det varit nödvändigt,
att t i l l s v i d a r e få museifrågan ordnad på ett drägligare sätt
än hittills varit fallet.
Föreningens ordförande ingav därför den 17 maj en framställning till stadsfullmäktige i Umeå i syfte att till museilokal få
disponera en del av stadens fastighet i kvarteret Vikingen.
Då emellertid gamla seminariebyggnaden under år 1925 skulle
utrymmas, framlades av föreläsningsföreningen Minerva ett förslag
om att denna byggnad skulle förhyras för anordnande av lokaler
såväl för denna förenings verksamhet som för hembygdsföreningens
museisamlingar. Samtidigt hade föreningens ordförande till Kungl.
byggnadsstyrelsen ingivit framställning i denna riktning, en framställning, som av Kungl. Maj:t detta år beviljats. Härigenom komma lämpliga lokaler att beredas ej blott för museisamlingarna utan
även för tavelutställningar.
En minnesbok (gyllene bok), vari alla för föreningen viktigare
data och händelser samt för föreningens förkovran mera förtjänta
namn skola införas, har av doktorinnan
Bohmansson som gåva
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överlämnats till föreningen; förberedande åtgärder hava vidtagits
för dess uppläggning.
Föreningens första hembygdskurser höllos under tiden 13—23
juni och avslutades med hembygdsfest i samband med jordbrukets
dag och sångarfest.
Utgifterna för kurserna uppgingo till c:a 3,700 kr., vartill landstinget bidrog med ett anslag av 2,000 kr. ooh 500 kr. erhölls av
Umeå stad.
Kursdeltagarnas antal uppgick till 36 personer från så gott
som länets alla socknar. Av deltagarna tilldelades 27 st. ett stipendium av 50 kr. var och 2 st. 25 kr. vardera. De övriga bestredo
själva samtliga kostnader. Kurserna anordnades och leddes närmast av Lektor Anna Orönfeldt; Docenten C. W. v. Sydow och
Dr. Å. Campbell stodo för föreläsningarna och undervisningen.
För hembygdsföreningens utveckling och spridande av kunskap om
hembygdsvården hava dessa kurser varit av den största betydelse,
och man må hoppas, att föreningen inom ej allt för avlägsen tid
må sättas i tillfälle att upprepa detta försök.
Hembygdsforskaren Lärka har under våren och hösten företagit föreläsningsturnéer i länets skilda delar, delvis med bidrag
från föreningen, men till största delen bekostade av länets föreläsningsförbund. I slutet av året höllos likaledes en del föreläsningar
rörande den gamla folkmusiken och gamla låtar. Vid de tillfällen
dessa föreläsare besökt residensstaden har föreningen i Sävargårdens högtidssal anordnat talrikt besökta hembygdsaftnar.
Såväl hembygdskurserna som dessa föreläsningsturnéer hava i
h ö g grad bidragit till höjande av föreningens hittills jämförelsevis
ringa medlemsantal, men även andra åtgärder i detta syfte hava
med framgång vidtagits Medlemsantalet utgjorde vid årsskiftet
1924—25: ständiga medlemmar 73 st. och årligen betalande 1667
st. Genonn Dr. Å. Campbell h a r början gjorts till uppläggande
av ett fotografiskt länsarkiv.
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J. E . Ö S T B E R G S
BAGERI & KONDITORI
Riks 90

U M E Å

Riks 90

R e k o m m e n d e r a s
Hembygdsboken har under året givits en större omfattning
än förut och utmärkes för ett gediget och omväxlande innehåll.
Utskottet har under berättelseåret undersökt möjligheterna för
anordnande av byggmästarkurser under något av de närmaste
åren. Huruvida denna plan kan realiseras är ännu ovisst och beroende på möjligheterna att erhålla erforderliga anslag.
Museisamlingarna hava sedan årsboken för 1922 utgavs, ökats
med nära 450 nummer, bestående av till föreningen som gåva överlämnade föremål. Några större inköp av museiföremål hava under senare tid ej gjorts.
Länsherbariet hade vid årsskiftet utökats till 500 ex. ordnade
och registerförda växter från olika delar av länet.
Lämpligt skåp för herbariets förvaring har anskaffats.
Spörsmålet huruvida dans bör tillåtas inom folkparkens område och i så fall i vilken omfattning har varit en bekymmersam
fråga, som varit föremål för olika meningar. Utskottet har emellertid beslutat att "vid de o f f e n t l i g a fester, aftonunderhållningar o. d., som av hembygdsföreningen eller andra anordnas på
Gamm-lia, får dans icke förekomma d annan form än av folkdanser
och folkvisedanser" ooh tror sig utskottet härigenom hava tillfredsställt den mening, som hyses av majoriteten bland föreningens
medlemmar.
Inredningsarbetena å Sävargården hava under berättelseåret
till stor del avslutats med undantag av källarvåningens inredning,
som fullbordats innevarande år. Takets täckning och en del smärre arbeten återstå. Den synnerligen vackra älghornssamling, som
föreningen lyckats förvärva av numera avlidne jägmästare K. Gram,
har uppsatts i Sävargårdens högtidssal, som härigenom erhållit
en värdig dekorativ utstyrsel.
Jämtebölegården har möblerats med en del från museet hämtade möbler och föremål.
En västerbottnisk rundloge har av Umeå stad överlämnats
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Försäljer alla slag av konstgödsel, jordnötskakor, rapskakor, sojamjöl, linfrömjöl, fodermjöl, vetekli, m a j s mjöl, foderhavre, f o d e r b e n m j ö l .
Utsädeshavre:
C h a m p i o n h a v r e , Orionhavre, Guldregnshavre, Plymhavre och S t o r m o g u l h a v r e rn. m. Gula mat- och
utsädesärter, grönfoderärter.
Timotejfrö, rödklöver- och alsikeklöverfrö, linfrö och biandfrö ävensom andra fröer samt h e m o d l a d e fröer. Weibulls
rovfröer s å s o m pedigree Bortfelder och ö s t e r s u n dom samt kålrotsfrö. Radsånings- och slåttermaskinen "Gloria" samt andra redskap. Kalk, cement,
dräneringsrör, taktegel. Mjöl, salt, hö, halm och
potatis m. m.
H u v u d n e d e r l a g i Umeå och Skellefteå. Nederlag av
konstgödsel i Nordmaling, Ratan, Sikeå, G u m b o d a ,
Bureå, Kåge, Byske, Bastuträsk, Nyåker.
Ombestyr f r ö r e n s n i n g i Umeå och Skellefteå samt
linbråkning och skäktning i Umeå, Skellefteå och
Nordmaling.
P o s t - och T g m a d r . : L ä n s f ö r b u n d e t :: Huvudkontor i Umeå:
K a s s a n och exp. Rt. 14 - a n k n . k a s s ö r e n s bost., Verkst. dir.
Rt. 3 2 9 - a n k n . bost.
Filialkontor
i Skellefteå:
Rt. 2 2 9
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A. Bobergs Maskin A.-B., Umeå
Mekanisk verkstad och Maskinaffär
Tillverkar alla slags maskiner och mekaniska anordningar för industribehov. Nytillverkningar
och reparationer. Försäljer alla slags nya och begagnade maskiner.
Rikstelefon 455, 863
Tel-adr.:
Bobergs

till föreningen; staden har även bekostat rivningen och uppforslingen till folkparken.
Underhandlingar hava förts med religiösa kretsar inom staden
om uppförande av Tärna gamla kyrka å folkparken och av allt
att döma synas dessa underhandlingar komma att leda till resultat.
De undersökningar, som under berättelseåret gjorts för anträffande av ett gammalt soldattorp, lämpligt att uppföra å folkparken,
hava visat att av de gamla rotetorpen mycket få finnas kvar i orubbat skick. Förberedande åtgärder för att förvärva ett i Gubböle
befintligt någorlunda typiskt torp hava emellertid vidtagits
I brist på nödvändigt kapital hava arbetena p å folkparkens
iordningställande ej under berättelseåret kunnat givas någon betydande omfattning.
För anordnande av planteringar har emellertid en avsevärd
kvantitet matjord uppforslats, och under våren 1925 har en del
inplanteringar huvudsakligen av fjällväxter och blåsippor utförts
Rågångar till folkparken hava uppgåtts och utmärkts med
rödfärg, och ganska omfattande dräneringsarbeten huvudsakligen
i överensstämmelse med den Erikssonska planen för folkparkens
ordnande hava utförts, för en kostnad av c:a 1,500 kr. Vägen mot
Fridhem har iordningställts för biltrafik, och vägdiken upptagits.
Vid årssammanträdet den 13 nov. invaldes hertigen av Västerbotten till föreningens hedersledamot.
Verkställande utskottet h a r under året hållit 10 sammanträden.
: ' j I«s.r:
Till medlemmar i utskottet utsågos vid styrelsesammanträdet
den 20 december — utom föreningens ordförande Landshövding
N. G. Ringstrand och v. ordförande Riksdagsmannen Gustav Rosén, som enl. stadgarna äro självskrivna utskottsledamöter — Överjägmästaren A. Sylvén, Major L. Wahlberg, Musikhandlaren Th.
Melander, Drätseldirektören N. Hj. Nilsson och Jägmästare V.
Ålund {sekreterare). Till suppleanter valdes Överläkaren G. Bohmansson, Hushållningssällskapets sekreterare A. Granström och
Ryttmästaren E. v. Boisman.
NILS G. RINGSTRAND.
Vilh.

Ålund.
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u t l ä m n a r s t a t e n s e g n a h e m s l å n till a r b e t a r e eller m e d d e m likställda p e r s o n e r för f ö r v ä r v a n d e a v e g n a h e m inom V ä s t e r b o t t e n s
län. L å n e n ä r o av t v å s l a g : jordbrukslån,
s o m u t l ä m n a s för förv ä r v a n d e och b e b y g g a n d e av en h e m m a n s d e l eller en m i n d r e
j o r d b r u k s l ä g e n h e t , s a m t bostadslån,
s o m b e v i l j a s för inköp av en
t o m t och för u p p f ö r a n d e d ä r å a v ett m i n d r e b o s t a d s h u s . E g n a h e m s l å n e n ä r o a m o r t e r i n g f r i a i 5 år, u n d e r vilken tid r ä n t a efter
4 % e r l ä g g e s å lyftat l å n e b e l o p p ; s e d a n b ö r j a r a m o r t e r i n g av
h a l v a lånet, s o m b e t r ä f f a n d e j o r d b r u k s l å n skall a m o r t e r a s på 34 år
och b e t r ä f f a n d e b o s t a d s l å n på 25 år. U n d e r a m o r t e r i n g s t i d e n erl ä g g e s r ä n t a å h e l a det e r h å l l n a l å n e b e l o p p e t efter A "I* %. Lånt a g a r e , s o m b e v i l j a s e g n a h e m s l å n å en n y b i l d a d j o r d b r u k s l ä g e n h e t
(jordbrukslån), kan f ö r u t o m e g n a h e m s l å n e t tilldelas s. k. premielån
u t a n å t e r b e t a l n i n g s s k y l d i g h e t , för u t f ö r a n d e a v n y b y g g n a d s - och
nyodlingsarbeten å lägenheten.
A n s ö k a n om e g n a h e m s l å n b ö r i n l ä m n a s h e l s t f ö r e 1 juni till
v e d e r b ö r a n d e egnahemsombud,
som lämnar närmare upplysningar
m u n t l i g t om e g n a h e m s l å n e r ö r e l s e n och t i l l h a n d a h å l l e r n ö d i g a a n sökningsblanketter.
Uppgift å e g n a h e m s o m b u d e n erhålles hos
Egnahemsnämnden.
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Förmedlar avgiftsfritt köp och försäljning av mindre
jordbruksfastigheter.
Ombesörjer utan arvode för besväret anskaffande av
nödiga handlingar för e g n a h e m s l å n 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 egnahemslån och gratis biträde vid u p p s ä t t a n d e av ansökningar om sådana lån.
Säljare av m i n d r e jordbruksfastigheter kunna få sina
fastigheter avgiftsfritt införda i J o r d b r u k s d e p a r t e m e n t e t s
fastighetsförteckning, som erhålles gratis och franko från
byrån.
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Köper

och försäljer

ohyvlade,

Listverk

hyvlade och

Trävaror,
i förekommande

B Y G G N A DS

dimensioner.

ENTREPRENADER.

Rikst. 414 U m e å , K v a r n e n o. S å g e n (2 sign.) A n k n . b o s t a d e n (1 sign.)

Förteckning över gåvor,
i n k o m n a till V ä s t e r b o t t e n s l ä n s h e m b y g d s f ö r e n i n g s s a m l i n g a r ,
upprättad efter U m e å - m u s é e t s

huvudliggare.

Huvudliggarens första nummer B 1—B 245 upptas av en samling föremål, som
inköpts a<v fru Örtiemblad. Sedermera har samilandet skett i huvudsak på frivilliighetens väg. Föremålen äro här imförda i den ordning, som de hava inkommit tälli raiiiséet och där numrerats och märkts samt införts i liggaren. Då ett nummer ej medtagits, anger detta i regel, att föremålet iniköpfts.
Nummer B 246—513 finnas Mörda i Hembygdsföreningens årsbok för 1922.
B 514. "Fårträlj" a<v läderrem, från Bärttjärn, Umeå s:n, med vidsittande trälapp
märlkt på ena sidan mied "B. T." (Bärtjärn), på andra sidan med "I. I. S."
(ägarens namn).
B 515. Plånbok, av tyg, från Ljusvattneit, Burträsk s:n. Gåva av A. Nyström,
Ljusvattnet. Med broderier på siden och "broderad inskrift: "Den 18 maijns
1813. Souvenir. Z. B. Med denna bok Ni wisst kan skryta, ty Pengar aldrig
här Skal Tryta".
B 516. Bahyfct, från Gutoböte, Umeå s:n. Qåva av fru Anna Eriksson, Guibböle.
B 517. Oryitskrapa, från Ämgesdal, Tärna s:n. Qåva av fröken Winniberg, Nordmali ng.
B 518. Lintavud.
B 519. Linihuvud, med inskurna hjärtan, timglas m. m.
B 520. Knuttyg md kruthorn, krutmått, smörjiväska etc., från Vännäs by, Vännäs
s:n.
B 521. Falshyvei, från Ytitersjö, Umeå s:n. Brännmärkt med "N. J. S. S—t".
B 522. Skoband, från Guibböle, Umeå s:n>. Qåva av J. M. Widelund, Umeå.
B 523. Ljussax, från Umeå s:n.
B 524. Ljusstake av mässing, från Nordmalingis s:n.
Qåva av frökn Winniberg,
Nordmaling.
B 525. Viäska för häsitslkosöm med inneliggande hästskosöm, märkt "J. H. L.", från
Obbola, Holmsunds s:n.
B 526. Besmao av järn, från Umeå s:n.
B 527. Bandxlked, från Tväråhind, Degerfors socken. Ciåva av J. Johansson, Ytterhiskie, Umeå. Märkt 1735.
B 528. Storrook, från Sandvik, Holmsunds s:n. Qåva av P. Sjödin, Sandvik. Tillhört
Anna Kristina Sjödin, Märkt "A. C. N. D. 1861".
B 529. Linihuvud, från Sandvik, Holmsunds s:n. Samma givare. Tillverkad senast
1810 av hem-äg. och s'ä!l fiska ren Nits Eriksson från Arosmank. Med utskurna
timglas, stjärnor etc.
B 530. Skiifferikniiv av rödbrun skiffer, från1 Norsjö by, Norsjö s:n. Gåva av sergeant

OSKAR
LÖFGRENS
FRUKT- & BLOMSTERHANDEL
Rt. affären 456
bost.
728

E g e n o d l i n g a v alla s l a g s

Mexikansk orkidé.
(Stanhopea Tigrina)

B
'B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

SNITTBLOMMOR o.
KRUKVÄXTER

H. Lidén, I. 20, Umeå. Hittad på 1880-talet på klockare K. O. Lidéns ägor
i Norsjö. Kniven Mg 75 cm. u-mder gårdsytan tillsammans med några stenhällar, som använts till eldstad.
531 a—h. Kakformar av koppar, från Teg, Umeå s:n. Gåva av frö!ken Eva Broman, Teg, Umeå.
532. Linlhiuwd, 'Vodfchiuviu", från Skraweilsjö, Umeå s:n.
533. Dryckeskanna, laggad av trä, från' Norsjö s:n. Gåva av fru S. Skog, Sävar.
Från 1776.
534. Bytta av trä, från Ytterhiske, Umeå s:n:. Gåva av C. A. Granberg, Haga,
•Umeå. Punktormerad och märkt "S. P. D.", "1792".
535. Räcknagel, från Umeå s:n. Från 1767. Brännmärkt "C. E. S."
536. Kista, från Ljiuisvattnet, Burträsk s:n. Köpt av L. Burlin, Ljusvattmot.
537. Kista, från Kfebböle, Uimieå s:n.
538. Hängslkäp. Gåva av konsuljnmaii R. Bäaktond, Umeå. Försedd med polotteringsimärlke Sundsvall, Med målningar av Rättv.ikstyp.
539. Sellbåge, från Arvträsk, Lycksele sim. Gåva av K. J. Renman, Arvträsk.
Med bloimmålning på gul, gröm och röd botten.
540. Korg av flätad näver, från Knatten, Örträsk, Lydtosele s:n. Gåva av fru E.
Öberg, Knatten.
541. Hainlkmål, från Västerås. Bjiurlioltas s:n. Gåva av G. Andersson, Bjurholm.
Har använts av Jakob Persson i Västerås, på sin tid en mycket anlitad "fä-

349
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Lager av Möbler, Mattor, G a r d i n e r m. m.
S P E C I
Stoppade

möbler,

A L T I L L V E R K N I N G :
R e s å r - , T a g e l - och

krollsprintmadrasser

Rikstelefon 1127
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B
B

döktor". Hankningen skedd« för att hålla sår öppna både på folk och fä.
Så t. ex. blev en person i Balsjö, som hade "resbenet", hankad jämt.
542. Fiollåda, från Nyby, Bjurholms s:n. Samma givare. Med påskrift "Johan
Svämsisom, Bjurhollm, Nyby". Med rosmålning på looket. Har tillhört Johan Svensson, Nyby, död för 20 år sedan. Han var .mycket anlitad och den
ende bondspelman på sin1 tid, som spelade efter noter.
543. Skål, "rysskål", av trä, svarvad, från Väntjaunträsk, Lycksele s:n. Gåva
av K. J. Bäckman, Vänjaiurträsk.
544. Brödkorg av rottågor, från Vänjaurträsk, Lycksele s:.n. Samma givare.
545. Vriskål, använd tall grötfat, från Vämjaurträsk, Lycksele s:.n. Gåva av fru
A. Persson, Vänjaurträsk.
546. Sädeskorg, "säslkorg", från Mellansjö, Bjurtalms s:n. Gåva av nämndeman
Belander, Bjurholm.
547. "Fiiask" av näver, från Vitvattnet, Bjurholms s:n. Samma givare. .Botten'
och loak av trä.
548. Träskål, svarvad, av rysskålstyp, från Nyby, Bjurholms s:n. Samima givare. Rysskålarna blevo föremål för mindre lydkade imitationer av en Bjurholm sbo.
549—551. Bahytt, från Bjurhotms s:ni. Gåiva av Skräddare Forsell, Bjurholm.
552. Korg av rottågor, fr. Knaften, Lycksele s:n. Gåva av J. Lindqvist, Knatten.
553. Linikam, från Mjösjö, Vännäs s:n. Gåva av nämndeman Belander, Bjurholm.
Med två kammar. Märkt "M. C. E. D."
554. Linhuvud "rockhuvu", med to,ppkam, från Agnäs, Bjurholms socken. Sa!mima givare.
555. Näverbuntar, från Vämjaurbäck, Lyoksele s:n. Gåva av K. J. Björkman,
Vänjaurbäok. Materiel till en tountmaikare.
556. 0'stkorg av rottågor, från Knatten, Lycksele s:n. Gåva av I. F. Nordenstaim,
Knatten.
557. Kaffebricka av trä, från Bjnrholms s:n. Gåva av nämndeman Bolländer,
Bjurholm. Med blomimålming. Från 1838.
558 a. Ask av trä, oval, röd, från Nyåker, Nordmolings s:n. Samma givare.
b. Mössa, gråbliå, för kvinnor, från Nyåker, Niordlmallimgs s:n. Samma givare.
c. "Styöke", med spets, från Nyåker, Nordmaldnigs s:n. Samma givare.
d. "Styöke", goiffrerad, från Nyåker, Nordmatings s:n. Samima givare,
559. iRaklådia aiv trä, från Vitvattnet, Bjurhollms s:n Brännmärkt "J. J. S.." Med
utskärningar. Samma givare.
560. Våg, Bjurhotas kyrkoby, Bjurholms s:n. Gåva av E. G. Forsell, Bjurholm.
Använd för utvägniing av nödhjäilpsspaimmåll i Bjurholm under nödåret 1866

—67.
B 561.

Ljuster med endast en spets, f r å n Bjurholmis s:n.

Samma givare.
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Rikst. 1254

Umeå

Linlhiuvud, från Högas, Bjurholtn s:n. Av ioke västerbottnisk, troligen1 västgötsik typ. Oåva av Nämndeman Beltanider, Bjurhulm.
B 563. Lin-huvud, från Bjiurholms kyrkoiby, Bjurboltns s:n>. Pråm 1871.
B 564. Käpp, från Jårrateböle, Vännäs s:n. Gåva av N. J . H e l s t e n , Jämtebölle.
B 565. Träslev, "'kopp", från Vänjau-rbäck, Lycksele s:m. Gåva av fru E. Pettersson, Vänjaurbäck.
B 566. Träsko, från Ström, Bjurholltws s:ni. Gåva av J. Jonsson, Ström.
B 567. Näverdosa, större, frän Ström, Bjuflholins s:n. Prydd med inpiressade märken. Samma givare.
B 568. Näverdosa, mindre, f r å n Ström, Bjurhrfims s:n. Likadan. Samma givare.
B 569. Gaffel, från Åliiden, Lycksele s:n. Gåva aiv J. Johansson, Ali-den.
B 570. "Salittråg" med tillhörande "saltsten-", från Knatten, Lycksele s:n. Gåva av
J. Lindqvist, Knatten.
B 571. Byklubba, "ploigkliubben", från Ström, Bjur-holms s:n. Gåva av Ströms byamän. Mied lika många sidor som det finns hemmansägare i byn. P å varje sida en av böndiernas narrar. "C. A. L. q " - Carl Asel Lindqvist, "P.
A. P." = Per A. Persson. En sida märkt med två namn. "C. O. 1. S." och
"Alfred Eriksson", dem senare son till dien förra och gårdens nuvarande
ägare. Använd under omkring 30 år.
B 572. Loka med tupptavud, från Vänjanrbäok, Lycksele s:n. Med inskurna rosetter. Gåva av K. J . Bäckman, Vänjaurbäck.
B 573. Väst, "umgttoniwäst", från. Risnäset, Dorotea s:n. Gåva av ,friu Svea Näsström, Risnäset.
B 574. Vä-vspännare, "spännträ", f r ä n Kfebböle, Uimieå s:m. Gåva av fru J. Wenniman, Klabböle.
B 575. Snällstol, .frårn Klabböle, Umeå s:n. Från 1778. Märkt S. P. D. Gåva av
[fru K. Lundström, Klabböle.
B 576. Limbäckla, "Jinihäckeä", från Klatobölle, Umeå s:n. Gåva av fru Maria Jonsson Klabböle. Från 1730.
B 577. OSiikar ined handtag, f r å n Norrvik, Lycksele s:m. Märkt "1809, D. E. S . "
Gåva av fru H. Beronius, Uimeå.
B 578. Kötitgaffet, från Klabböle, Umeå s:n. Gåva av fru J. Wenraman, Klabböle.
B 579. Lås av järn, -från Marsfjäll, Grundfors, Vilhelmina s:n. Gåva av E. G. Fjellr
ström, Grunidifors.
B 580. Limbuviud, tornifoirmigt, ifrån VästerMske, Uimteå s:n. Gåva av inu M. Jonsson,
Klabböle. Tillverkad av 0 1 Hans ifrån Västerhlske och av honom skänkt som
friargåva -till Olivia Danielsson i Röbäok.
B 581—2. Säng-hjälp, "sängjålp", från Klabböle, Umeå s:n. Gåva a»v fru K. Lundström, Klabböle.
B 583—4. Barkskrapa, "barkikäckel", f r å n Sörnorst, Åselle s:m.
Den ena märkt
"A. iN. S." Gåva av A. A. Andersson, Söra-oret. Att skrapa av barken av
träd för beredning av barkbröd.
B 585. Linhuvud, från Mångbym, Sävar ¡s:n. Gåva av ifru L. Eriksson, Mångbyn.
Sävar. Tillverkad av hennes farmors far O. Samuelsson, Å-byn.
Märkt
"O. S. 1814. O. S. A."
B 586. Selbåge. Gåva av A. HuStmams stenbhus, Uimeå. Har ägts av Johan B. Scbucani.
B 562.
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E. SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ - UMEÅ
Utför anläggningar för Kraft, Belysning, Ringledning
och Lokaltelefon.
Armatur, Strykjärn, Kokapparater, Glödlampor m. m.
Kontor,

lager

och utställning:

Kungsgatan

51

R i k s t e l e f o n 854
B 587. Färdilåda, ifrån Krickehaimn, Nordlmalings s:n. Gåva av inu Klara Pettersson, Halmsainid. Använd av säljägare för förvaring av haimimare, tång etc.
Miäflkt "N. E. 1703".
B 588. Bärträ, från Kåge, Skellefteå s:n. Gåva av fru J. Falk, Kåge. Användes för
ätit 'bära ifisikikassieni med. Mäflkt "O. W. L." (Olof Vesterlund).
B 589. Kruttyg, från Holmsund. Gåva av smeden A. J. Berg, Holmsund. Kruthornet platt och med mässingskoniing. Givaren -sade sig vara femte ägare till hornet.
B 590. Skopa, "kopp", aJV trä, från Dajkanvilk, Viitfrelminia s:m. Gåiva av I. A. Persson, Dajkanvik.
B 591. Redskap för förfärdigandet av häfctor, från Hemaivan, Tärna s:n. Mied detta redskap förfärdigades både hyska och häkta.
B 592. Krucifix, modernt, .från Norrmijöle, Hörnefors s:n. Gåva av J. Pettersson,
Norrmjöle.
B 593. Borrsväng, från Bjurfors. Gåva av Johan Karlsson, Bjurfors.
B 594. Skopa, fråm Kåge, Skellefteå s:n. Miärkt "C. M. L." Gåva av Daniel Marikilumd, Kåge.
B 595. Komg av rottågor. större med lock, fråm Nysätra s:n. Gåva av fr. Signe
Wall, Nysätra.
B 596. Tavla inom glas och ram, från KåddSs, Uimeå s:n. Gåva av J. Olofsson,
Kåddis. Tavlan försedd med rubriken: "Josua P."
B 597. Tryck inom glas och ram, från Kådidis, Umeå s:n. Samma givare. Fornnordiskt miotiv.
B 598. Tryck inom glas och ram, från Kåddiis, Urweå s:n. Samma givare. Med rubrik: "Gustaf. Väl Norrby! Du har hört hivad Du kan svara diin Konung".
B 599. Färgtryck inom glas och ram, från Kåddis, Umeå s:m. Sarnima givare. Visande Jesu 'uppståndelse och död. Tryckt i Jönköping 1836.
B 600. Fälltäcke, från Långbräntia, Flurkmark, Umeå s:n. Gåva av J. Westberg,
Låragbränna.
B 601. Rep av näver, från Laxbäcken, Vilheteuna s:n. Gåva av E. Gaifvelin, Laxbäckiem-. Använd til- "notsimme" vid dragning av not.
B 602. Näverbunt, material .till näverriep. från Laxbäcken, Vilhelmina s:n. Samma
givare. Nävern till dylika rep tages om våren, då björken släpper nävern,
varefter m a « med ett särskilt redskap tvinnar näverbanidien till rep.
B 603. Nävernystan, från Laxbäcken, Vilhelmina s:n. Samma givare.
B 604. Stenyxa, från Hörneborg, Nysätra s:n. Gåva av A. Henriksson, Hörneiborg.
Hittad våren 1918 av A. Henriksson i en upplöjd vall1 hos Leander Sundbom,
Hörneborg. Ej långt därifrån 'har hittats för något 10-tal år sedan pilspetsar, som hamnat på museum i Upsala.
B 605. Fodral till sälbössa, från Norrbyn, Hörnefors s:n. Gåva av Albin Lindqvist, Norrbyn. Sälbössefodral för långresor, använt vid Norrbyns och
Snöa fiskelägen av Lindqvists far och farfar.

352

1L-1L H. Anderssons Värme- &
Vatlenledninnsnilir
KUNGSGATAN
Tgmadr.:

Värmebolag

-

89,

UMEÅ

Rikst.: B o k f ö r i n g e n 8, C h e f e n 828

Centralvärmeledningar
Vatten- och

Avloppsledningar

Badrums-och

Sanitära

installationer
utföras

Rör - Rördelar och Armatur
Sanitetsporslin och -emaljgods
H o a r och 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 s a l u i p a r t i o c h m i n u t
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B 606. Fodral till sälbössa, från. Obbola, Hoknsunds s:n. Gåva av J. G. Åström,
Obbola.
B 607. JBesiman, från Obbola, Holmsunds s;'o. Samima givare.
B 608. Baudihake, fråm Tavelsjö, Umeå s:n. Gåva av Per Jöhanisisom, Tavelsjö.
B 609. Skära, från Kåge, Skellefteå s:n. Gåva av J. A. Holmström, Kåge.
B 610. Bandhake, frånm Beflvik, Dorotea s:n. Gåva av Z. P. Wiiktand, Balivik.
Fråm 1825.
B 611. Pil', fråm Bellvik, Dorotea s:n. Samma givare.
B 612. Får&ax, från Umeå s:n.
B 613. "Slop" av hundsvans, från Dajkanivik, Vilhelmina s:n. Gåva av I. A. Persson, Daikanvik. Använd att sopa samman mjölet vid balknämg.
B 614. Linihädkla, från Öbaoka, Umeå s:n. Gåva av Per Jonsson, Öbadka. Från
1495?
B 615. Mangelbräde med 'hetsnidat handtag, ifrån Fiurtomiark, Umeå s:n. Gåva av
J. Wästberg, Långbränna.
B 616. Linhuvud, med utskurna hjärtan etc., från Obbola, Holmsunds s:n. Gåva
av J. Lundgren, Obbola.
B 617. Länkarn, från Kåddis, Umeå s:n. Gåva av J. Olofsson, Kåddiis.
B 618. Bägare av silver. Försedd med inskrift: "Giifven Alf RAksienis Högfoflige
Ständer Til Wäifveriskan Anna Grädda för Des wista flit utd fin Lärfts wä-fnad. År 1756." Gåva av urmakaren M. Wiiklund, Umeå.
B 619. Gesällibrev för smeden N. A. Wikltond, 1842. Utfärdat av Hofsllagareäimibetet i Gäfle. Samma givare.
B 620 a—y. Diverse kristidskort från krigsåren 1914—1919, från Ursvilken, Skellefteå s:n. Gåva av Jotat Landström, Ursviken, a) "Kaffekant", b) "Sockerkort", c) "SiraipsfcoTt", d) "Resiabrödlkorit", e) "Diverse-korit", f) "Potatis-kont",
g) "Ridstaurantkort för potatis", :h) "Smörlkart", i) "Smörkont", j) "Persorikort", k) "Påbrödskort", 1) "Snuskiort", m) "Personförteckning", n) "An^
sökan om utfärdande av inlköpsikwit", o) "Foderkort", p) "Inköpskort för
1 paket stearinljus", q) "Brödtoort",
r) "Brödlkort",
s) "Btödlkort",
t) "Xranspoirltsedel för lanternor", iu) "Filyittmingsinityg", v) "Flyttmingsintyg", x) "Ansökan om utfärdande av iniköpskort å belkliädnadsartiklar för
män och gossar", y) "Ansökan om utfärdande av imköpskoTt å <beklädn>adisartiklar för kvinnor och flickor".
B 621. Fidkur. Gåva av Lars Strandberg, Öbacka. Märkt iniuti: "C. Edmund®,
Londiora", Märlkt utanpå: "M. C. S. 1874".
B 622—23. Matfetoa, fråm Bäsks-jön, ViBieftirina s:n. Gåva av O. K. Lindqvist, Umeå.
Funna vid bortforsling av jord från en gammal lappvalili och 1/2 km. från
Bäslksjön.
B 624. Ten till storrodk, från Umeå s:m. Gåva av Umeå s:ns fattigvårdsstyrelse.
B 625. Ostkar, från Maligoviik, Vilhelmina s:n. Gåva av fru Gaf-welän» Maigoviik.
25
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EN HEMBYGDSBOK
Valdemar Lindholm

"Vildmarkens

besegrare"

En bok om ett obekant folk i ett obekant

land.

Rikt illustr. kr. 5: —
PRESSUTTALANDEN:
Få l a p p l a n d s k r ö n i k ö r e r ä r o så f ö r t r o g n a m e d s a m e f o l k e t s
liv f r å n förr s o m hr Lindholm. Han h a r icke en u t a n m å n g a
g å n g e r l y s s n a t till de v i d u n d e r l i g a h i s t o r i e r n a om den f r u k t a n s v ä r d e Stalo. H a n h a r v a n d r a t i b e r g e n , d ä r " v i l d m a r k e n s
f å g e l f r i e f r i b r y t a r e " h a f t sina kulor, och Stor-Nilas b j ö r n b e d r i f t e r ha tänt h a n s g o s s e f a n t a s i i b r a n d .
Lunds
Dagblad.
Det är en t a l a n g f u l l t s k r i v e n s k i l d r i n g a v v å r a s v e n s k a
n o m a d e r , s å s o m de levat o c h än i d a g leva sitt o r o s f y l l d a ,
m e n ofta o c k s å s t ä m n i n g s m ä t t a d e liv d ä r u p p e i m i d n a t t s s o l
och n o r r s k e n s f l a m m o r . — A r b e t e t , s o m är f ö r s e t t m e d en hel
del y p p e r l i g a i l l u s t r a t i o n e r , u p p t r ä d e r i en m y c k e t tilltalande
t y p o g r a f i s k u t s t y r s e l . — När det g ä l l e r u p p r i k t i g kärlek, innerlig f ö r s t å e l s e och en m j u k , smidig, ofta s t ä m n i n g s f u l l , alltid
lättläst stil, då s t å r V a l d e m a r L i n d h o l m än i d a g s å s o m
s a m e f o l k e t s s k i l d r a r e e n s a m i sitt slag.
Homo i Sundsvalls
Tidning.
Arbetet, s o m ock skildrar T ä r n a s o c k e n s kolonisation och
u t v e c k l i n g , b ö r k u n n a p å r ä k n a stort intresse. Boken är u n d e r h å l l a n d e och h a r en hel del av i n t r e s s e att b e r ä t t a om fjällb y g d e n s folk.
Göteborgs-Posten.
Boken r e k v i r e r a s f r å n b o k h a n d e l n eller, d ä r s å d a n
icke finnes, direkt f r å n

SVENSKA ANDELSFÖRLAGET
STOCKHOLM
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VÄSTERBOTTENS
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FOLKBLAD
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Länets enda arbetartidning.
Utgives varje helgfri dag.
T e l . : E x p . 740 — R e d . 884
Alla 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 till billiga p r i s e r .
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ANNONSÖRER, som vilja nå de stora industriorternas talrika och köpstarka befolkning, anlita a r b e t a r n a s eget organ V ä s t e r b o t t e n s Folkblad.

B 626. Linkaim, ifrån Knatten, Lycksele s:n. Gåva av J. Lindkvist, Knatten, f ö r sedd med två kammar, utskurna hjärtan, timglas och fågel. Söndrig.
B 627. Limkam, fram Knatten, Lycksele s:n. Samma givare. Försedd med två
kammar, utskurna hjärtan, stjärnmönster och lyra.
B 628. Väska med bygel av mässimg, från Tärna. Gåva av fru E. Amdelius, Umeå.
Väskan ej ursprunglig, utan påsydd av fru A.
B 629. Mianigeibräde med helskuret handtag, fråm Sä var by, Sävar s:n. Gåva av
:
fröken T. Sandström, Umeå. Dekorerad med ringar av kifemitt.
B 630. Mangelbräde med 'helskuret handtag, från Sävar hy, Sävar s:n. Samma givare. Dekorerad med kilsnitt. Från 1724.
B 631. Potatiskvarn, från Mångbym, Lövångers s:n. Gåva av H. N. Broman, Mångbyn.
B 632. Klockfoder från Estersmark, Nysätra s:n. Gåva av Ossian Forsberg,
Estersmark.
B 633. Kaibbstol, fram Måmgbyn, Lövåniger s:n. Gåva av G. Sundström, Mångbyn.
B 634. Selbåge, från .Robertsfors. Gåva av apotekare Sjöström, Robertsfors.
B 635. Björnjärn.
B 636. Baktråg, ifrån Umeå s:n. Gåva av Umeå s:ns fattigvårdsstyrelse.
B 637. Fälittäökie, från' Fjällbyn, Lövånger socken. Gåva av J. M. Widelunid, Umeå.
B 638. Lieorv med lie, från Måmgbyn, Lövåniger s:n. Gåva av H. N. Broman, Lövånger.
B 639. Kista, omålad, fråm Uttersjön, Lövångers sm. Gåva av J. M. Wiidetand,
Umeå.
B 640 a. Stampa, "grynkärna", av urholkad trädstam, ifrån Gunnarn, Stenisele s:n.
Gåva av K. Holmner. Gunnarn.
b. Stamip till föregående, skodd med hästsikosöm, fråm Gunnarn. Samma givare.
B 641. Stampa, poikaifortnig, fråm Kyrkbyn, Byskie s:n.
Gåva av An.t. Åström,
BySke.
B 642. "Hackkuibbe", från; Kyrkbyn, Byske s:n. Samma givare. Avsedd att med
yxa hacka kött tilil köttbullar, köttkorv etc. Man hade inigern köttkvarn då.
B 643. Selbåge, med bågen av 'horn och med spår av bemålninig, från Kyrkbyn,
iByiSkie s:n, Samma givare.
B 644. Uppsättning av "viller", från. Fjällbyn, Lövåniger s:n. Gåva aiv J. M. Widelunid, Umeå. Består av fyra mindre och en större väller. Två av de mindre defekts. Användes av fiskare att sno rep, tömmar och tälmar ("telar")
•med. De smärre mänkta "J. L. B."
B 645. Bärmies, "rnaijs", fråm Kyrkbyn, Byskie s:n. Gåva av Anit. Åström, Byske.
B 646. "iNiettingstock", för fångst av nejonögon, från Kyrkbyn, Byske s m . Gåva av
Hugo Lunidholm, Byske. Består av en urholkad trädstam. 1 storändan em
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G yn n a

hem b y g d e n s

a f f ä r e r !

U n d e r s ö k kvalité och pris hos

Ä.=B. J o t i .

F o r s m a n

& G:o

K u n g s g a t a n 4 8, U m e å .
innan Ni rekvirera varor från
a n n a t håll
Tel.; 141 & 841 ( v ä x e l )
Tel.: 141 <6 841 ( v ä x e l )
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( UMEÅ ÅNGSÅGS AKTIEBOLAG (
1

Telefon 364

lim immun

B 647.
B 648
B 649.
B 650.
B 651.
B 652.
B 653.
B 654.
B 655.
B 656.
B 657.
B 658.
B 659.

Dbacka, Umeå

mmnmm

Telefon 364 =

min mil i i

•trattioraniig dmsättndnig av näver, kallad "mjälet". "Stooken" nedlägges så.
att strömmen går från smaländan till stor,ändan. Smalländan, stoppas igen'
med .mossa. Nöttingen, som kommer uppifrån, följer med strömmen. När
han kantoner til® storändan, vänder han och går in genom "mjölet". De borrade håteni äro för lufttillförsel för att netdngen inite skall1 dö. Stocken tömmes genom borttagande av mosstappen i Bliländan.
".MynMeckt", iråra Storkåge, Skelfcfiteå s:n. Sättes på ben vid myrslåtter.
a—to. Stigbyglar, "stngböglier", ett par, från Kyrkibyn., Byske s:n. Gåva av
A. Åström, Byske.
Bindsitekrok, från Kyrkbyn^ Byske s:n. Gåva av H. LimdhoJim, Byske. Användes vid Iasskörning.
Linihiuwud, fr.Broänige, Lövånger s:n. Gåva av fru Fredrika Broman, Broänge.
Linlfeam, fråni Broänee, Lövånger s:n. Gåva av L. Brodin, Broängie. Försedd med två kammar och brännmäTtot och karvsniidat stjärnmönster.
iRuililistöaka, från De®erforis, Lövånger s:n. Gåva av fru E. Öhman, Lövånger.
Loka, utskuren med rödmålad reliefraoiika och ,tulpan:, från Broänge, Lövånger s:n. Gåva av C. E. Broman, Lövånger.
"Hiaimphäckel" (?), från Kyrkbyn, Byske s:n. Gåva aiv Hj. Wikiberg, Bysike.
Nystkrona, från Fjällbyn, Lövånger s:n. Gåva av J. Wallgren, FjäJtoyn.
Bärredlskaip, "bule", från Fjälbyn, Lövånger s:n. Gåva .av J. M. Wddeiund,
Umeå.
Dryckeskanna, "dridkskanna", av trä, lagjgaid, märkt "E. W. G.", från Fjäl:byn, Lövånger SM. Saimma givare.
fiandihake och bom, märkt "1784", från Bygdeå s:n. Gåva av B. Lindahl,
Sikeå.
Träflaska, från Månebyn, Lövånger s:n. Gåva av H. N. Broman, Mänigbyn.
Från 1861.
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B 660. Vinkelhake, irån Måmgibym, Lövångor s:n. Saimma givare. Från 1751.
B 661. Hyvel, stor, "stråkbänk", fråro Måmgbyn, Lövånger s:n.
Samma givare.
Från 1729.
B 662. Laka, rödmålad, från Måmgbyn, Lövånger s:n. Samma givare.
B 663. Trätratt med handtag, trasig, från Kyrkbyn, Byskie s:n.
B 664. Knuka, meterhög, från Sävar by, Sävar s:n. Gåva av P. Landlström, Sävar.
Förmodligen apotekskärl av sydsvensk bärstamning.
B 665. Halmkrona, från Gubböle, Umeå s:n. Gåva av friu Eriksson, Gutobölle.
B 666. Gaffel- på träfot, från Kyrkbyn, Bysike s:n. Gåva av Hj. Wiklberg, Byslke.
Förmodades vara en ställning för hampspdnmmg. Möjligen föir nätbindning.
B 667. Tovbräde, irån Måmgbyn, Lövånger s:m. Gåva av O. Åberg, Mångbyn. Från
1802.

B 668. Lolkar, ett par, med tnpphiuvaid, från Skravellsjö, Umeå s:n. Gåva av J.
Granberg, Sfcravefcjö.
B 669. Lolkar, ett par, med tMppbuvud, från Bygdeå s:m. Gåva av apotekare Sjöström, iRobertsfors.
B 670. Laka med röd1 ranka målad på grön botten, från Gunnarn, Stemsele s:n.
Gåva av A. Bloimqvist, Gunmarn.
B 671. Dosa av näver, från Umeå s:n.
Gåva av Umeå s:ms iaittigvårdsstyreBse.
Med botten och lock av trä, blåmiålad.
B 672. Skapa av trä, från Umeå s:n. Samma givare.
B 673. Nyckelskylt. Saimnia igivare.
B 674. Ask av trä, större. Samlma givare.
B 675. "Ståmgjärm", irån Hotaön, Sävar s:n. Gåva av Komr. Johansson, Holmön.
Stångjärnet är satt på en omkring 15 alnar lång ståmg.
När det var slut
med laxfisket ooh man skulle taga borit laxnätstänigerna, lossades de med
stångjärnet, vars mejsellikmande sipets samtidigt högg bort vidjoma på s-tän-
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RIKSTELEFONER:

Parti- octi A g e n t u r a i f ä r
i Kolonialvaror, G r y n e r , Socker, Sirup m. m.
Bästa

inköpskälla

för Herrar

Minuthandlare!

S t o c k h o l m s N o r r a !P r ä s s j ä s t , färsk vara
alltid i lager
Ombud för:

N e d e r l a g för:

FÖRSÄKRINGSBOLAGET

W A H L U N D S MINERA LO LJE AKTIEBOL.

ALLMÄNNA
Ömsesidigt

BRAND

av ¡842, f. d. Städernas
försäkringsbolag

Lösöre-

m e d d e l a r till billiga p r e m i e r brando c h inbrottsförsäkring
å så väl fast
s o m lös e g e n d o m i s t ä d e r o. a n d r a
s a m h ä l l e n o . p å l a n d s b y g d e n . Fonder
t i l l h ö r i g a försäkringstagarna
över
7,000,0000: — k r o n o r .

STOCKHOLM
Texaco Bensin,Fotogen o.Brännoljor
S t o r s o r t e r i n g i S m ö r j o l j o r för
Bilar, R å o l j e m o t o r e r o . Å n g m a s k i n e r
Infordra

offert!
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k t i e 6o lag

e t

3c f) a vins Söner
Xlmeå

uppköper
S Å G T I M M E R , P R O P S och

MASSAVED

genom
Skogsavdelningen i U m e å

rt. 301

Insp. Adrian Fällman, Vindeln. . •

„

26

„

Edor Fällman, Arvidsjaur . •

„

18

„

Algot östlund, Norsjö . . . •

„

17

,,

J. O . Dahlbäck, Roknäs . . •

„

1

„

P. J. Wikner, Kalix

„

N . O . Persson, Skellefteå. . .

c f i r m a n

g r u n d a d

. „ 180
„ 330

1 8 2 4
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MANUFAKTURoch KAPP AFFÄR
HERRFKIPFRING
Tel. 525
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Tel. 525
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B 676.
B 677.

B 678.
B 679.

B 680.
B 681.
B 682.

B 683.

B 684.
B 685.

B 686.
B 687.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

REKOMMENDERAS l

R

688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.

gernia. På Holiwön finnas 14 fiskdlotter och på var lott åtgår omkring 250
stänger.
Liaorv, fråni Holmön, Sävar s:n. Gåva av J. A. Lundberg, Hoilmön. Från 1841.
"Timmerkryss" ifrån Holmön. Samma givare. Sedan en stock bilats på ena
sidan, dras krysset efter stooken, så att -det blir en repa a'v spiken, som anger stockens bredd.
Tratt av trä, från. Holtaiön, Sävar s:n. Gåva aiv Edv. Holmgren, H.olmön.
Mössa, "haraskinnsmyssa", från Hotmön, Sävar s:n. Gåva av Karl Grubfbström, Hoilmön. Använd av säljägare under jakten. Av vitt skinni för att
undgå upptäckt.
Krutikagge av trä, från Holmön, Sävar s:n. Använd av sältfångare.
Från
1787.
Kruthorn, platt, från Holmön, Säivar s:n. Gåva av fru Maria Johansson,
Holmön.
"Skyl", använd vid säljaikt, från Holmön, Sävar s:m. Gåva av Karl Grubbström, Hoilmön. Uppsattes på "skreståmgen". Bakom "skylet" döljar sig
skytten.
"Skraståuig", skodd med "grantjör", från Hoilmön, Sävar socken. Samma
givare. Försedd med två gafflar, varpå bössan vilar. "Tjören" imbrännes
med t j ä r a tills dem b!ir som glas. Numera skos "skrcstängerna" med mässing.
Flinitlåsmekaniism till gevär, fram Holmön, Sävar s:n. Gåva av Karll Grubbström,' Holmön. Flintan borta.
Kailvskinnissäck, från Hoimön, Sävar s:m. Gåva av Konr. Johansson, Holmön. Användes att bära mjöl i till och från väderkvarn. Brännmärkt "N. A.
S. 1857".
Ljuster med skaft, från Holmön, Sävar s:n. Gåva av E. Holmgren, Holmön.
Faimnstake, "faimmstaika", t r e alnar lång, från Holmön, Sävar s:n. Gåva av
Karl Gruibbström, Holmön.. Användes för uppmätning av famn.
Mangellbräde, från 1767. Gåva av d : r Ax. Lagerman, Stockholm.
Skrin, karvsnédat, med adligt vapen. Samma givare.
Hyvel. Samma givare. Från 1776.
Skinnpung med pärlbroderier, troligen lapsk. Samma givare.
Hormslkad. Samima givare.
Ljusstake av mässing. Samma givare.
Kruthorn', runt, från 1667. Samma givare.
Träflaska, liten, från 1772. Samma givare.
Stånka, laggad. Samma givare.
Träflaska, från 1870. Samma givare.
Stånlka, laggad. Samma givare.
Hyvel, från 1784. Samma givare.

360

|
TI • 11111MIIIM1111

C

3~efefon

1II11111

454,

(&- S64

• 11111 • 111M • 111) I • TI i MI • 11II11111 < II1111111111111111MI

I

\
II11111111M t [ 1111II111 [ IJ

1111111111111111111111 • I i IIIM

B 700—2. Kopparbunkar. Samma givare.
B 703. Stånka, laggad.
I botten står skrivet med blyerts:
"Köpts i Norefjord
1892". Salmima givare.
B 704. Svängborr, från 1802. Samma givare.
B 705. Urtavla med urverk, från 1704. Samima givare.
B 706. ÖLbolle, märkt "A. A. S. 1817". Samma givare.
B 707. Välbundet trä, från Hollmön, Sävar s:n. Gåva av fru Wiikander, Holtnön.
Använts av 'fru W. och av henne 'Utlånats till grannar. Använt att dra sjuka barn igenom ända in i senaste tid.
B 708. Symaskin, från Umeå stad. Gåva av K. Gnuibbströtn, Stodkhofa.
B 709. Velociped av äldsta typen. Saimma givare.
B 710. Helgonbild, från Lövångers kynka, Lövånger s:n. Gåva av kyrlkioherde Edström, Lövånger. Bilden funnen i en vedtrave i kyrkans vedbod.
B 711. Skida, ifrån Holmön^ Sävar s:n. Gåva av E. Holmgren^ Hotmön.
B 712. Vedisåg, från Kyrkbyn, Byske s:n. Gåva av E. Lundiholm, Byske.
B 713. Vävnad. Gåva av fru E. Anddius, Uimeå.
B 714. "Myrkniv" eller "diikankniv", med dragstång, från. Kyrkbyn, Byslke s:n. Gåav H. Lundiholm, BySke.
B 715. Spade till föregående, från samima plats och samma givare.
B 716. Gödselgretp aiv trä. Samma givare.
B 717. FäHtäoke, från Fjälbyn, Lövånger s:n. Gåva av J. M. Wid'etund, Umeå.
B 718. Bälte, lapskt, med tennibroderier på röd vadmal och med vidhängande knippe a>v ringar, ifrån Sorsele s:n. Gåva av jägmästare Bergström, Lycksele.
B 719. Seltyg för ren, lapskt, tennbroderat, från Sorsele s:n. Samma givare.
B 720. Linlhäckla, från 1788.
B 721. Selkroik, grön med svart omening, från Hössjö, Umeå s:n. Gåva av Anders Olsson, Hössjö.
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B 722. Selkrdk, svart, från Grubbe, Uimieå s:n. Gåva av J. A. Åström, Grulbbe.
B 723. Klyfta, "klöfta", för sämstaintg av sUdmt, från Överboda, Umeå s:n. Gåva
av J. Bergström, Överboda. I klykan insikärningar för att det "slka t a " bättre. iRepslyngan fästes under arbetet i taket.
B 724. Pipihylla, rödmålad, från Överboda, Umeå s:n. Gåva av P. K. Bergström,
Öveibada.
B 725. Mortel, "kaiffefovarm", av järnbleck, från1 samma plats. Gåva aiv H. A. Pauilsson, Överboda. Pinnen, varmed 'kaffet 'krossades, är borta.
B 726. "Häss-jikrok", från. samma plats och av samma givare. Användes att hämta upp kornlkärvarna med. Från 79.
B 723. Tavelram, "timrad" av en massa konstfärdigt sammansatta stickor, från
samma plats och samma givare.
B 728. Byordniing för Överboda byamän, utdrag ur domboken å lagtima hösteting
1853, från Överboda, Umeå s:n. Gåva av Övenboda byamän.
B 729 a—b. Träskor, ett par, från samma plats. Gåva av O. A. Sandström, Överboda.
B 730. "Bockhorn", att kalla familjen till måltiderna. Höres eitt par km. Med
fyra sidOihål och -med skulpterat booktaviud. Från Överboda, Umeå s:n.
Samima givare. Tillverkat i givarens ungdom.
B 731. "Valbundet trä", från samma platts ooh av samma givare. Användes mot
"ris". Barnet sikulle dras genom "träet" 3 torsdagskvällar under tystnad.
Även förekom att barnen drogos "genoim jola" av två gummor.
B 732. Stigbygel av järn, ornerad, från Nordtaalings s:n. Gåva av G. Burström,
Obbola. Funnen under skogsstäimpläng 1914 på ett berg.
B 733. Väggklocka, liten, med pendel och två lod, från Norrfors, Umeå s:n. Gåva
av Jonas Helbnan, Norrfors. Urtavlan är av trä med målning imiterande
porslin.
B 734. Dulkatpung av bällingskinn. Gåva av d:r Adolf Lundh, Nordmaling.
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Fullständig Fastighetsförmedling. Eget annonsorgan: A N N O N S B L A D E T .
Ombud för Försäkringsbolaget Norra Sverige.
Hyresförmedling.
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HnslråimimssällsKapeis Kunporelse.
H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t l ä m n a r f a c k k u n n i g t b i t r ä d e av
Jordbrukskonsulenter,
Boskapskonsulent,
Mejerikonsulent,
Länsträdgårdsmästare,
Trädgårdsinstruktriser,

Flskerilnstruktör,
Vandrings
rättare,
Slöjdundervisare,
Täckdlknlngs
förman,

Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen,
Umeå, helst f ö r e den 15 april. T ä c k d i k n i n g s f ö r m a n n e n ä g e r
u p p b ä r a 4 k r o n o r pr d a g av r e k v i r e n t . I ö v r i g t är t j ä n s t e männens biträde kostnadsfritt.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Egnahemslån,
Mejerilån,
Nyodlingslän,
Täckdikningslån,

Gödselvårdslån,
Hingstlån,
Tjurlän,
Fiskerilån.

s a m t s. k. Premielän för a n s k a f f a n d e av B a g g a r , Bin, Skotar och för v i s s a g r u n d f ö r b ä t t r i n g a r i s a m b a n d m e d e g n a h e m s l å n och j o r d b r u k s p r e m i e r i n g .
H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t a n o r d n a r p r e m i e r i n g av
Mindre jordbruk,
Mindre odlingsföretag,
Nötkreatur,

Hästar,
Svin.

Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Vävkurser,
Husmoderskurser,
Växtfärgningskurser.
Konserveringskurser,
Kurser i träslöjd.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Tjurföreningar,
Svinavelsföreningar,

Fåra
velsföreningar,
Kontrollförening ar.

H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s ä n d a m å l är att f r ä m j a l a n t h u s h å l l n i n g e n j ä m t e d e s s b i n ä r i n g a r ä v e n s o m h e m s l ö j d och fiske.
Bliv m e d l e m i s ä l l s k a p e t och stöd d e s s v e r k s a m h e t .
Alla ö n s k a d e n ä r m a r e u p p l y s n i n g a r l ä m n a s a v s ä l l s k a p e t s t j ä n s t e m ä n o c h direkt f r å n S e k r e t e r a r e e x p e d i t i o n e n .

Hushållningssällskapets exp. inrymmas i dess fastighet, STORG. 35, Umeå.
Sekreterareexpeditionen, övre våningen, Tel. 143.
Egnahemsnämnds- och kassaexpedition, nedre våningen, Tel. resp. 69 o. 925.
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F ö r s ä l j e r alla i b y g g n a t i o n e r f ö r e k o m m a n d e 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 av m o d e r n a l i s t v e r k , d ö r r och fönsterkarmträ, fönsterbågträ samt trappvirke. Golvträ, Pärlspånt,
f a s s p å n t s a m t l i s t v e r k , ängtorkade.
Ribb- och b a k a v e d samt sågs p å n s t ä n d i g t i l a g e r . K n u b b v e d f i n n e s till f ö r s ä l j n i n g s o m m a r t i d .
K ö p e r sågtimmer samt sågade trävaror.
Stor leveransförmåga.

Goda varor.

Låga prisnoteringar.

Infordra offert.

B 735 a—'b. Lölkor, ett par, med snidad ranka, från Örträsk s:n. Gåva av C. Wdklund, örträsk.
B 736 a —b. Lolkor, ett par, med målad ranika, från Burträsk s:n.
B 737. Linihuvud, "inkom", med tuppkam, pyramidformig, från Grisbaeka, Umeå
s:n. Gåva av fru Olivia Forsman, Grtsbacka. Given för omkring 75 år sedan t i l fru F:s mor av en god vän, som Skurit den på "själfiske" till "friargåv".
B 738. "Skofoiderkam", skohökam, från 1820, från Gerdisjönläs, Åsele s:n. Gåva av
O. A. Olofsson, Gerdsjönäs. Lapparna, som ej begagnade strumpor, kammade starr med en sådan kam.
B 739. Ask med skjut lock, målad röd och grön, från Bkorrträsk. Gåva av fru Amalia Stenberg, Bkorrträsk. Användes att förvara heinmanshanidldngar i.
B 740. Kaikmagg, från Ljusvattniet, Burträsk s:n. Gåva av L. Burlin, Ljusvattnet.
Användes vid bakning.
B 741. Boirrsväng, från Örträsk $:». Gåva av Karl Nilsson, Örträsk. Märkt "G.
1780".
B 742. Kappmått, från Vännäs by, Vännäs s:n. Gåva av fru Eva Lundström, Vännäs. Krönt första gången 1803.
B 743. "Snussten", från Örträsk, Örträsk s:n. Gåva av C. Viklund, Örträsk. Man
odlade tobaksörten, torkade dess blad och malde dem mot stenen som man
höll i ena haniden. Snuset sökte sig väg genom hålet i stenen och var därpå färdigt att lägga i munnen.
B 744. Plogfcawle, "plogibrädia", med bybornas initialier, från Övenboda by, Umeå
s:n. Gåva av H. A. Paulsson, Överboda.
B 745. Ljussax, från Backen, Umeå s:n. Gåva av fru Maria Ledim, Backen.
B 746. "Ljusibricika" till föregående. Samma givare.
B 747. Näverdosa, sydd, innehållande 5 kopphom. Gåva av K. Grubbström, Stockholm.
B 748. Handtag av mässing till byrå i rokoko, från Baggböle, Umeå s:n. Gåva av
Jotan Hedin-, Baggböle.
B 749. Bandslked, "skobandsked", rödmålad, från Baggböle, Umeå s:n. Saimma givare.
B 750. Pilbåge, ifrån Låmgnäs, Vännäs s:n. Samma givare. Troligen använd att
iila nyckelax med. Hittad i en gaimmail smedja. Från 1733.
B 751. Skifferkndv, mejselforimig, från Låmgniäs by, Vännäs s:n. Gåva av Johan
Dagerman, Stennäs, Vännäs s:n. Funnen i jorden i Långniäs by.
B 752. iBesman, "höibeisman", från Baggböle, Umeå s:n, Gåva av J. Hedin, Baggböle. Från 1776.
B 753. Namnsdagsgratulation, från Umeå. Gåva av Greta Hulltman, Umeå.
B 754. Längd på Kronans smörränta, från Umeå. "Läng på Konigl. Maij:ts Kronones behållne Simör Ränta i Wästeribottens Läns Första Fögderie för åhr 1780".
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755. Linkaim med två kammar och utskurna hjärtan, från Södervik. Umeå s:n.
756.
„
torniformiigt, från samma plats.
757.
„ folåimålait, f r å n samma plats.
758. Soppslev av trä, från samma plats.
759. Banidsked, från Vilhelmina s:n.
760. Koflkorg, utan lock och greipe, från Vilhelmina s:n. Har förr varit försedd
med lock.
761. Skovel av trä och järnbleck, fråim Södervik, Umeå s:n. Märkt "J. F. Q."
762. Besman, från Ratan, Bygdeå s:n. Gåva av fru Lumdlholm, Umeå, änka efter
klookare F. L. i Burträsk. Från 1706.
763. Dryckeskanna, laggad, grönmålad. Samma givare. I denna bok hade man
"blamna" (mjölk oah vatten) eller "dricka" (av säd).
764. "Skyffel", märkt "F. L.", från Burträsk s:n. Samma givare.
765. Uppbördsfook å kllockarlön för år 1901, förd av F. L„ från Burträsk s:n.
Samma givare.
766. Brännvinsglas, från Burträsk s:n. Samma givare.
B 764—6 hava använts vid mottagande av klookarelön i Burträsk. L.
var klodkare därstädes från 1848 till sim död 1900. I hans lön ingick säd,
som avlämnades av bönderna de tre dagarna före Karl-dagen den 28 jan.
Alla bönder, vaTe sig fattiga eller rika, lämnade läka mycket, nämligen ett
skäl korn (10 å 12 skopor). 1848 var lönen omkring 600 kronor men genom
bemimansdelndngar ökades klockarens inkomster till ett par tusen kronor.
Överflödig säd såldes till1 bränraeriet. N'är gubbarna 'kommo, undfägnades
d e med 2 kappar kaiffe, en kask och em suip. Först togo de supen, sen slogo de i kaffet. Ur B 766 ha tusentals bönder i Burträsk druckit. Somliga
föredrogo att betala kontant.
767. Mässingsdosa med Karl XIV Johans bild på locket, f r å n Alimsele by, Åsefe
s:n. Gåva av Gust. Asserlind, Almsele.
768. Snäppare i dosa med skjuttock, märkt "D. H. S.", från Almsele by, Åsele
s,:n. Samma givare. Tillhört förste inbyggaren i Almsele, Daniel Hansson.
769. Vindflöjel, draktavudslforim, från Sörfors, Umeå s : n. Gåva av fru Joih.
Olovsson, Sörfors. Från 1785.
770. Tavla, 1700-tals gravyr, inramad. Gåva av Alfred B. Lewin, Skellefteå.
771 a—e. Fotografier, 5 st., av Umeå. Gåva av majorskan Lindström, Umeå.
a, b, c, visa Umeå före dem stora branden 1888, d, e, efter densamma.
772. Kista, större, med löcket Mätt med säteikinn, från Umeå. Samma givare.
773. Färgtryck inom glas och ram,, "Oberon, König der Elfen". Tryckt i München. Fråm Byslke s:n.
774. "Vältandet trä", fr Teg, Umeå. Gåva av Johan Renbäck, Sandvik, Holm sund
775. Hästpimgla, "tjuka", gjuten, från Överboda Umeå s:n. Gjuten inskrift: " J .
A. S: j: Wemfors. Å Weivnes". Gåva av H. A. Raufeson, Överboda.

®®®®®@®®®®®©®®®®®®®@@®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@

c A n d e r s s o n s

Sftagevi-

Sj

¿ K a f é

( N y a lokaler)
gatan 46 (mitt emot nya

seminariet)

365

» r ^ s import Ä.-B. Norrland I S
m
Kontorschef. 199
siner:
0
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Magasinsbol.hus
Kassan . . . 495
vid hamnen
Lager en gros av Kolonialvaror, Gryner, IWöler, Foder & Utsädesvaror, Karameller, Kex
& Konfektyrer, Kemikalier, Färger, Oljor, Fernissor, Tvål, Såpa & Tvättmedel, Sill, Salt,
Soda, Krita m. m. Ensamförsäljn. av det så lättsålda S k e l l e f t e b r ö d e t samt M e d s t u g a n s
m e j e r i s högfina ostkvalitéer. Huvudnederlag för Umedistriktet av S h e l l s välkända
K r o n b e n s i n , F o t o g e n , S m ö r j o l j o r m. Lägsta
m.
dagspriserl

Umeå

Infordra

offert 1

B 776 a ^ b . Stigbyglar, ett par, av järn, från Långed, Nordmailimg. Gåva aiV J. A.
Jonsson, Lånigied. Från kriget 1808—9. Tros vara ryska.
B 777. Sko av näver, från Långed, Nordmialimgs s:n. Samma givare. Funnen vid
ombyggnad av ett hus.
B 778. Sko av näver, från Låniged, Nordma'lin®s socken. Gåva av A. Karlsson,
Långed.
B 779. "Brådd", användes parvis, från Järnäs, Nordmalings s:n. Gåva av J. F.
Johansson', Järnäs. Användes då man giok på "Wåisera" och drog ismot samt
när man sköt sig fram på skrestånigen.
B 780. "Lirfkfaibba", från. Järnäs, NordmaJtaes s:n. Samma givare. Vid ktattHri»gen användes även skattade klubbor.
B "781. Bandsiked av trä (löv.trä), från Järnäs, Nordimallinigs s:n. Gåva av J. A.
Norström, Järnäs. Varptrådarma gå genom delis hål, dels 'korta, dels långa
springor, vatiför även "rosiga" band kurade vävas. Från 1786.
B 782. En "flår" av tork, Höte på nät, från Järnäs, Nordfrnalingis s:n. Gåva av
Rerrih. Petersson, Järnäs.
B 783. flit av hamima.gjort fnöskle, från Järnäs, Niordmailingis s:n>. Samma givare.
B 784. "Tegeillmått" för tegelslagming, märkt "J. H. S.." Leran pressaides i formen
oah soltoitkades sedan. Från Järnäs. Samma givare.
B 785. Träflaska för mjölk. Från Järnäs. Samma givare.
B 786. "Bärträ", tillhör B 785, från Järnäs. .Saimima givare.
B 787. "Skötdiotob", vekare till skotar, från Järnäs. Samma givare.
B 788. "Fälbytta" för s.älfiskare, från Sävarlberg, Sävar s:n. Gåva av O. Palm,
Umeå. Märkt: "Den 6 April år 1831, I. N. S."
B 789. Skrin med vackert ornerat lock på gångjärn, från Avaträsk, Dorotea s:n.
Gåva av C. O. Forsmark, Överlklinten.
B 790. "Stavhyvet", ortierad, från Åheden, Hörnefors s:m Gåva av Oskar Karlsson, Åhedlen. Användes för hyvling av "stavarna" -i ett laggkänl. Handtaget borta.
B 791. Nätsticka, "Iangnstidka", från Åheden', Hörnöfors s:n. Samma givare.
B 792. Smusasik av näver, från Åheden. Gåva av Josefina Johansson, Åheden.
B 793. Kvast av "villhaivra", från Åheden. Samma givare. Att sopa med inomhus
på svårtillgängliga ställen..
B 794. Stöpsfev, från Åheden, Hörmefors s:n. Gåva av Oslkar Karlsson, Åheden.
Använd dels att stöpa vid nyåret, dels av fclbka att "kasta ut för jälakt", bestående av hår,,naglar etc. av den sjuke, arvskraipat guld etc.
B 795. Björmjärn, från Dorotea s:n. Gåva av Rut Stenberg, Umeå.
B 796 a. Mangetbräde, "kaveliben", från Hörnsjö, Nordmaffings s:n. Gåva av P.
iE. Hörnsten., Hörnsjö.
.b. Kavle till ovanstående, från Hörnsjö. Samma givare.
B 797. Strumpeband, röda och svarta, ett par, från Åheden, Hörnefors s:n. S. k.
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A.-B. BÄCKSTRÖM & STRÖMBERG
B Y G G N A D S ENTREPRENADFIRMA
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Rt. 570

TEGELBRUK^

(F. D. S O F I E H E H S
TEGELBRUK)
Ägare: Byggmästare
J. M.
Bäckström

Årstillverkning:
Rikst. 570
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Begär

700,000
prisoffert!

å

800,000

stortegel
B r u k e t 126

"lagda band". Sutto nedaroför knäet, liggande i många varv och lämnade
djupa märken efter sig. Gåva av fru Josefina Johansson, Åheden.
798. Ridsade'1 med utskärningar, från Hörnsjö, Nordtnalings s:n. Gåva av P. E.
Hörnsten, Hörnsjö.
799. Setbåge, från. Lappvattnet, Burträsk s:n. Bågen ändar i fågelhuvuden.
800. Trätallrik, rund, från Mjödvattnet, Burträsk s:n. Gåva av Albin Lundmark.
Mjödvattnet.
801. "Skobandsked", från samma plats och samma givare.
802. Bärträ, ''bålträ", från samma plats och samma givare.
803. Nyokelskylit av järnplåt, från Kyrkstaden, Burträsk s:n. Gåva av Alfred
Enigberg, Västanträsk, Burträsk s:n. Övre delen försedd med djur (fågel)ornament.
804. Bockhorn, från Norrlångträsk, Burträsk s:n. Använt taäi att "båda" till måltiderna. En gång begagnad att skrämma bort en björn med. Gåva av fru
Maria Wallmark, Renbergsvattnet, Burträsk.
805. Fälltäoke från Renbergsvattnet, Burträsk s:n. Samma givare.
806. Fälitäoke, från Åbyn, Burträsk s:n. Gåva av fru Eva Andersson, Åbyn.
807. Rotkoirg med look. Från Renlbergsvattnet, Burträsk s:n. Gåva av fru Wallmarlk, Renlbergsvattnet.
808. Bärträ med två krokar, från Backen, Umeå s:n. Gåva av Kart Forsman,
Badken. Märkt "A. N. D. A:o 1760".
809. Lodibesman, blåmålat, från Renbergsvattnet, Burträsk s:m. Gåva av fru
Wallmark, Renbergsvattmet.
810. Bärträ till laggad "fisk-kars", från Renlbergsvattnet, Burträsk s:n. Gåva
av Oskar Waillmark, Renbergsvattnet.
811 a—b. Lökar, ett par, med plattskuren ranka på röd grand, från Bygdsiljum,
Burträsk s:n. Gåva av D. L. Åström, Bygdsiljum.
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Tgmadr.: Glasporslin

Rikstelefon 356

Umeå Glas- & Porslinsaffär
P a r t i f ö r s ä l j n i n g av

Glas - Porslin - Lampor - Elektrisk
armatur <6 Bosättningsartiklar m. m.
OSRAM f ö r s ä l j n i n g s l a g e r

W. E R I C S O N
UMEÅ
(N. S t r ö m q v i s t s Eftr.)

Största

sortering

på platsen

i alla

sorters

Skodon, Läder & Galoscher
Rt. Affären 880

HENRIK
Rt. 423

K U N G S G . 53

HARJU

Rt. Bost. 1025

• UMEÅ

FÄRG-, KEMIKALIE- <6 T A P E T A F F A R

Rt. 423

S p e c i a l a v d e l n i n g för f o t o g r a f i s k a
artiklar. L o k a l : K u n g s g a t a n 6 3

R e k o m m e n d e r a r sin sortering av Färger, Fernissor, Falu
rödfärg, Tapeter, Kameror. Stor sortering F ö r b a n d s - och
sjukvårdsartikl. m. m. Order till landsorten exp. o m g å e n d e
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E. Hermansons Möbelaffär
Kungsgatan 5 0

-

Telefon 183

Rikhaltigt lager av

MÖBLER,

MÖBELTYGER,
GARDINER
och
KORKMATTOR

B 812.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

boka, 1 st., med målad ranka på gul grund, från Mjödvattnet, Burträsk s:n.
Gåva av Albin Lundmark, Mjödvattnet.
813 a—'b. Lokor, ett par, med hästhuvud och med målad ranka på blå grund,
ifrån Mjödivattnet. Samma givare.
814. Laka, 1 st., g>ul!målad, från Mjödvattnet. Samma givare.
815 a—b. Lokor, ett par, med målad ranka på röd grund, från Bygdsiljum, Burträsk s:n. Gåva av handlande Andersson, Bygdsiljum.
816. Betsel med tennibeslag, från Bygdsiljum, Burträsk s:n. (Inköpt för 1 kr.)
817. Nyckel, ledad, från Bygdsiljum, Burträsk s:n. Gåva av banditande Andersson, Bygdsiljum. Avsedd att öppna en dörr genoim upplyftande av en kttntka genom hål i dörren.
818. Understen till handkvarn, från prästgården, Burträsk s:n. Märkt "G. V. I..
B." Prästgårdens gamla handkvarn. Gåva av prosten Markgren. Gamrnelbyn.
819. "Fliskslag", för dödande av fångad fisk, från Lappvattmet, Burträsk s:n.
Gåva av A. Burvall, Lappvattnet.
820. Riidisadiel, från Mårtemsboda, Burträsk s:n.
Gåva av Anders Johansson,
Mårtenisboda. Från 1605.
821. Pilspets av kvarts (?). 8 cm. lånig, från Brattliden, Överkilinten, Bygdeå s:n.
Gåva av Adrian Nilsson, Brattliden.
822 a—b. Lokor, ett par, från Baclken, Uimeå s:n.
823. Besiman, från Rättviks s:n, Dalarne. Gåva av målare Mellin, Vännäs.
824 a—ib. Nappträ med tillhörande dihorn, från Vännäs s:n. Gåva av Hanna
Lundberg, Spöland. Nappträet är prytt med kilsnitt, dihornet försett mieid
napp av samiskat skinn. Från 1855.
825. Ljussax, från Vännäs s:n. Samma givare.
826. Rockihuvud, från Nyåker, Vännäs s:m Gåva av fru Sjögren, Nyåker.

E. & B. N I L S S O N , M å l a r e
Rt. 376 b o s t .

—

U m e å

—

Rt. 543 v e r k s t .

Utför:

Rums-, Möbel-, Skylt-, Automobil- och Vagnsmålning
samt i övrigt vad till yrket hörer.
Obs.!

Verkstad vid järnvägsstationen.

—

Postadress: Haga, Umeå
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ALLTID
BILLIGA PRISER O C H S T O R T URVAL I

Guld - Silver - Nysilver
och Krislaller
*

JUVELERÄRE

K. E. B E R G = Umeå

ZRMst.

240

B 827. Våffeljärn, hemsmitt, från Vännäs b r , Vännäs s:rc. Gåva av August Jönsson, Vännäs.
B 828. Mejsel av svart skiffer, från Kussjön, Desertörs s:n. Gåva av fjärdingsman
Grahnén, Granö.
B 829. Skrin, miänfct "S. T. D.", med plattskiurna Mammor på locket, från Spölawds
by, Vännäs s:m. Gåva av herr Malmgren, Spöland.
B 830. Herrväst av randig grönaktig sammet ocih med pärleimorknappar, från Vänifors, Vännäs s:n. Gåva av Per Olofsson, Vänfors.
B 831. (Bdkställ, svartmålat, märkt "1 1/1 33", från Vänifors, Vännäs s:n. Gåva av
Emil Appelfätt, Vänfors.
B 832—4. Ljusstakar av metall, från Vännäs by, Vännäs s:n. Gåva av Enik Lundberg, Vännäs.
B 835. Korg av rottågor, f r å n Kvarnfors, Vännäs s n : . Gåva av fru Jenny Karlsson.
Kvarnfors.
B 836. Selbåige av järn, från Överboda, Umeå s:n. Gåva av Erik Forsgren, Brån,
Vännäs s:n.
B 837. Revträ, troligen till bandstol, från Brån, Vännäs s:n. Gåva av K. P. Larsson, Brån.
B 838. Album, innehållande foton av riksdagsmän, från Brån, Vännäs s:n. Gåva
av E. Lindström, Brån. Stammar från O. Nilssons gård i Brattby.
B 839. Modell av utdiraigssäng, från. Brån y Vännäs s:n. Samma givare. Tillverkad för c:a 20 år sedan.
B 840. Såg, liten, märkt "1834 E. E. S. N.", använd att "såg nerdragslira på bord".
Från Brån, Vännäs s:n. Samma givare.
B 841. Skrin, litet, märkt "A. P:son" och ovanför kunglig krona etc., från Mullsjö.
iNordimalimgs s:n. Gåva av fröken Gerda Nilsson, MuHlsjö.
B 842. Linkam, "rockbuve", blåmålad och försedd med en kam, prydd med inskur-
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U

M

E

A

K L I G H E E R

VALKANDA I HELA

UMEÅ

B
B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

KLICHEANSTALT

NORRLAND

- Rt. 989

ma h j ä r t a n och Utsnitt.
Från Mullsjö, Nlordimalings s:n.
Gåva av fru
Augusta Lindgren, Mullstfö.
843. Linihuvud, "linihiuve", pyramlidfonmigt, trasigt, från HaSen> Nordimaldngis s:».
Gåva av fru Magdalena Hallström,. Hallen. F r å n 1841.
844. Näverikont, flätad, från Hallen. Samima givare.
845. Qrytifattare, " g r y t f a t e " (Burträsfcmål), från Hallen. Samma givare.
846. FanmfOit, "brandjärnet", använt att ställa pannor på. Samma givare.
847. S t a i m p j ä m märkt "J. A. S.", från Låmged, Nordmalings s:n. Gåva av J.
A. Jonsson, Låmged. Amvänides att befria säden från agnar före målningen,
varvid järnet stöttes upp och ned i en tunna.
848. Mått av koppar, krönt 1860, fr. Renbergsvattnet, Burträsk s:n. (Köpt för 1
kr.)
849. Bökställ, från Inmersjö, Umeå s:n. Gåva av Jonas Persson, Inmersjö.
850. KöttgaifiM, från Inmersjö. Saimma givare.
851. Fårträlj. Samma givare.
852. Ljusstake av mässing, i form av en lyra, från Brån, Vännäs s:n. Gåva av
K. P. Larsson, Brån.
853. Linfäste, spirforimigt, omålat, f r å n Hössjö, Umeå s:n.
854. Valibunidet trä, från Övenklinten, Bygdeå s:n, Gåva av Johan Johansson,
Öveilklinten. Oim dess användande var intet känt. Var funnen vid rivning
av en vind.
855 a—b. Gångjärn, ett par, från Överklinten, Bygdeå s:n. Gåva av Isak Johansson, Övenkinten.
856. Selbåge, från Bjenfors, Bygdeå s:n. Gåva av J. P. Grenholm, Stortjärn,
857. Träsked, f r å n Överklinten, Bygdeå s:n. Gåva av K. U. Jioihamsson, Överkldnitien.
858. Mejsel! av svart skiffer, från Överklinten, Bygdeå s:n. Gåva av Ossian
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Ni har

bekymmer

för E d r a böcker, vari bladen börjat lossna.
S ä n d g e n a s t E d r a b ö c k e r f ö r i n b l n d n i n g till

Zetterström & Almströms Bokbinderi, Umeå
K u n g s g a t a n 58.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Rikstelefon

182.

Pettersson, Öveflkiinten. Funnen 1917 uppspolad vid stranden av Kvarnforsen, Överkliniten.
859. Dikminigsyxa, "iörhoggare", från Storrönninigsiberget, Bygdeå s:n. Qåva av
K. M. Johansson, Överkliniten.
860. Lyftkrok, "löftkrok", från Storrönn,inigisberget, Byigdeå s:n. Qåva av Nikanor Söderland, Bygdeå. Använd att lyfta timmerstockar med.
861. Hyvel med i träet i zickzaclk inlagd såglkilimga, från Storrönmingsberget, Bygdeå s:n. Saimma givare. Använd att jämna av plank, klåvar, på ytan med.
(Osäker uppgift).
862. Handtag, "grepe", på dörr, ytterdörr, märkt "O. H. 1764", från Åbyn, Burträsk s:n. Gåva av fru Hilda Nilsson, Åbyn.
863. Rankbåge, ¡mörkbrun, med mässingsbeslag, från Åbyn, Burträsk s:m. Gåva av
J. A. Nilsson, Åbyn.
864 a—b. Lokor till föregående, ett par. Samima, givare.
865. Remtyg till föregående. Samima givare,
866 a—ib. Lokor, ett par. Huvudet bladornerat men med tydtig hönshuvudskaraktär. Samma givare.
867. Ask, använd för förvaring av stycke och mössa, från Åbyn, Burträsk s:n.
(Köpt för 2 kr.)
868. iNappträ, varmed dihornet kvarhölls i vaggan, från Umeå s:n.
869. BäliterSmg med kvarsittande nyckel, från Sörlbyw, Nordimaings s:n. Gåva av
Jöhan August Johansson, Sönbyn.
870. Ljussax, från Sönbyn, Niordmaliings s:n. Samima givare.
871. Bibel inbunden i brunt skinn med träpärmar. Illustrerad med talrika träsmitt. Titelblad borta. Från Nordmalings s:n. Gåva av I. Westermark,
Brattfors, Nordmaling.
872. Sweriges Rikes Lag 1734, inbunden i brunt läder, från Bygdeå s:n. Gåva
av Karl Andersson, Sjöbäclk, Byigdeå s:n.
873. "En christelig trosbekännelse, utgiven av Läsare-Sällskapet i Skellefteå etc."
Inbunden1 i läder. Tryckt i Stockholm år 1821. Från Renbergsvattnet, Burträsk s:n.
874. "Buschiings allmänna avritning av Europa." Tryckt i Upsala 1763. Från
Mårtensboda, Lövångers socken. Gåva av Anders Persson, Mårtensbodn.

" g g-63 B . F . S . M i s s i o n s b o b h a n d e l

K n s

u M E A

T i l l h a n d a h å l l e r ett r i k h a l t i g t l a g e r a v : B i b l a r , N y a T e s t a m e n t e n , P s a l m böcker, Sångböcker och Skrivböcker - Makulatur, Papperspåsar, Papper
och Kuvert, Bokföringsböcker samt skrivmateriel.
Gör ett besökt
Telefon 909
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Livförsäkringsbolaget SVECIA
Meddelar

livförsäkringar
av alla slag såväl
som utan
läkarundersökning.

Premiebefrielse vid invaliditet och sjukdom!
Liberala försäkringsvillkor!

med

Sanatorievärd vid luberkolossjukdom!
- Agenter

antagas

mot hög

provision!

V i d a r e u p p l y s n . l ä m n a s a v v å r ö v e r i n s p . John Berglund, Umeå - T e l . 179
o c h I n s p . J. Eriksson, Vindeln - Tel. 71.
B
B
B
B
B

875.
876.
877.
878.
879.

B 880.
B 881.
B 882.
B 883.
B 884.
B 885.
B 886.
B 887.
B 888.

B 889.
B 890.
B 891.
B 892.
B 893.

iNätnél för bindning av nät.
SnöpartMäirwma, från Ljusvattnet, Burträsk s:n.
Spolrock, från. Brån., Vännäs s:n. Gåva av Alfred Eriksson, Brån.
Bandstot, från Brån, Vännäs s:n. Gåva av K. P. Larsson, Brån.
'Rävbräda för rävfångst, från Micketträsk, Umeå s:n. Gåva av falktor Arvid
Edström.
Dihorn, med smalare änden skodd med bteCk, från Nornmjöle, Uimeå s:n.
Gåva av fröken. Lotten Jonsson, Norrmjöle.
Nappträ till föregående, från Norrmjöle, Umeå s:n. Samma givare.
Flintyxa utan skaft-håll, funnen vid plöjning i jorden, från Övenboda, Umeå
sm. Gåva av M. Plantare, Umeå.
Barkspade, märkt "1741 M. S.", från Avaträsik, Dorotea s:n. Gåva av O.
A. Svanilaimd, Avaträsk. Uppges (i brev) vara en s. k. barkspade eliter, som
somliga tro, en s. ¡k. "meseröra" använd vid mesostlkokning.
•Själspjut, s. k. väckare, från Holmon, Sävar s:n. Gåva av fyrmästare Sjöstedt, Holmön.
Lasktuibba, för dödande av fånigad lax, från Norrmjöle, Umeå sm. Gåva av
hemmansägare Lundmark, Norrmjöle.
Tjärnstav. Gåva av kyrkoherde Svartengren^ Umeå.
Väst, från Nyiby, Bjiurholms s:n. Gåva av F. Berg, Bjuriholm. Har tillhört
och burits av hem.-äg. Erik Gustaf Forsberg och var hans brudgumsväst.
Klädming av grön- och rödrutigt tyg, 'från Vallen, iNordmaldngs sm. Gåva av
fru Maria Thuniberg, Bjurholhi. Tillvetlkad 1861 i Vallen, Nordlmatinigs s:n
av kyrkovakitare G. Wlikmans hustru Anna Kris-tina, som själv spann:, vävde,
färgade odh sydde klänningen och sedan bar den vid systerns bröllop. Gåva av dottern fru Th.
Tunmriv. Gåva av folkskollärare Åströrn. Märkt "P. A. 1881".
Stekpanna, från Jörns s:n. Gåva av Petrus Jöhanssoffl', Jörn. Uppges vara
hemförd a.v en soldat, som deltagit i finsk-ryska kriget 1808—09.
Selbåge, "seäkrok", från Burträsk sm. Gåva av Nestor Bolländer, Bjurhotm.
Asik, märkt "M. O. D.", från Vitvattnet, Bjurholms s:n. Samma givare.
Träskål, svarvad, från Bjurholms sm. Efterrapning av d.e s. k. rysskålarna.
Dylika gjordes av en svarvare i Mellantjärn. Samma givare.

SIGRID WALLNERS MODEAFFAR
R E K O M M E N D E R A S
K u n g s g . 57.
Senaste nyheter!

R i k s t e l e f o n 366
Billigas-te priser!

374

5

K O D O N av alla

IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

billigast

i

C. G. CARLSSONS
Rt.

slag
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69 KUNGSGATAN

Skoaffär
69

Rt.

97

B 894. Träskål, svarvad, s. k. rysskål, från Bjurholms s:n. Samma givare.
B 895. Ask för förvaring av silkesschaletter, märkt " 0 . J. S." "1791". Från Halvpundsjö, Bjurholms s:n. Samma givare.
B 896. Bränmvinsikagige, laggad, märkt "1774". Från Bjurholms s:n. Samma givar«.
B 897. Niäivenhämtare, från Bjunholms s:n. Använd för förvaring av fämjölk under
myrslättem. I den höll1 sig mjölken särskilt länge. Samma givare.
B 898. Mamgedbräde, "kavtebräa", med helsnidat handtag, märkt 1802, från Bjurholms s:n.. Samma givare.
B 899. Korg med lock och två handtag, från Nordantoäök, Nordtaäiängs s:n. Korgen tSBlverkad av en laipp. Samma givare.
B 900. Plåtiykta, från Bjurholms s:n. Samma givare.
B 901. Dokumentskrin för pengar och värdehandlingar, märkt invändigt- på locket
"J. P. S. 1820", från Nyby Bjurholms s:n. Samma givare.
B 902. Bärträ, fr 1815, från Agnäs, Bjmholms s:n. Gåva av J. O. Sjölund, Agnäs.
Gåva av nämndeman
B 903. Ljuslåda för förvaring av ljus, från> Örträsk s:n.
Betländer, Bjurholm.
B 904. Liniborste, från Umeå s:n. Gåva av vaktmästare C. Blomkvist, Umeå.
B 905. Mössa för kvinnor, svart, från Umeå s:n. Samma givare.
B 906. Segellsötmmiarhandske, från Umeå. Samma givare.
B 907. Handkvarn, stor, från Strand, Umeå s:n. Gåva av A. Sehlstedt, Strand.
B 908. Besiman av trä, krönt 1775 och 1789, från Lovö», Umeå s:n. Gåva av fru
Anna Åhman, Lövön.
0 »v*—10. Liniborstar. Samma givare.
B 911. Tratt, grönt- och rödmålad, från Lövön, Umeå s:n. Samma givare.
B 912. Ladibesman, "lovikt", av trä. Samma givare.
B 913. Dell av rensele, från KväRträsk, Åsefe s:n. Gåva av E. Olofsson, Kvällträsk.
Jlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»^

1 STRÖMSÖRS L A N T H U S H Å L L S S K O L A |
|

NORDMALING

s
s

Fri 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 kr. pr m å n a d ,
Obemedlade och mindre bemedlade kunna erhålla
p l a t s u n d e r s t ö d m e d 30 å 15 kr. pr m å n a d .
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Närmare meddelanden lämnas av skolans styrelse, adress S T R Ö M S Ö R , N O R D M A L I N G
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A-B. Johan

Åkerbloms

Riks t. 61

-

Bokhandel
UMEÅ

SVENSK & UTLÄNDSK LITTERATUR
Inbindningar

frän

Nordsledt

P A P P E R S H A N D E L
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

<6 Söners
-

Bokbinderi

FOTOGRAFISKA

ARTIKLAR

914.
915.
916.
917
918.

"Doimbiällfa". Samma givare.
Tiggarpåse. Kvariäimnad av en tiggarlapp. Samma givare.
Almanacka 1879, lapsk. Samma givare.
a—to. Tryiger, ett par. Ringen av gran,, i övrigt vidjor. Samma givare.
"ött skoihöpar", knippa med skohö, från Övre Rissjö, Åsele s:n. Gåva av
Eriik Mattson, Rissjö.
919. Stryikbord, från Umeå s:n. Gåva av N. J. Hellman, Norrfors.
920. "Stråikbänk", från Broänge, Lövånger s:n. Gåva av H. Broman, Broänge.
9,21. Stävmaill, frära Skravelsjö, Umeå s:n. Använd vid taggkärlstillverkninig.
922. Redskap för skaiftknytning, från Ljusvattnet, Burträsk s:n.
923. Skedjärn, från Umeå sm. Gåva av vaktmästare Holmström, Umeå.
924. Baktråg av asp, märkt "1852", 150 cm. långt, 56 cm. brett och 16 cm. djupt,
från Smårödjningen, Bygdeå sm. Gåva av I. P. Skantz, Smårödjningen.
925. Apparat för tillverkning av knappar, från Smårödjningen, Bygdeå s:n. Samma givare. Märkt 1817. Användes för stöpning av Myknappar till de numera ur bruk komna kalvskdnnspälsarna. Tillverkad av hemmansägaren Jon
Jorasa (Jonas Jonsson) i Överklinten, vilkens pojkar sprungo omkring odh
sålde knappar på landsbygden. Från denne kom apparaten till sonen, som
gav den till K. J. Kallström i Erl&ndsitorp, Bygdeå, som gav den till givaren för 30 år sedan.
926. Laskarkläinma, märkt 1785, från Bygdeå s:n. Gåwa ax August Viklund,
Smårödjningen, Bygdeå s:n.
927. Vävstol med självväxta ståndare, från Fredrika s:n. Gåva av Elof Jonsson
och Hilding Sjöberg, Lögdasund, Fredrika.
928. "Fethorn", smörjhorn till bössa, från Bellväk. Gåva av Z. P. Wiklund,
Bellvik. I hornet förvarades "klövfett", som tages ur kreaturens kluvna
smalben.
929. Snusdosa av näver med ovalt trälock, från Bellvik. Samma givare. Dosan
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T E L E F O N E R : 668 Kontor, 370 Minutaffären Skotgatan 45 - ankn. Chefens bostad och exp.,
435 Minutaffären i Sparbankshuset - Telegramadress: SLAKTERIBOLAOET
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har gått i arv genom fyra släktled. Märkit "I. K. S. 1792, L. S. S. 1830,
L. W. L. 1864 och Z. P. W. L. 1892".
930. Samling av fönbudsvänliga affischer, från Umeå. Reklamer från fö rbudss t riden 1922. Gåva av Västerbottens Förbuds-förbund.
931. Samling av föribudsfientliga affischer, från Umeå. Reklamer från fönbudsstriden 1922. Gåva av L. F. U. F.
932 a—'b. Leksak, "skäkt", från Balsjö, Bjurholims s:n. Gåva av skolgosse i
Balsjö. Insänd av Hilda HaJfvarsson, Gossarna i Balsjö leka med detta
fcastredskap, som kalfes "skäkt". Pilen benämnes "skäkt", "skäktpil" eliter
"kastpil".
933. Ett par fotlbojor, från Umeå. Gåva av Kronobäktet, Umeå.
934. Järnring med vidlfästade järnkettingar och ett halsjärn, från Umeå. Möjligen
hörande till en skampåle. Samma givare.
935. Bläckhorn av horn, från Stensiele s:n. Hornets nedre del går att skruva loss
och innehåller sanddosa. Gåva av Oscar Holmberg, Stensele.
936. Besman. Gåva av bankdirektör D. Holmgren, Umeå.
937. iBandäked. Samma givare.
938. Näverkont, från RödSngträsik, Örträsk s:n. Gåva av J. A. Hamrin, Rödingträsk.
939. Näverkorg. Samma givare.
940. Bösshölster av läder, fråm Rödingträsk, Örträsk s:n. Gåva av O. Olsson,
Rödingräsk.
941. Gröttvara, s. k. "timrad gröttvaru", från Rödingträsk, Örträsk s:n. Samma
givare.
942. Sedlar, 11 st., från Umeå, Luleå, Härnösand. Gåva av Svenska Handelsbanken.
943. iBjättra, från Röbäck. Gåva av D. Holmgren.
943 b. Mynt (silver), från 1777 (Giustaf 111). Gåva av Rob. Dahlgren, Umeå.

t i t t : : ,

B r a n b y

L a n t b r u k s s k o l a

" l o t r z

Tidsenlig undervisning i lantbruks- och allmänbildande ämnen.
P r a k t i k vid s k o l a n s v ä l s k ö t t a j o r d b r u k o c h f r a m s t å e n d e l a d u g å r d .
K o s t n a d s f r i u n d e r v i s n i n g — h e l å r s e l e v e r fritt v i v r e .
Statsstipendier för mindre bemedlade.
Goda platsmöjligheter. P r o s p e k t
gratis.
F ö r f r å g n . b e s v a r a s a v s k o l a n s f ö r e s t å n d a r e , adr.: Brattby,
Spöland.
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Svagdricka,
B 944.
B 945.
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B
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948.
949.
950.
951.
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953.
954.

B 955.
B
B
B
B
B
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956.
957.
958.
959.
960.
961.

B 962.

Rt. 229

sin tillverkning

Lag. Svagdricka

av

samt alla slags

Läskedrycker

9 mynt (silver och koppar), svenska, finska och ryslka. Gåva av Mikael
Karlsson, Nysätra, Ånäset.
Pipdosa, från Vindeteranaete. Gåva av Bdv. Ericson, Vindelgransele.
Vällingklocka, från Johannisfors brak, Sävar s:n. Gåva av H. O. Zimgirmark, Ytterhiske.
2 karaffimer från major G. TurfjeWs hem i Bygdeå. Gåva av fru Pauline
TunfjeM, Umeå.
Näverlur. Gåva av Åke Berg, Bijurholim.
Kavel. Samma givare.
Rodkhuvud. Samma givare.
BandSiked. Från 1836. Samma givare.
Köttigafifel. Samma givare.
3 tavlor av gamla Umeå. Gåva av Gunnar Bexeiliius, Skellefteå.
Gammalt bänglås jämte nyckel, hittat vid plöjning i en åker på Teg, Umeå
s:n. Gåva av J. Jonsson, Teg.
Laikan från Jakobsson i Ftarjken, Ånäset. Gåva av fru Allma Pettersson,
Umeå.
Smörbytta, märkt "1775". Gåva av fru Anna Dahlberg, Åsele.
Drickskanna, från slutet av 1700-talet. Gåva av fru Hanna Nilsson, Storlögda.
Mjölksil ifrån 1756. Gåva av fru Anna Mattsson, Rissjö.
Spiänmträ från 1700-talet. Samma givare.
Storkista, från 1700-talet. Gåva av Per Åström, Umeå.
Skifferspjutspets, från Hössjö, Umeå sin. Gåva av O. Granberg, Hössjö.
Hittad i Hössjö, Umeå 1908, i jorden nedanför Olov Granbergs gård.
Järnvåg, från Nordwaiinig. Använd vid vägninig av foror vid gästgivaregården. Finnes å Gammlia. Gåva av bröderna Sjöberg.

Övriga bär ej införda gåvor under de två senaste åren redovisas i nästa årgång av Hembygdsbok.
Gåvor till hembygdsföreningens samlingar mottagas numera av föreningens
museinämnd, adjunkt O. Landquist, bankdirektör D. Holmgren och redaktör E. Gafveliin, alla ii Umeå, eller kunna inlämnas på någon1 av Umeå-tidningarnas redaktioner.
Redovisas Ii tidningarna och i hembygdsboken "Västerbotten".
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J Ä R N V A R O R i parti och minut. " S t o r m " velocipeder, " P e n t a " bensinmotorer, "Husqvarna" motorcyklar, "Avance" råoljemotorer.
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HEDERSGÅVOR - MATSILVER
FÖRLOVNINGSRINGAR
Nya

arbeten

och r e p a r a t i o n e r

utföras å egen verkstad

F Ö K T E G R N I N G

över nytillkomna medlemmar i Västerbottens läns Hemnygdsiörening utöver
förteckningen i 1923 ars Hembygdsbok.
(Rättelser i förteckningen, adressförändringar o. d. torde godhetsfullt
anmälas till överlärare A. F. Sortelius, Umeå.)

Ständiga medlemmar.

Bohmansson, Thora, fru, Umeå.
Kempe, Ragnar, civilingenjör, Kungs—
trädgårdsgatan 22, Stockholm.
Lindström, Q., överste, Vinkelgatan 13,
Stockholm.
Ärligt betalande

Abrahamssom, K., vaktmästare, Boden.
Abrahamsson, P. R., jordbruksarbetare,
Brattby, Spöland.
Åhlén, O. A., pastor, Skellefteå.
Ahn, von, Johannes, reg.-pastor, Boden.
Atenius, Constantia, fru, Rågoliden, Sappetsele.
Almgren, E., länsassessor, Umeå.
Almgren, Harald, apotekare, Skellefteå.
Andersson, Anders, journalist, Umeå.
Andersson, Mart, ifru, Luleå.
Andersson, Einar, skogsifogde, Ytterhiske,
Umeå.
Andersson, Hilda, fröken, Umeå.
Andersson, Agnes, handelsibiträde, Umeå.
Andersson, Frida, fru, Umeå.
Andersson, Kart Aug., lapptillsyningsman,
Norra Fjällnäs, Tärnaby.
Andersson, Nancy, fru, tax 22, Jörn.
Andersson, Kari, trydkare, Umeå.

Olsson, Aug. j:or, disponent, Karlavägen
11, Stockholm.
Saihfin, Carl, disponent, Umeå.
Wtkander, Robert, fiemtnansäg., Holmön.
Wikström, Henning, lantbruksingenjör,
Skellefteå.
medlemmar.

Andersson, Amelie, uppasserska, Umeå.
Andersson', Klas, herr, Djupvik, 11 o5msund.
Andersson, Ina, lärarinna, Örträsk.
Andersson, Emil, bokhållare, Överklinten.
Andersson, Nanny, sjuksköt., Vindelin.
Andersson, Signe, folkskoll., Flärke, Husum.
Andersson, Hjailmar, herr,
Rödåladen,
Tvärålumd.
Andersson, Anna, fru, Nygat,. Skellefteå.
Andersson, Tea, sjuiksiköt., Gustafs, Dalarne.
Andersson, Rulbew, folk&koil., Åsele.
Andersson, Johan, herr, Åsele.
Andersson, Knut, tultöverkontr., VolimarYxkulfegat. 6, Stockholm.
Andersson, Agnes, fröken', Skellefteå.
Anmifeldt, iHj., ingenjör, Skellefteå.
Asp, Isidor, faktor, GimOnäs, Umeå.
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Westerbottens Import
Aktiebolag
RIKSTELEFON ER :
146, 337, 800, 1110

II m o å
U NI e d.

TELEGR.-ADRESS
UMEIMPORT

Partilager av:

Kaffe, Socker, Gryner, Fläsk, Malmökrita, Salt, Oljor och alla slag
av Specerier m. m.
Asplund, Folke, herr, Morfin, Skellefteå,
Axelsson, Erik, herr, box 8, Skellefteå.
Backlund, Hedvig, lärarinna, Östernioret.
Beting, K., jägmästare, Skellefteå.
Bergih, Ernsit, furir, I. 20, Umeå.
Berglund, Hildur, fru, Risberg, Bastuträsik.
Berglund, Dagny, lärarinna, Hormavan.
Berglund, J. C., materiaMörv., Norrbyskär.
Bergmark, Aron E„ köpman, Umeå.
Bergstrand, Elin, ¡kontorist, Haga, Umeå.
Bergström, Essie, lärarinna, Umeå.
Bergström, H. J., verkmästare, Boden.
Bergström, F. A., arbetare, Furunäs, Ursviken.
Bill, Axel, prov.-läk., Vilhelmina.
Billström, Erik, kyrkoherde, Norsjö.
Bjuhr, Erik, byggmästare, Lycksele.
Bjuhr, Karl, byggmästare, Stensele.
Björklund, Lisa, fröken, box 22, Jörn.
Btom, William, förvaltare, Sörbym, Nord¡maling.
Btomqvist, Gustaf, kamrer ,Sv. Handelsbanken, Stockholm.
Boman, Hugo, l:ste stationsskrivare,
Järnvägsgatan 5, Ängelholm.

Bonnedahl, Johan, intendent, Kallholmen.
Borg, Berta, lärarinna, Stavre.
Boström, J., veterinär, Skellefteå.
Bourwall, Bertil, fotograf, Umeå.
Brandt, Karl, urmakare, Norsjö.
Boström, Axel Th., lantmätare, Umeå.
Burlin, O., överlärare, Dennewitz, Malmberget.
Burman, Otto, landsfiskal, Skellefteå.
Byström, Ebba, dispensärsköt., Tärnaby.
Bäckström, Hulda, fru, Stensund, Sorsele.
Bäckström, Sven, folksboll., Stensele.
Baärmhielm, Margareta, lärarinna, Skellefteå.
Calteiberg, C. A., kyrkoherde, Sorsele.
Carron, Gustaf, herr, Skellefteå.
Carson, Torsten, jägmästare, Åsele.
Datol, Frans, herr, Gimonäs, Umeå.
Dahlberg, N. A., postäljon, Umeå.
Dahlberg, Frans, herr, Löivön, Holmsund.
Dahlberg, Birger, verkmäst., Skellefteå.
Dahlberg, Gust. Martin, herr, Spöland.
Dahlgren,' Maja, lärarinna, Ytterklinten,
Överklinten.
Dahlgren, Edvin, herr, Niorribyskär.
Dahlin, Conrad, intendent, Sturegat. 13,
Stockholm.

380

Gynna

(55 c m 6 y g&£>för ertingerts
^Ive^faxiranf
ISÄVA

RGÅRDEN

Trevligaste målet för promenaderna
vinter och

sommar!

Hemtrevliga lokaler för F a m i l j e f e s t e r ,
Föreningssamkväm

Gott bord!

m. rri.

Humana

priser!

381

UMEÅ LYSOLJEAKTIEBOLAG

Vacuum och Pratts smörjoljor.
B e n s i n s t a t i o n e r : Skolgatan

Obs.!

49, Kungsgatan

Dahlman, Hildur, fru, Prästgatan 20,
Östersund.
Dahilstedt, Helige, överläkare, Österås.
Dahlström, Astrid, fröken, Nordimaling.
Dalroth, Edla, lärarinna, Brattby, Spöland.
Danielsson, Karl, stationsmäst., Nyåker.
Eöblad, Nils, jägmästare, Sorsele.
Edlin, John, köpman, Linnégat., 48, Stockholm.
Bhn, A., herr, Vindetn.
Ekblom, Anders, herr, Umeå.
Ekerotih, Erik, aktuarie, Nybrogatan 73,
Stockholm.
Ekeroth, Olof, l:ste kanslisekr., Birger
Jarlsgat. 71, Stookholm.
Eklöf, Gustaf, folkskollärare, Olovsfors,
Nordimaling.
Ekström, Aug., jordbrukskonsulent, Vilhelmina.

Spolplatta för bilar
45.

T e l e f o n e r : 93, 104

Emanuellsson, Emanuel, gårdsäg., Sarndbacka, Umeå.
Emsing, J. A„ distiktsohef, Umeå.
Emsing, Anna, fru, Umeå.
Eriksson, K. V., handelsresande, Umeå.
Eriksson, Emil, lapptitls.-man, Kraddsele,
Hemifjäll.
Eriksson, Johan, folkskolJ., Ursviken,
Skellefteå.
Eriksson, E„ Furir, I. 20, Umeå.
Eriksson, Johan, herr, Gimonäs, Umeå.
Eriksson, E., agronom, Djura.
Eriksson, Selma, folkskioll., Östernoret.
Eriksson, Alma, fröken, Haga, Umeå.
Eriksson, Soiphie, fru, Götgat. 99 II, Stockholm.
Fahlander, H., läroverksadjunkt, Qrön*
gat. 36, Östersund.
Fahilgren^ U., postexpeditör, Skellefteå.
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Rostad kaffeblandning av hög kvalitet.
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Säljes

i

Falk, Jio<hn. fandshövddng m. m„ Kalmar.
Felt, Ragnhild, fröken, Jörn.
Fdlipsson, Linus, arbetare, ?.
Folkhögskolan, Vindeln.
Forsberg, Hulda, fru, Bäsksjö.
Forsberg, Hildur, förest., Strömsör, Nordmalling.
Forsell, Betty, fröken, Skellefteå.
Forsgren, Nanny, lärarinna, Fredtriksfors,
Robertfors.
Forslund, Andreas, herr, Oimonäs, Umeå.
Forsliund, Bertil, herr, Olovsberg, Högdaisås.
Fosisum, Rut, ddsp.-sköt., Nordmaling.
Fredriksson, Agnes, fr., Angesdal.
Frdak, Ivar, journalist, Skellefteå.
Fälllman, Knut, furir, I. 20, Umeå.
Fällman, Robert, arbetare, Furunäs, Ursviken.
FörsamBimgsbibioteket, Vindeln.
Gerdin^ S. P., snickare, Brännland.
Gistedt, Sten, frisör, Umeå.
Grahn, Gustaf A., kontorsoheif, Birger
Jarlsgat. 95 IV, Stookholm.
Granberg, Einar, herr, Gimonäs, Umeå.
Granelil, S. A., agronom, Vindeln.
GramhOilm, Hj„ Mtdlmggare, Umeå.

Granström, Artiur, handl., Åmsele.
Granström, Märta, fr., Vdndein.
Gravström, Artur, herr, Sandvik, Holmsund.
Grubbström, Ant., tulltjänsteman, Umeå.
Gustafsson, herr, Sunnanå, Skellefteå.
Gustafsson, Aug., arbetare, Rundviksveriken.
Gustafsson, Gust., Typograf, Umeå.
Hage, Hildfing, ¡bokhållare, öbaoka, Umeå.
Hagelund, C. G., sKpmäst., Klemensniäs,
Ursviken.
Hammarberg,
Evert, herr, Hörnefors,
Hörneå.
Hansson, Josef, herr, Holmsund.
Hedberg, Sven, kamrer, Bysike.
Hedlund, Hilda, fröken, Inner vik.
Hedman, Ivan, ddstriktslantm., Skellefteå.
Hedmark, Frida, lärarinna, Örvdken, Kallholmen.
Helloberg, Hj., kamrer, Artillerigat. 34 b,
Stodkholim.
Hertzberg, Jenny, fru, box 6, Kiruna.
Hjorther, Aug., grosshanidl., Stookholim
19.
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Hijukström, Q. E„ kronoj ägare, Stridsmark, Sorsele.
Holmberg, Betty, fdlkskolllär., Sorsele.
Holmberg, Erik, fabrikör, Hagagat. 46,
Stockholm.
Holmgren,
Petrus,
lapptillsyningsman,
Stornäs, Marsfjäll.
Holmlurad, Gustaf, nämndeman, Källtoomark, Brännifors.
Holmström, Disa, fröken, Bergähohnen.
Holmström, Magnius, kyrkoherde, Edsele.
Häggström, Wilhelm, herr, Grundtjärn,
Junsele.
Hällström, Beda, lärarinna, Örviiken, Kallholmen.
Hörne, E., vaktim., box 32, Trollhättan.
Hörnelll, T. V., bolkhåll., Norrbyskär.
Isaksson, Erik, komtorsbiträde, Norsjö.
Isaksson, Gerda, sjuksköterska, Norsjö.
Jacobsson, Robert, handl., Vindeln.
Jaoo-bsson, Karil, folkskoll., Sorsele.
Jacobsson, Axel, handl., Storuman.
Jacobsson, Göta, lärarinna, Ytterklinten,
Överklinten.
Jahnsson, Eraest, köpman, Vindeln.
Jansson, I., bryggmästare. Teg, Umeå.
Janze, Hildur, lärarinna, Rödåsel.

|
T

Jiiriow, R., fil. lic., Järnbrogat. 24, Uppsala.
Johansson, Johan A., ritare, Umeå.
Johansson, Evert, herr, Hoimsund.
Johansson, Gustaf, reparatör, Öiverklinten.
Johansson', Henny, småskoll., Vindeln.
Johansson-, Jenny, lärarinna, Gran-liden.
Johansson, O. E., kolare, Gimomäs, Umeå.
Johansson, Linus, hem'äg., Obbola.
Johansson, Otto, furjr, I. 20, Umeå.
Johansson, AndTeas, herr, Hörneifors,
Hörneå.
Johansson, Erilk, skräddare, Lövånger.
Johansson, Axel Aron, hemmansäig., Saxnäs, Marsfjäll.
Johansson^ Berta Fridefb., hemmansäg.,
Ängesdal.
Johansson, Lydia, fröben, Kallholmen-.
Johansson, Erik, hemmansäg., Gufoböl-e,
Spöland.
Johansson, Halvar, herr, Ängesdal.
Jonsson, Gertrud, fröken, Skellefteå.
Jonsson, Alfred, hand.-förest., Överklinten.
Jonsson-, Alfons, hand.-bitr., Obbola.
Jonsson, Erik, kassör, Åselle.
Jonsson, Tora, barnmorska, Ängesdal.
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BRÖDERNA LINDFORS
U M E Å
T e l e f o n e r 71-4, 1044

-

Telegramadress:

LINDFORSARNA

Försälja i parti:
Spik, B y g g n a d s s m i d e n , Plåt, Papp, F ö n s t e r g l a s , C e m e n t " K o m e t m ä r k e t "
Slipstenar, Linolja, Färger, Borstar, Penslar m. m .

Jonsson, Johan, arbetare, Änigesdal.
Karlsson, 0 . A., målare, Umeå.
Karlsson, Olof, betnmansäg., Rödåsel.
Karlsson, Mattias, bemiäg., Västerselet,
Spölland.
Karlsson, A., funir, Haga, Umeå.
Karlsson, Fridiolf, fjärdingsman, Kraddsele, Örnäsudden.
Karlsson, Nils, nämndeman', Tav-eJsjö.
Karlsson, Nora, fröken, Kanaigatanj 18,
Skellefteå.
Karlsson, G. 0., banvakt, Brattby, Spöland.
Kihlgren, N„ förs.-chef, Umeå.
Klimgspor, ingenjör, Salämgen 23, Mölndal.
Ko.lbängtsson, Lilly, fr., Ängesdal.
Kolimodin, J., apotekare, Vindeln.
Kranier, Huldta, bankkassör, Sorsele.
Kristoffersson, Nanna, fröken, Tärnamo,
Ämgesdall.
Kristoffersson, Seith, arbetare, Ängesdal.
Kriström, R., kontorschef, Äppelviken.
Kronqvist, Ch„ folkskolll., Ga>rgnäs, Sorsele.
Kylberg, Erik Q., tul trotarte, Norrbyskär.
Kårseli, B., leg. läkare, Skellefteå.
Lagergren, Anna, lärarinna, Skellefteå.

Rikstelefon

31

Lancén, Sigrid, gymnastikdirelktör, Skepparegaitan 11, Stockholm.
Landsmålsibliibl. Universit.-boikh., Uppsala.
Landstedit, Olga, fröben, Jörn.
Larsson, Ruth, fröken, Medle, Skellefteå.
Larsson, Oscar, byggm., Uimeå.
Larsson, Sigfrid, typograf, Umeå.
Larsson. L. C., fanjunkare, I. 20, Umeå.
Larsson, L„ fröken, Sv. Handelsbanken,
Bureå.
Larsson, Set-h, magister, Haga, Umeå.
Lexner, C. H„ distriktsveterinär, Norsjö.
Lidém, E. A., botahamdl., Norsjö.
Lidén, Myr.i, lärarinna, Heden, Norsjö.
Liignell, Per, handelsförest., Sorseile.
Linidaihl1, Edit, lärarinna, Roberitisfors.
Lindberg, Olof, vaktkonstapell, Uimeå.
Lindberg, Helmer, bag.-mäst., Furiuniäs,
Ursviken.
LindMad, Goist,, sergeant, I. 20, Umeå.
Lindlbfad, ?, herr, Borgsjöbyn.
Linder, Axel, kronojälgare, Sorsele.
Lindgren1, Adolf, herr, Västenhiiske.
Lindgren, Oscar, herr, Glmonäs, Uimeå.
Lindgren, Gust., linjeförman, Umeå.
Lindgren, Mag-nius, slaktare, Vindeln.
Lindgren, Tora, fröken, Skellefteå.

Etablerad

1871

ENGROS-&MINUTAFFAR
TBIKKEÄ1IABKMSS S V I
25
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Västerbottens läns äldsta bankinstitut
Westerbottens
grundad

1866

Enskilda
-

uppgick

Bank,
1899

i

Bank-A.-B. Stockholm-Övre Norrland,
vilkens

rörelse

19 11

Aktiebolaget

övertogs

av

Norrlandsbanken.

År 1917 u p p g i c k d e n n a b a n k o c h år
1916 A.-B. J ä m t l a n d s K r e d i t b a n k i

Svenska Handelsbanken
lllllllltllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlltlllllilltllllH

På

grund

samhet

av

inom

sin

mångåriga

länet

och

verk-

organisation

genom L Ä N S C E N T R A L

i UMEÅ

och 22 st. a v d e l n i n g s k o n t o r k a n alltså
b a n k e n b e t r a k t a s s o m en

PROVINS-

BANK,

med

vilken

västerbott-

ningar

böra

stå

alla

i affärsförbindelse.
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Brännlands

Nya

Träförädlingsaktiebolag

Postadress: B r ä n n l a n d . - Rt. Brännland n:o 1. - Telegramadress: T r ä f ö r ä d l i n g e n
Försäljer från egna sågverk ocli hyvlerier alla slag och dimensioner av sågade och
hyvlade trävaror. Största sortering. Alla sorters byggnadssnickerier
av ek, björk och furu.
K y r k o - , b a n k - o . b u t i k s i n r e d n . m . m . l e v . fr. m o d e r n s n i c k e r i f a b r i k
Obs.!

Stor leveransförmåga!

Lindgren., Seth, herr, Hoknsund.
Lindholm* Arvid, vandr.-rätt., Överklinten.
Lindmark, John^ mjölnare, Överktimten.
Lindqvist, L. A., överinspektör, Umeå.
Lindqvist, Karl, hetnmansäg., Högliden,
Lillbahnträsk.
Lindqvist, Meldher, v. konsul, Luleå.
Lindström, Jenny, fru, Umeå.
Ljung, Karl Emil, poliskonstapel, Umeå.
Ljunglöf, Ida, folkskoll., Stensele.
Lundberg, C. A., arbetsförman, Försöksgården, Norra Sunderbyn.
Lundberg, Gunhild, lärarinna, Obbola.
Lundiberg, Riokard, chaufför, Tärnaby.
Lundberg, Anna, lärarinna, Sörböle, Skellefteå.
Lundblad, Jenny, lärarinna, Rönas, Hornavan.
Lundgren, A., reparatör, Grisbacka,
Umeå.
Lundgren, Bugén, hemäg., Överklinten.
Lundin, Karl, herr, Hörnefors, Hörneå.
Lundmark, Frans, herr, Umeå.
Lundmark, G. A., fanjunkare, I. 20, Umeå.
Lundmark, Martin, bokhållare, Sorsele.
Lundmark, C. J., bagare, Sorsele.

Infordra offerter!

Lundmark, J. U„ kronojägare, Kraddsele.
Lundmark, Karl, folkskolil., Bygdsiiljium.
Lundmark, Carl Th„ bokhåll., Rundviksverken.
Lundqvist, Ester, folkskolil, Medle.
Lundström, Jod, typograf, Umeå.
Lundström, Birger, journalist, Umeå.
Lundström, Johan, herr, kromoåbo, Ängesdal.
Löifgren, Konny, herr, Hörnefors, Hörneå.
Marousson, J. Th„ förvaltare, Lycksele.
Marcusson, Eric, bokhållare, Åsele.
Marklin, Oscar, folkskollärare, Bureå.
Markström, Carl, furir, I. 20, Umeå.
Melander, Helge, folkskoll., Vimdeln.
Melander, John, arbetare, Klemensnäs,
Ursviken.
Mörts dl, Joih., vandr.-rätt., Tärnaby.
Nettelibladt, T., jägmästare, Åsele.
Nilsson, Th., caféinneh., Umeå.
Nilsson, J. A., folkskollärare, Botsmark.
Nilsson, Helmer, hemimansäg., Skäran,
Ånäset.
Niilzon, P. V., landsfiskal, Norsjö.
Niva, Osikar, kronojägare, Sorsele.
Noland-er, N. O., pastorsadjunkt, Sorsele.
Norberg, Göta, lärarinna, Lidsträsk,
Kalvträsk.

VASTERBOTTNINGAR!
Vid besök

i Umeå intag Edra måltider

på

F O L K K Ö K E T
God, vällagad h u s m a n s k o s t .

-

Billiga priser.
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Norgren, A., kassör, Rundvilksveilken.
Niorgren, Johan, kassör, Ytterstfors,
Byske.
Norlund, Emil, homeopat, överklinten.
Nordén, Sven Aug., grundlägg., Umeå.
No'ndenstedt, Magnhild, lärarinna, Lajksj Öberg.
Nordgren, Ludvig, herr, Hörnefors, Hörneå.
Nordin, Elna, fröken, Sörnoret, Östernoret.
Nordlund, Allan, herr, Holmsund.
Nordmark, H„ advokat, Grevgat. 43 I,
Stockholm.
Nordström, Rud., kronojäg., Bjurholm.
Nordström, C., kronojäg., Bjurholm.
Nordström, Adollf, kronojäg., Blattnicksele.
Nyberg, E„ landsfiskal, Sorsele.
Nyman, Carl, köpman, Ursviken.
Nyström, Anna, lärarinna, Klutimark.
Nyström, Gunnar A., herr, Skellefteå.
Näsvall, O., rnåiare, Kallholmen.
Öländer, Ivar, radiiotelegraifist, Umeå.
Olofsson', 0 . E., hemmansäg., Vallen', Vebomank.
Oiloifsson, Hilda, sjuksköt., lasarettet, Gelliivare.

Olofsson, Hedvig, sjuiksköt., Nordmaling.
Olofsson, Olof, exekutionsbetjänt, Umeå.
Olofsson, Signe, lärarinna, Råstrand,
Sappetsele.
Olsson, Anton, herr, Norribyskär.
Olsson, Amelius, hemmansäg., Spöland.
Olsson, Ruth, fru, Gislaved.
Olsson, Ida, lärarinna, Lövånger.
Orstadius, Stina, fröken, Boden.
Palm, Karl, herr, Gimonäs, Umeå.
Persson, Anselm, furir, I. 20, Umeå.
Persson, M., vandr.-rättare, Blattnicksele.
Persson, Erik, hemmansäg., Brån, Spöland.
Persson, Ellen, lanthus,h.-skolllär., Strörnsör, Nordmaling.
Pettersson, Anna, småskoll., Ulmeå.
Pettersson, J. B., handalsbitr., Umeå.
Pettersson, K. W., schaktmästare. Dalkariså, Bygdeå.
Pettersson, Axel, bokhållare, Umeå.
Pettersson, Th„ hanidl., Gubböle, Spöland.
Raderman, Andreas, herr, Djupvik, Holmsund.
Renman, Ang., fabrikör, Sorsele.
Renman, Am„ fröken, Sorsele.
Renström, Hedvig, fröken, Tjernberg,
Malåträsk.

Hembygdens historia
i

stort

och

smått

har sedan

78

år

tillbaka tecknats

i

U M E B L A D E T
Länels äldsta tidning. Övre Norrlands främsta nyhetstidning.
Gott annonsorgan iör envar, som vill nå den burgna publiken
Prenumerera!
Annonsera!
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Rusén, Gust. Vilh., kontr.-adj., Amlmarnäs.
Rönnbolm, Gunnar, kommuni.-ordf., Sorsele.
SaJhlim, J. A., schakta., Hässleholm.
Sahlin1, Karl, kronojägare, Sorsele.
Sandberg, K. J., bokresande, Umeå.
Sandberg, Lorentz, snickaremäst., Umeå.
Sandberg, Knuit, herr, Djupvik, Holmsund.
Sander, Oscar, vågmästare, Luleå.
Sandgren, Joti., hemäg., Guibböle, Spöland.
Sandström, Marie, småskoll., Umeå.
Sandström, Johan, smidesmåst., Byske.
Sandström, K. E., folcsiköll., Haparanda.
Sandström, P. M., folkskoll, Älvåsen,
Älvsbaaka.
Sandström, Carl, rättare, Brattby, Spöland.
Sohultz, Allan, stadsdir., Luleå.
SchönfeMt, Anna, fotbsfcoM., Örnsköldsvik.
Sellgren, J. A., tygarbetare, Boden.
Sjödin, Tycko, järnhand!, Skellefteå.
Sjös t ed t. Gunnar, furir, I. 20, Umeå.
Sjösitedt, Ruth, lärarinna, Vddsel, Tväråsellet.

t
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Sjöström, Dagmar, follksikoill., Rundvik.
Skellefteå stads folkbibliotek, Skellefteå.
Skolbiblioteket, Vindetn.
Snetlman, G. A., distr.-lamtm., Skellefteå.
Snellman, Hildegun, fru, Skeifefteå.
Sollén, J. A., kontrollant, Östteg, Umeå.
Sparrman, Linda, lärarinna, Katrinebergs
kapell.
Stenberg, Anna, lärarinna, Sörnoret, Öste rnoret.
Stenlund, Elin, fröken, Fridstadväg. 58,
Borås.
Stenström, G. S. T. F., fabrikör, Umeå.
Stenvall, Hulda, lärarinna. Storiuman.
Strandberg, B., jägmäst., Lycksele.
Strandberg, Job., hemäig., Gubböle, Spola nid.
Ström, Gustaf, herr, Norrböle, Skellefteå.
Strömlberg, Dagimar, lärarinna, Öre,
Nordmaling.
Strömberg, J. £., faktor, Sappetsele.
Sumidin, Nestor, Blattnicksele.
Svedibäok, Vilih., agronom, Umeå.
Svensson, Ollof, iherr, Sandvik, Holmsund.
Svensson, Signe, fröken, Bryiggaregat. 15,
Nymäsihamn.
Svensson, Gustaf, herr, Giimionäs, Umeå.
Svensson, Uno, bokhå'!., Åsele.
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Förs. en g r o s : CHOKLADER & KONFEKTYRER, Barnängens Kristallsåpa, Tvål,
Såplut, Lutpulver, Tvättpulver, Vademecum, Hårvatten och Tekniska preparater.

fl.-B. flgra Margariniabr. fl.-B. Banankomp. Åhlén & C:o fl.-B., Eskilstuna, (mjöler)

|

Nederlag för:

I

Rt. 1 & 381

Kontor

och lager

Skolg.

76.
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GYNNA HEMBYGDENS INDUSTRI!
Köp ej importerad vara av tvivelaktig kvalité, då förstklassiga tillverkningar bjudas på närmare håll!

Apotekare R. CONRADSONS
Rikstelefon 10

FARM.

TEKN.

LABORATORIUM,

T g m a d r . : Apoteket

NORDMALING

r e k o m m e n d e r a r s i n a t i l l v e r k n i n g a r a v s a m t l i g a i a l l m ä n n a h a n d e l n frigivna kontrollerade läkemedel s å s o m Tanddroppar, Linimenter, Salvor,
Baby-salva, oljor m. m. Kosmetiska och farmaceutisk-tekniska preparat
s å s o m E a u d e C o l o g n e , E a u d e P o r t u g a l , B r i l l i a n t i n e , in. m . s a m t s i n a
specialpreparat Radiolit-hudcreme, -Tandcréme, -Champoneringspulver,
- S å r s a l v a , - S v a v e l p o m a d a m. m . "Hllan"-näringssalt för k r u k v ä x t e r , Hllan i t m y g g m e d e l m. m. och Fruktsalt. Egen tillverkning av Gravensteiner
och Kolsyrade vatten. — Begär priskurant.

Svensson, Nils, gruvarb., Järnvägsg. 5,
Malmberget.
Söderström, Aiug., herr, Norrböle, Skellefteå.
Tegernfddt, Edvin, >herr, Hörnefors, Hörneå.
Tiberg, K. O. D„ advokat, Umeå.
Tideoman, T., förvaltare, Rundvtksveriken.
Tjernell, Fritz, taoetserare, Umeå.
Uhnoo, Axel Uno, kapten, Umeå.
Unander-Scharin,
Erik, intendent, Klemeuisnäs. Ursviken.
Wahlberg, Anna, lärarinna, Lund, Sketlefteå.
Wahlberg, Adéle, lärarinna, Klufmark.
Westiberg, Manbert, telefonarb., Umeå.
Westiberg, Gustaf, herr, Hörnefors, Hörneå.
Westergren, O. A„ hemmamsäg., Vallen,
Veboimailk.
Westermark, Edit, fru, Lotnsele, Lomselnäs.
Westman, Jonas, e. jägim., Nordmaling.
Widlmark, Allborg, sjuksiköt., Säter.

Vifell, A. Th., rektor, Vindeln.
Wifcberg, Hanna, ifolkslkoll., Ursviken.
Wikberg, Karl, lots, Ursviken.
Wiktand, Edvin, herr, Hörnefors, Hörneå.
Wikström, Hjatoiar, stenhuggare, Norrböle, Skellefteå.
Wincent, Tekla, uppasserska, Umeå.
Wistrand, G,, lektor, Umeå.
Wåhl, Helge, folkskoll., Lavsjö.
Wärre, Signe, fru, Umeå.
Zakrissom, Gerda, fröken, Brattby, Spöland.
Zingmark, Allfred, follkskoll., Bastuträsk.
Zingmark, Gunnar, bokbindare, Umeå.
Ågren, Gunnar, kronojägare, Sorsele.
Ågren, JWhn, kronojäg., Sorsele.
Öberg, Arvid, faktor, Högdal, Österjörn.
Öberg, F., hand.-förest., Qbbola.
Öberg, Svea, lärarinna, Öre, Nordmaling.
Ögren, K. J., byggmäst., Boden.
Öman, Gustaf, 'köpman, Skellefteå.
Östedt, Magda, folksikolL, Innervik, Skellefteå.
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ifråga om spridning innehas av Norra Västerbotten.

Tidningen läses

av den köpande publiken
inom länsdelens

jämfö-

relsevis burgna

befolk-

ning.

~

Hnefcdoter.
Edens vikt och vådan av mened.
En Vännäsgubbe vittnar i ett mål om hästbyte.
Domaren: Kan vittnet nu ta allt det där på sin ed?
Vittnet kliar sig betänksamt bakom örat: Mja, int för att jag
vill schväre på vangeliboka
men förb
va int marra halt.
Naturlig
förklaring.
Prosten håller husförhör i en by i Äsele. Förhöret stores betänkligt av ett envist buller på vinden. Prosten |blir slutligen
otålig och f r å g a r : Vem är det som för ett så förskräckligt oväsen
därupoe?
Mor i gården reser sig och viskar hälft förtroligt, hälft förebrående: Prosten tör no int vetta, att farmora ä dö.
En slagfärdig
Burträskare
blev tillfrågad av en skellefte-bo om
mäler, att ingen Burträskare stulit
Joo, upplyste Burträskaren, det
det riskabelt att fara dit. Du kunde

Ä

Ä

Y

S

S

D

F

det ryktet talar sant, som förmindre än en oxe.
är nog riktigt. Så för dig är
komma bort.

A

^

H

E

Ä

av H e l g u m s välkända tillverkning i
björk, iuru och asp i olika tjocklekar
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Såg, Hyvleri & Snickerifabrik

Etablerad 1888
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BÖLE, U M E Å

Levererar från lager: S å g a d e o c h h y v l a d e TRÄVHROR i alla för byggnader förek.
dimensioner. BYGGNRDSSNICKERIER från lager och på beställn. fr. modern fabrik
Human priser l Stor leverans förmåga!

Infordra

offert!

TELEFONER: N:o 10 Fabriken — ankn. Disponentens bostad, T e g .
,, 442
Chefens bostad,
„
,, 914
,, sommarbostad, F o r s l u n d a.
„ 501 jordbrukskontoret, B ö l e b o s t ä l l e .

Samvetet

slog

honom.

En yngling har på fädernas vis "språke p å " hos en jänta,
och flickan har efter möderneärvd sed "lätta' på dörra" och släppt
in honom. Han har, som termen lyder, "vilat på armen" en ljuvlig natt och på morgonen blivit hedersamt fägnad av morän i
gården med kaffe på säng. Nöjd och belåten kränger han på sig
rocken och säger tack och adjö. Rörd av allt vänligt bemötande
erinrar han sig emellertid, att han själv försummat något under
hela långa natten. Han vänder om i dörren, ger jäntan en skuldmedveten blick och bekänner sin försummelse, förläget urskuldande:
" J a men
jag skull fäll ha tjeta dej nalta å".
Alltför

nymodigt.

Gamle Anders Erssa i Bäcken besöker sjuksköterskan i Hörnefors för att få någon lämplig medicin åt sin gumma, som plågas
av värk i alla leder. Sköterskan förmodar, att det är reumatismen,
som sätter åt gumman.
gikfn

Anders Erssa:
jär'ä.

Skilda

Röjmatisfn?

Käringa min?

hördu,

tungomål.

Doktorn på sjukbesök hos en liten flicka:
. mycket?
Modern:
Oammalt

Nää

H a r hon kräkts

Könn då va kräkes, men hon ha spydd

sä olicklit.

gott virke.

90-årige Anders Erssa i Bäcken har fallit och slagit sig ett
styggt hål i huvudet. Sjuksköterskan syr ihop blessyren och uttalar
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U ^
ÖVRE
'NORRLANDS INOENJÖRSBYRÅ^
S T O R G A T A N

72

Ingenjör:
C i v i l i n g e n j ö r e n H. L a r s s o n

-

U M E Å

Tel. 895

Konsulterande i juridiska frågor:
Magnéts advokatbyrå
T e l . 117 & 770
Samarbetar i stadsplanefrågor med:
Arkitekten i Kungl. B y g g n a d s s t y r . Ake Tengelin

Förslag, arbetsledning och kontroll å arbeten inom v ä g och vattenbyggnadsiacket, spec. vattenkraftanläggningar,
ilottledsbyggnader och sjöregleringar. Geodetiska mätningar, stadsplaner, g r u n d u n d e r s ö k n i n g a r m. m.
k
Inlagor till vattendomstol.
f^N.Sakki
Sakkunnig

behandling

den väl motiverade förmodan, att
avlöpt mycket värre, det kunde till
Anders E r s s a : J a hördu, jag
int' skall'n vyrä sä gammal, sä gu
Inte illa

Billiga

riser^^^^
priser

det där olycksfallet kunde ha
och med ha blivit döden.
ha gått å räkne ut hä, att hadd
vet hörrä hä hadd gått.

hittat.

En enögd cyklist har råkat köra på den gamle skämtaren Anders Erssa i Bäcken med sådan fart, att Anders Erssa, cykeln och
cyklisten bilda en enda röra på landsvägen. Anders Erssa är först
på benen och identifierar sin "påkörare". I betraktande av dennes
lyte utbrister Anders Erssa med oförställd beundran, fryntligt berömmande: Men hördu, att du såg mej!
Hälsa och

sjukpermission.

Kapten S., I. 20 kommer in i dagrummet. Ingen hälsar.
Kapten S.: Varför hälsar ni inte?
En beväring f r å n Degerfors: Nää, ve vara sjukskrive.
Driftigt.
En semesterfirande diktar en vägg. En Degerforsgubbe går
förbi och reflekterar: "Joo, hä jär del å va lösdrivar".
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En liknelse

på

travbanan.

J ä r ' ä verkeligen sant att marra din sprint så ogavlit b r a ?
" J a a då, hä jär som då du telefoner".
Inte illa

menat.

En konfirmand i Degerfors tillfrågas: "Vem läser ni f ö r ? "
Konfirmanden: "Gammeln."
Hedersamt.
En gubbe berättar f r å n en resa:
" H ä va ovanlit hedersamt folk. Dem åt paltn sä, å jag höll
på få smaka."
Gästfrihet.
En gubbe kommer hem f r å n besök hos släkten och berättar:
"Ox'n å jag gäste sä, å a Kajsa fick å eta."

NUI min m m in lii NI ni ni ¡II ni II ni ni ni ni ni ni ill i ill ii nu ii ii ill i ii ni immunt i m m m mu m ni m in uuiiiiiuiiiiiuiiiiuui

KEMIKALIER, PENSLAR, BORSTAR, PUTS- &
TVÄTTMEDEL till lägsta priser

I F O B S B E B & S F Ä R G H Ä N D E L I
I
|

AUG. FORSBERG, MÅLARE,
Vasagat. 15 (mitt emot folkskolan)
Telefon 531 - U M E Å

\
\
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"Cill h e m b y g d s b o k e n s

läsare, medarbetare och annonsörer.

Enligt beslut av verkställande utskottet i Hembygdsföreningens
styrelse skall föreningens årsbok utkomma den 1 september från och
med denna årgång. I samband med denna framflyttning av utgivningstiden från våren eller försommaren har årets hembygdsbok betecknats som årsbok för 1924—1925. De fyra föregående årsböckerna ha angivits avse nästföregående kalenderår.
För värdefull medverkan av de många hembygdsvänner, som
lämnat bidrag till årets hembygdsbok, frambäres ett varmt och vördsamt tack och välkommen åter!
D:r Å. Campbells "Bygd och bygdekultur i Västerbotten" är
en av honom välvilligt gjord sammanfattning av hans föreläsningar
vid hembygdskursen i Umeå 1924, och de närmast efter denna uppsats införda gårdsbeskrivningarna och uppteckningarna av västerbottnisk folktro m. m. äro de första synliga resultaten av det samlingsarbete, som igångsatts av kursens deltagare. Må de icke glömma att delge Hembygdsboken och Hembygdsföreningens samlingar
sina fynd även i fortsättningen.
Musikdirektör N. Höglund har haft vänligheten att harmonisera de uppteckningar av västerbottniska allmogelåtar, vilka i år av
skilda upptecknare ställts till Hembygdsbokens förfogande. Meningen är att efter råd och lägenhet fortsätta publicerandet av vår allmogemusik; ett antal låtar finnas redan för nästa årgång, men flera
äro välkomna.
Alla bidrag till nästa års Hembygdsbok mottagas tacksamt snarast möjligt och helst icke senare än maj 1926. De kunna adresseras "Hembygdsbokens red., Umeå."
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bjuder på följande svenska filmer under höstsäsongen

Den flygande holländaren

SKÄRGÄRDSK2VV2VLJEREN

med ANDERS de W A H L och
KARIN SWANSTRÖM

Albert Engströms bästa skärgårdshistorier
med AXEL HULTMAN

Säsongens

NÄR

BENGT

roligaste

svenska film blir

OCH ANDERS

säkert

BYTTE

HUSTRUR

Felix Körlings berömda folkpjes med KARL-IVAR YTTERMAN o. GEORG BLOMSTEDT
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Axel Forsbergs Plåtslageri
S t o r g a t a n 29

U M E Å

Rt. 475, ankn. b o s t .

Allt v a d till y r k e t h ö r e r u t f ö r e s . K o s t n a d s f ö r s l a g på b e g ä r a n .
F ö r t e n n i n g m e d rent e n g e l s k t t e n n alla f r e d a g a r , kärlen h ä m t a s
och h e m b ä r a s efter tillsägelse. Obs.! S u g f l ä k t l e d n i n g a r för
s å g v e r k och f a b r i k e r . — A m e r i k a n s k t s y s t e m .

Red. kan icke underlåta att med största glädje ooh tacksamhet
konstatera det utomordentligt välvilliga intresse, som även i år kommit Hembygdsboken och därmed Hembygdsföreningen till del från
annonsörernas sida. Deras offervilliga medverkan har åstadkommit,
att boken i år kunnat givas t. o. m. något större omfång än i fjol.
Men Hembygdsbokens uppgifter äro mångahanda, mycket borde d ä r inrymmas, som med hittillsvarande resurser icke kunnat beredas plats.
Måtte därför Hembygdsföreningens vänner även kommande år ägna boken sitt verksamma stöd!
Umeå i augusti 1925.
RED.
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Anmäl nya m e d l e m m a r !

Kom ihåg H e m -

b y g d s f ö r e n i n g e n s samlingar (Gamm-lia och
museet) med g å v o r !

Anmälningar av nya

m e d l e m m a r g ö r e s till överlärare A. F. Sortelius, Umeå.

För årsavgiften, 3 kr., erhålles

föreningens årsbok Västerbotten.

De fyra

föregående årsböckerna kunna även erhållas
g e n o m rekvisition från överlärare Sortelius.
Gåvor till samlingarna mottagas av fören i n g e n s m u s é i n ä m n d , adjunkt 0 . Lundqvist,
bankdirektör

D. H o l m g r e n

och

redaktör

Ernst Gafvelin, alla i Umeå, eller kunna
inlämnas på någon Umeå-tidn. redaktion.

Medarbeta i Hembygdsboken med textbidrag och
annonser! Adressera endast Hembygdsboken,
Umeå.
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Sundsvalls
Enskilda Bank
S O L I D A R I S K
G R U N D A D

B A N K
1 8 6 4

Avdelningskontor i Västerbottens

län:

UMEÅ
SKELLEFTEÅ
LYCKSELE
NORDMALING
VINDELN

Fullständig

bankrörelse!
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En vädjan.
För vinnande av en jämnare fördelning av arbetstillgången och därmed motverkande av arbetslöshet vissa tider av
året riktas härmed en vördsam vädjan till allmänheten att vid
behov av hantverksarbete, särskilt av målare, byggnadssnickare im. fl. yrken i görligaste mån låta utföra sådana arbeten vintertid. Under nuvarande förhållanden hopas det mest av dylika arbeten till sommarhalvåret, vilket vållar svårigheter att då
medhinna allt, under det att arbete ofta icke kan erhållas under
vinterhalvåret.
Då en stor del av dylika arbeten utan olägenhet kan utföras vintertid, anhälles att allmänheten ville beakta dessa önskemål och alltså i största möjliga utsträckning tillgodose sitt behov av hantverksarbete vintertid. Mängden av de arbeten som
på grund av deras art måste utföras sommartid blir dock alltid tillräckligt stor.
Umeå i augusti 1925.
UMEÅ FABRIKS- OCH HANTVERKSFÖRENING.

GYNNA

HEMBYGDSBOKENS
ANNONSÖRER!
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