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Sid 32, sista raden står Passé värre. Sistnämnda ord bör här och i det
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Sid 36 har följande not bortfallit: "För samtliga fotografier från Nordiska museet har jag att tacka fil. doktor N. E. Hammarstedt."
Sid. 38, 4:e raden uppifrån står i, skall vara o c h .
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Sid. 72, de fem sista orden skola vara l e k k o g a l k a t j å t t j o t k o
t j u o 11 e.
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V

ästerbottens läns hembygdsförenings fornminnesmuseum i förutvarande seminariebyggnaden i Umeå och Nationalmusei taveldeposition i samma lokaler invigdes den 25 april 1926 med
en högtidlighet, vid vilken landshövding Ringstrand höll följande
tal:
"Sedan nu hembygdsföreningens museum är ordnat i sina nya
lokaler och den från Nationalmuseum erhållna depositionen av tavlor blivit här inrymd, har hembygdsföreningens arbetsutskott och
de, som haft bestyret med taveidepositionen, velat anhålla, att de,
som på ett eller annat sätt visat intresse för dessa saker, ville taga
vårt museum i ögnasikte, innan det öppnas för allmänheten.
Om betydelsen av att i ett museum sammanföra föremål, som belysa gångna tiders kulturella ståndpunkt, torde ej -många ord behöva
yttras. Endast därigenom lär det bliva möjligt att kunna skapa sig
en bild av våra förfäders levnadssätt och av samhällets utveckling
fram till det nuvarande tidsskedet. Den kunskap, som genom studiet av de sålunda sammanbragta föremålen vinnes, är bl. a. en av förutsättningarna för en på nationell grund vilande utveckling av de
olika grenarna utav vår hemslöjd. Och det är kanske inte heller för
mycket sagt, om man i en fördjupad kännedom om äldre tiders seder
och bruk ser den solidaste grundvalen för kärleken till den bygd,
som sett oss växa upp, och till vars utveckling vi genom eget arbete
vilja lämna vårt bidrag. Hembygdskänslans stärkande i detta uttrycks vidsträckta bemärkelse är med ett ord hembygdsmuseets förnämsta uppgift. För att detta emellertid skall kunna fylla sin uppgift och till kommande släkten bära kunskap om utvecklingens gång,
är det en ofrånkomlig nödvändighet, att dess utbyggande fortsattes:
samlandet och de insamlade föremålens systematiska ordnande få
aldrig avstanna. Hembygdsmuseet, sådant det nu framträder, är
alltså endast en början och — kanske det också bör erkännas — en
blygsam början till vad vi hoppas, att det en gång skall bliva.
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Under samma tak som hembygdsmuseet har även inrymts den taveldeposition, som Nationalmuseum varit villigt att göra här i
Umeå. Genom densamma har det beretts oss lättare tillgång till åskådandet av skön konst. Dennas folk-uppfostrande betydelse behöhelt visst ej heller alltför utförligt framhållas. Det är nämligen en
allmänt gjord iakttagelse, att det skönas åskådande och begrundande är ett kraftigt medel till sinnets harmoniska utveckling. Inför det
sköna är det så mycken oro, som domnar bort, så mycket slagg i
själens inre skrymslen, som sjunker undan.
Det gäller endast att
med ren och oförvillad blick se på konstens skapelser. Men för att
kunna göra det är det nödvändigt att med en sökande lärjunges ödmjukhet åter och åter vända tillbaka till dem och med allvar arbeta
på att fatta och förstå konstverkens innebörd.
Den, som så gör,
skall helt visst i sin egen inre utveckling finna bästa beviset för att
konsten ej är självändamål utan har till uppgift människosläktets förädling. Utöver de konstverk, som Nationalmuseum här deponerat,
har museet att tacksamt erkänna mottagandet av tre gåvor: av prins
Eugén hans tavla "Luossavaara", av bankdirektör Snellman hans
akvarell med motiv från Tärna och av onämnd tvenne tavlor av
Genberg. När -vårt hembygdsmuseum nu är ordnat, är det tillbörligt att med tacksamhet nämna dem, genom vilkas frikostighet det
överhuvudtaget blivit möjligt att ordna de ekonomiska svårigheter,
som varit förbundna med arbetet.
Aktiebolaget Robertsfors samt
Mo & Domsjö aktiebolag hava för ändamålet skänkt vardera 5,000
kronor och Sandviks Ångsågs Aktiebolag 2,000 kronor. Å hembygdsföreningens vägnar vill jag begagna detta tillfälle att till givarna offentligt uttala ett varmt tack för deras storartade gåvor. —
Samtidigt vill jag med tacksamhet erinra om det intresserade arbete,
som drätseldirektör Nilsson nedlagt på detta verks fullbordande
Det fackmässiga museala arbetet har vilat på amanuensen Palmgren,
som löst de honom förelagda uppgifterna på ett efter allt att döma
synnerligen lyckligt sätt, värt vår tacksamhet.
Men — mina damer och herrar — vid detta tillfälle skola vi
icke endast tänka på dem, som ännu stå mitt ibland oss.
Tanken
söker sig också bort till den, som jag vill betrakta som hembygdsmuseets egentlige skapare, till Ferdinand Lsestadius, alltför tidigt
ryckt bort från det arbete, som utgjorde själva grundvalen för Västerbottens läns hembygdsförening. Med dess museum är hans minne oupplösligt förenat, och det skulle i sanning vara en enkel gärd
av tacksamhet, om hans bild i brons en gång komme att pryda dessa museilokaler. Föga anade han, att den byggnad, där han utförde sin välsignels-eb ringande lärareverksamhet, en gång skulle komma att inrymma de samlingar, som han mer än någon annan strävat
att hopbringa.
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De lokaler, i vilka museet nu är inrymt, äro för trånga. Skulle det
vara möjligt att utav "Minerva" få hyra tvenne rum, så kunde också förverkligas önskemålet att få ordna såväl en avdelning för äldre
kyrklig konst som ett rum, vilket åskådliggjorde de s. !k. högre ståndens rumsinredning. Korridoren här utanför skulle då lämna plats
för en samling grafisk konst, som Nationalmuseum lovat att här deponera.
Om utvecklingen längre fram skall jag vid detta tillfälle ej mycket tala. Jag skulle endast vilja ge uttryck åt den förhoppningen, att
det museum, som nu öppnas, måtte här erhålla ett stadigt hemvist
och tillväxa såväl i avseende på den del, som inrymmer etnografiska
och arkeologiska samlingar, som ock i avseende på den, som hyser
skön konst, och att museet alltså blir till glädje och gagn för Västerbottens befolkning samt kommer att befrämja vår hembygds kulturella utveckling."

C R O N S T E D T S K A

P O K A|L E N

EN HITTIILLS FÖGA KÄND PRAKTPJES FRÅN
STRÖMBÄCKS OLASBRUK.

S

edan generalmajoren, greve Johan Adam Cronstedt i mars 1809
övertagit befälet över de svensk-finska trupperna, som voro förlagda kring Umeå, ingick han den 22 mars en konvention med
den ryske överbefälhavaren Barclay de Tolly, genom vilken konvention Umeå stad undgick att brandskattas. Som ett bevis på sin tacksamhet för den hjälp undan faran, som därigenom lämnats stadens
innevånare, lät borgerskapet till greve Cronstedt överlämna en vid
Strömbäcks glasbruk tillverkad glaspokal, av vilken avbildningar
finnas intagna i denna årsbok (se nästföljande sidor!) Vid greve Cronstedts död övergick pokalen till hans dotter Eva Fredrica
Virgina Sophia, f. 1797, gift 1816 med sedermera generalmajoren
och landshövdingen friherre Carl Melcher Strömfelt, förste innehavare av Tärnö fideikomiss i Södermanland. Den har sedermera gått
i arv till hennes efterkommande, Strömfeltar på Tärnö, tills den år
1919, då Tärnö egendom upphörde vara fideikomiss, förvärvades av
baron Evald Uggla.
Pokalens mått äro följande:
Fotplattan 10 cm. bred, 1,75 cm. hög.
Pokalens höjd 22 cm.
Pokalens hela höjd med påsatt lock 37,5 cm.
Lockets största bredd (diameter) 11,5 cm.
N i l s G. R i n g s t r a n d .

Cronstedtska pokalen (se text sid. 12).
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Cronstedtska pokalen (se text sid. 12).

På fars
Av HENNING

skifte.
GUSTAFSSON.

Så konstigt att åter få sitta i lugn på en dikesren
som förr i min faders skifte, och minnas var kulle och sten.
Och varje träd är mig väl bekant och varje tuva en vän,
ja, svalornas glada kvitter jag drar mig till minnes än.
Se, stenen där borta vid hagen, där lekte jag mången gång,
och bakade kakor av lera och band små korgar av tång.
Och inne i dungen vid stranden jag byggde ett hus av ris
och levde av jakt och fiske på härdade vildmäns vis.
Och fisken leker nere i sjön precis som den gjort förut.
Jag minns hur brun och barbent jag gick på fiske i vattnet ut.
Jag stod där i timtal med spö och rev och väntade tåligt på napp,
och tjöt av glädje när fisken tog — men grät av sorg när den slapp.
Min gamle far! Jag kan se
Men djupt härinne det känns
när jag minnes din sorgsna
som gav åt blicken en egen

dej än och höra din brustna röst.
som ett styng och det sargar mitt arma bröst,,
blick och den värmande glöd där fanns,
och underligt skimrande glans.

De granna tegar med grön timotej, som bölja upp mot din gård,
det är vad du gjorde och gav i arv — en levande minnesvård.
Du slet nog hårt, men din vilja var stark och din rygg var kraftig och seg,,
och du sprängde sten, och du grävde din jord och odlade teg vid teg.
Det var tarvligt ibland och maten var knapp, blott bröd och en nypa saltMen du fruktade inte för svält och nöd — det blev som Herren befallt.
Du trodde på hjälp från ovan och sjöng jämte mor en psalm,
och fanns det ej korn till brödet du malade sådor och halm.
Det
Det
Du
och

var värst det året när stallet brann och med det vår grannaste ko.
sved nog hårt, och mor hon g r ä t . . . men stark var din enkla tro.
bad en bön och litade blint på Honom, som gav och tog,
redde dig genast att bygga på nytt av hemskiftets mogna skog.

Lilla mor och du, ni hjälpte varann genom nöd och lust, ni två,
men aldrig om kärlek och sådant det sades ett ord ändå.
Den var tyst och kärv, er kärlek, och skymtade blott i en blick,
och ni skämdes nästan om någon såg er växla en vänlig nick.

X
30
Jag minns hur en kväll där nere vid sjön du talade länge till mej,
om huru jag skulle taga jord och stuga och kor efter dej,
när du blivit gammal och bruten och trött, men jag blivit stark och stor.
•Och vi skulle bygga en stuga sen åt dej och åt gamla mor.
Det var fröjd för den lille pilten, hans stoltaste ögonblick,
när hans späda hand av din näve hård en värmande tryckning fick.
Och jag kände mig stor den stunden, som jag aldrig känt mig förut,
och jag kramade, far, så hårt din hand och kanske jag grät till slut.
Men underligt nog om en liten tid med andra ögon jag såg.
Vår stuga, som nyss var slor och grann, blev usel och rucklig och låg,
Och mjölken blev sur och brödet blev hårt och gröten grynig och grå,
och far blev en krokig gubbe och tegarna magra och små.
Och jag började snart i trånad gå till det hägrande livet ut.
Och huru jag trätte och bad och svor så fick jag resa till slut.
Det känns dock så tungt att minnas far, den dag jag från hemmet for.
Det var ångest och nöd i gubbens blick — men svårast var det med mor.
Hon gick där så tyst och stilla och torkade ögats tår
•och hjärtat, som klappade varmast för mig, fick stora, blödande sår.
Vad än du gör här i livet, var öm mot din gamla mor,
för henne du är blott den lille, som vill lätt i världen for.
Därute jag kom till ett rastlöst liv bland fabrikernas rökiga grå.
Min önskan var fylld, men underligt nog det kändes tungt ändå.
Det är sega rötter i hemmets jord — de kan töjas men aldrig gå av.
De sutto fast och sleto i mej och de följa mej nog till min g r a v . . .
Det är länge nu sen jag hemifrån for. Och ensam i dag jag gick
att fars gamla skifte famna en sista gång med en blick,
och se huru främmande människors barn vid stranden bygga små hus
-och veta att mina de leka nu i en gatas smutsiga grus.
Jag ser att andra ha huggit bort den skog jag borde ha röjt,
•och där går en man och plöjer de tegar jag borde ha plöjt.
Men det är inte lönt att grubbla. Man ändrar ej det som skett.
•Och i morgon en kvav fabrik igen skall kväva de syner jag sett...

Disponenten, d : r H j a l m a r Lundbahms ex libris.
Tecknat av Albert E n g s t r ö m .

OM

DE

HEDNISKA
LAPPARNAS
GUDABILDER
Av ERIK

E

DAUNIUS.

tt utmärkande drag i lapparnas hedniska religion var tillbedjan av vissa gudabilder och belåten av trä eller sten. Dessa
bilder kallades på lappska Seite, i plur. Seiteh och betecknade
icke blott gudabilden ensamt utan även altaret, som omgav gudabilden, och platsen på vilken ett gudabeläte stod.
Men lapparnas liksom andra primitiva folks dyrkan inskränkte
sig icke endast till lösa av dem på ett eller annat sätt förfärdigade
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föremål, utan också själva naturen och i synnerhet vissa naturföremål, som ådrogo sig en viss uppmärksamhet genom något framträdande drag, blevo för detta folk något heligt, en gudom, inför vilken de böjde sig i fruktan och vördnad.
På så sätt kommo vissa
klippor, fjäll, källor, på rot stående träd och skogslundar m. m. att
vara föremål för deras tillbedjan, och om ordet seite då betyder gudabild, måste man under denna benämning fatta alla ting, som för
folket framstodo som en gudom eller en bild av en gudom.
Om ordets etymologiska ursprung råder ovisshet. En del författare ha velat härleda seite ur f. nord. seidr, som betyder trolldom, varvid ordet således skulle vara ett lån från nordborna. Men
då något övertygande bevis för antagandet att det skulle härleda sig
ur seidr aldrig kunnat framläggas, torde det på nuvarande stadium
vara riktigast säga, att man icke med säkerhet vet, varifrån ordet leder sitt ursprung.
Om ordets förekomst i de av lappar bebodda områdena är att
märka, att Seite, som beteckning för en gudom eller en gudabild, aldrig uppträder i litteraturen från de sydligaste lappmarkerna och
ännu mindre kan spåras i traditionen om gudabilderna från dessa
trakter. När det händelsevis någon gång förekommer, såsom hos
Nensén, sammanställes det med Saivo, osynliga andar, underjordiska väsen. Ett av de påtagligaste bevis för att lapparna i de sydliga trakterna aldrig känt till ordet i fråga finner man i en skildring
om lapparnas björnfest från mitten av 1700-talet, upptecknad någonstädes i Ångermanland eller Medelpad efter lappars egna utsagor. 1 )
I denna skildring säges det uttryckligen, att "Deras Passé och Seite
äro de så okunniga om at de eij en gång kännas wid orden". Vad
är då benämningen på de i dessa trakter dyrkade gudarna eller gudabilderna? Jo, saivo uppträder stundom i sammansättning med
"kierke", sten, "saivo-kierke". Men det vanligaste i traditionen bevarade ordet är "tsiekku", om vilket man emellertid märkligt nog icke kan ge bestämt besked, huruvida det betecknar gudabelätet eller
K. B. W i k t a n d : "En nyfunnen skildring af lapparnas b j ö r n f e s t . " Le Monde
Oriental 1912.
I en> i samma tidskrift för år 1919 publicerad uppsats har F ö r s t e Bibliotekarien Fil. Dr. Anders Grape, Uppsala, till full evidens, synes det tnig, bevisat att förf a t t a r e n till ovannämnda skildring var en viss P e t r u s Holrrtberger, k y r k o h e r d e i Norra Vi och Tirseruim, Östergötland, död 1807. Stoffet till1 denna skildring har Holmberger fått " e f t e r lappars egna u t s a g o r " s å långt söderut som i Qevle eller trakten
däromkring, varest lappar t. o. m. synes ha varit mantalsskrivna, nämligen under senare hälften av 1700-talet. Så t. ex. uppger Dr. Qrape några namn på lappar, vilk a s barn framburits till dopet ooh kynboskrivits i Valbo socken.
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offerrenen , som offrades till gudens ära.
Till "tsiekku" och vad
som berättas om honom återkomma vi ett annat sammanhang.
I de övriga lappmarkerna, i norska Finmarken, i Finland och
på Kola-halvön förekommer seite i betydelsen gudabild.
Hos de
ryska lapparna uppträder enligt Genetz en något avvikande form
Sijte-tappe, som är namnet på stenstaplar, vilka från 1 till 5 stycken
förekomma vid vägarna och landningsplatserna och till vilka man
under bön om bra väder offrar "i våra dagar" bröd och salt, silver
och kopparknappar, "sannolikt", säger Genetz, "åt Sijte-kales", ett
mytologiskt väsen, som i forna tider lär ha uppehållit sig i dessa
trakter. Tappe eller tapa betyder offerkulle och kales gubbe. Utan
tvivel kunna dessa Sijte-tappe sammanställas med de på andra orter,
där lappar vistas, funna offerplatserna.
Vi ha nyss hört, att seite betyder gudabild, men ordet "gudabild" kan fattas åtminstone i två bemärkelser. Antingen uppfattar
man ordet blott som en yttre avbildning, en symbol av gudomen,
som man sedan föreställer sig såsom ett ifrån bilden avskilt för sig
existerande väsen. Från vår synpunkt sett torde denna uppfattning
av en gudabild vara den naturligaste. Eller också tänker man sig,
att gudomen är i bilden inneboende, så att säga inkarnerad.
Från
denna synpunkt bli gudabilderna verkliga gudar, och de folk, som
ha en sådan uppfattning om det dyrkade belåtet, leva då fullt och
fast i den övertygelsen, att detta är i stånd att förläna dem hälsa,
välstånd och andra livets förmåner.
De flest förf., som skrivit om lapparna och deras gamla religion, t. ex. Castrén, Friis m. fl., ha velat göra gällande, att lapparna
hyst denna sistnämnda uppfattning om sina gudabilder; d. v. s.
lapparna skulle ha uppfattat sina trä- och stenbeläten såsom verkliga
gudar och dyrkat dem som sådana.
Otvivelaktigt finnes det i de
lapska "religionsurkunderna" många uppgifter, som tala för att en
dylik uppfattning varit rådande hos lapparna om deras seitabilder.
Det ges emellertid i källorna om lapparnas religion exempel på
att seitarna uppfattats blott och bart som bilder, symboler av gudomen. Det är emellertid här icke meningen att ge företräde åt någondera av dessa åskådningar, utan vi övergå genast till källorna för att
höra vad dessa ha att berätta om de hedniska lapparnas gudabilder.
Av särskilt intresse är det naturligtvis då att höra, vad de allra
äldsta uppgifterna om lapparna ha att förmäla i denna sak. I en i
det solovetska klostret bevarad handskrift (troligen från omkring
1200-talet) heter det, att "lapparna levde som vilddjur i otillgängliga ödemarker och bergsskrevor, visste intet om den levande Guden.
Om de med en klubba dödade ett villebråd, dyrkade de klubban som
gud och om de med en sten slogo ihjäl ett vilddjur, gåvo de stenen
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sin dyrkan. 1 )" En annan dunklare uppgift återfinnes i den helige
Tritons levnadsbeskrivningar, där det säges om lapparna, att "de
dyrka djävlar, tillbedja människohänders verk och ägna gudomlig
dyrkan åt krälande djur och flädermöss. 1 )" Det är givet, att ett så
svävande uttalande som det sistnämnda icke kan ha något värde för
kännedomen om de gudomligheter, som voro föremål för dyrkan.
Det har på sin höjd kuriositetsintresse från en avlägsen tid. Däremot finnes det skäl, som tala för att den föregående uppgiften har
en verklighet bakom sig. Man har nämligen trott sig kunna påvisa
hos naturfolk i sydligare länder den företeelsen, att en vilde, som
med ett föremål vilket som helst dödar ett villebråd, anser detta
föremål som ett ting med inneboende kraft i sig och ägnar det sin
dyrkan. Att lapparna på ett primitivt stadium hyst liknande uppfattning om de föremål, varmed de dödade sina villebråd, är icke
uteslutet.
En iakttagelse om en föreställning, som uppvisar en slående likhet med den tankegång vi nyss hört omtalas beträffande de verktyg
som användas vid jakter, 'har man även gjort hos vissa germanska
folk, en föreställning som är knuten vid de vapen dessa folk använde
i strid.
Så hyste nämligen nordborna den uppfattningen, att deras svärd
voro levande, självständigt handlande varelser. Svärden själva blevo därför ensamt bärare av segerns styrka och kraft och i följd därav
betraktades de som heliga. Det är fördenskull ganska naturligt att
primitiva folk gärna uppfattade verktyg, som gjorde tjänst som vapen
i strider och jakter, såsom personliga väsen med magiskt boende krafter i sig och därför ägnade dessa föremål gudomlig dyrkan.
Måhända kan denna företeelse ( i alla händelser måste man anse
den tillhöra ett äldre stadium av ett folks religionshistoria) sättas i
samband med dyrkan av s. k.
ÖGONBLICKSGUDAR.
Hos vissa n a t u r f o l k ha forskare trott sig finna spår efter
dyrkan av s. k. ögonblicksgudar. Att denna form av gudomlig tillbedjan icke heller varit okänd bland lapparna därpå tyda nämligen
följande i sitt slag märkliga uppgifter. Bajraren Jakob Ziegler säger
Citatet återgivet ur ett i P r o f e s s o r Wiklunds ägo befintligt manuskript, viliket manuskript är en översättning f r å n finskan av protf. Uno Holmbergs i Helsingifors arbete o m lapparnas religion. Detta a r b e t e ingår som del II i samlingsverket
"Suomensomm uSkonnot". Vadihelst i det följande Holmberg åberopas som källa är
.uppgiften h ä m t a d ur .det n y s s n ä m n d a m a n u s k r i p t e t .
För den välvilja P r o f e s s o r
Wiikhind härigenom visat mdg liksom även för m å n g a andra värdefulla anvisningar
ooh råd j a g u n d e r uppsatsens utarbetande fått m o t t a g a av honom, är det mig en glädje att till Prof. W . få f r a m b ä r a mitt v a r m a s t e tack.
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i sin beskrivning av Schondia bl. a.: "Lapparna äro för egen del och
genom arv från förfäderna avgudadyrkare, och efter ett levande väsen, som möter en utgående, dömer han om dagens tilldragelser och
dyrkar det för dagen. 1 )"
Från samma källa härleder sig tydligen
Damianus å Goes' uttalande där det heter: "Efter den levande varelse, eho det vara månde, som möter dem (näml. lapparna) på morgonen, sluta de till och förespå hela dagens öde." 2 )
Sannolikt syftar också Olaus Magnus på lapparna, då han anför
följande: "Bland några nordiska stammar är det bruket gängse, att
det levande väsen, som i första daggryningen ter sig på himlen, på
jorden eller i vattnet, dyrkas såsom en gudom hela den dagen, ända
tills skymningen inträder, så t. ex. fåglar, däggdjur, fiskar, t. o. m.
ormar och maskar." 3
När man jämför de nyss anförda citaten med varandra, frestas
man ovillkorligen till det antagandet, att alla tre uppgifterna härleda
sig från samma källa. Vilken denna källa är, därom vet man intet. Vi
skulle ha haft all anledning att betvivla, att dessa uppgifter med hänsyn till den tid, då de nedskrevos, haft någon som helst grund för
sig, om vi icke från vår egen tid haft en klarare uppgift om denna sak.
I Uno Holmbergs framställning av lapparnas religion heter det:
"Traditionen förmäler, att lapparna i Sompiojärvi vid sitt val av gudar voro så anspråkslösa och lätt tillfredsställda, att de höllo för sin
gud det, som de först fingo syn på, när de om morgonen trädde ut
ur kåtan, vare sig det så var en sten, en stubbe eller vad som helst.
Följande dag hade lappen redan en ny gud, om hans blick vid utgående om morgonen mötte något annat föremål."
Härtill anmärker
förf.: "Enligt denna e n s a m i sitt slag varande uppgift skulle lapparna sålunda ha haft s. k. ögonblicksgudar, som forskare trott sig
finna hos vissa naturfolk." Otvivelaktigt böra Zieglers, Damianus å
Goes' och Olaus Magnus' uppgifter, såsom syftande på samma företeelse, kunna sammanställas med Holmbergs relationer angående traditionen från Sompiojärvi.
Då det härovan anförts, att ögonblicksgudar äro kända hos vissa naturfolk, må nedanstående uttalande av en neger tjäna som exempel:
"Då någon av oss ämnar gripa sig an med ett viktigt förehavande, söker han sig först en gud, som kan bringa lycka åt det tillämnade företaget. Sedan han i denna avsikt begivit sig ut i det fria, tager
Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Geografiska Sektionens
Tidskrift. 1878. Bd. I n : r 2.
2
) Citatet återgivet ur en år 1915 f r å n latinsk text överflyttad upplaga av D.
Goes' skrifter, a) "Veklagan öfver det lappska folkets nöd." b) "Lappland beskrifning." Utg. E. W . Dahlgren.
3
) Olaus M a g n u s : Historia om de nordiska folken. Bd. I.
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han den första levande varelse, som han får syn på, vare sig en hund,
katt eller det föraktligaste kräk i världen, till sin gud.
Eller också
väljer han kanske i stället något livlöst föremål, som kommer i hans
väg, vare sig en sten, en träbit eller någonting annat i den stilen." 1 )
Om i en avlägsen tid tillbaka dyrkan av ögonblicksgudar varit
allmän bland lapparna kan man av så knapphändiga uppgifter omöjligen sluta sig till. Vad man emellertid med säkerhet vet är, att tillbedjan av vissa beläten av trä och sten, i all synnerhet sten, varit utbredd överallt, där lapsk "tunga talats". Redan Kasper Pencer på
1500-talet vet omtala, att lapparna såsom sina gudar "dyrka träd och
stenar", och Jakob Ziegler, som berättade om tillbedjan av det levande väsen, som på morgonen möter en utgående, tillägger: "Stenstader uppresta på bergen hava de ock till gudar".
Det är just dessa stenstader — i allmänhet vanliga stenar —,
vilka man i strängaste bemärkelse talat om såsom lapparnas seitabilder.
STENBILDERNA.
( F o r m och u t s e e n d e ) .

Om stenseitarna råder tämligen allmänt den meningen, att de till
form och utseende varit sådana som de av naturen blivit danade.
Tornaeus säger: "Seiterna hafva ock af ingen skapnad eller figur varit, varken med händer eller af naturen gjorda. Ty de af sten voro
intet annat än antingen en gemen gråsten, eller annan svart, ful, gropat och af vatten och forsar inäten sten. 2 )" Högström formulerar sitt
omdöme om stenseitarna på följande sätt: "På dem har jag just icke
tagit i akt någon särdeles skapnad efter någon människa eller något
djur, utan de hafva varit sådana som naturen tyckes själv hafva gjort
dem, men hafva dock merendels en sällsynt skapnad som petrificater,
krusiga och knottriga. 3 )" Svårare är det att få någon bestämd uppfattning om seitarnas form av O. Malmers beskrivning, som lyder:
"Hos lapparna äro i synnerhet så kallade Passé kedge eller heliga
stenar mycket allmänne, hvilka till utseendet skola nog lika petrificerdta blaggarns nystan." 4 )
Av Tornaeus' beskrivning skulle man kunna få den uppfattningen, att vilken sten som helst kunde användas som seit. Att så emellertid icke varit fallet synes uppenbart av många andra uppgifter,
som gå i motsatt riktning.
1

) Haddon, A. C. "Magi och Fetischism."
) ToriiEeus: " B e r ä t t e l s e oim Laipmarokerma ooh Deras Tillstånd", sid 27,
utg. K. B. Wiklund. De Svenska Landsmålen ooh Svenskt Folkliv 1900.
3
) H ö g s t r ö m : "Beskrifning ö f v e r de till Sweriges Krona lydande L a p p m a r k e r " ,
sid. 182.
4
) M a l m e r : Isak Fellmans Handlingar ooh Uppsatser etc. 1. s. 405.
2
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2. Seit i form av en sittande fågel, vattenslipad. Från Oppavare, ej iångt från
Vaisaluokta, St. Lulevatten, Riksmuseets etnografiska avd. Sami. Eric von
Rosen. Inv. år 1905 10, samlingen 47—48.
Denna seit är kanske d e n enda, som intill nuvarande tid hållits i helgd av
lapparna.
Då den sommaren 1900 skulle f l y t t a s från Vaisaluokta, där den
sedan urminnes tider varit uppställd, g j o r d e de i Vaiisaluoikta boende lapparna allt för att hindra dess bortforslande.
De trodde nämligen, att vargen
skulle h ä r j a deras r e n h j o r d a r , om guden flyttades. Så länge guden stått på
sin plats, hade i denna trädet vargen aldrig rivit någon ren, men egendomligt
nog blev en ren d ö d a d av vargen natten efter gudabildens b o r t f l y t t a n d e .

I en beskrivning över Kemi lappmark återfinnes följande intressanta notis, som man likväl icke får fästa så stort avseende vid.
"Idolen eller guden, som borde dyrkas, var en synlig sten och det av
en svart färg och till formen rund som ett ägg. 1 )"
Samuel Rheen
framhåller, att stengudarna, som också gå under namnet "Storjunkare" och vilka finnas i fjällen och vid sjöar, skola hava "antingen människors eller något kreaturs liknelse.2" Det är tydligt, att lapparna
gärna sågo, att seitarna liknade något levande väsen, i all synnerhet
1
) Isak F e l t o a » : Handlingar och u p p s a t s e r angående F i n s k a Lappmarken och
L a p p a r n e I., säd. 77. Idolum sive Deus adorandus visibilis ifuit lapis quidam coloris
nigri et formee ut ov_uim rotundae.
2
) Sammel .Rheen: En kortt Relation om L a p p a r n a s L e f w a r n e etc., sid. 39,
utg. K. B. Wdklund. Sv. L a n d s m . 1S97.

24

3. Seit i iorin av en sittande fågel, förstenad pingvin. Från offerplats i skogst r a k t e r n a söder om Geltivare. Riksmuseets etnogr. avd. Sami. Eric von Rosen.
Seiten har spår av att v a r a danad med v e r k t y g , vilket blott är fallet med en
iförut känd seit. (Se Q. von Diiben, sid. 238).

synas fågelgestalter ha varit eftersökta, såsom framgår av O. Graans
härnedan återgivna berättelse efter en "gammal lapp i Piteå lappmark". Sagesmannen förtäljer:
"Vi kunna icke neka oss hafva haft stengudar och dem offrat
som vi af våra föräldrar lärde voro. Och dem hafva vi brukat för
den orsaks skull att det fordom säges hafva kommit flygandes en stor
fågel och när han satte sig på jorden, blev han förvandlad till en
sten. Denna fågel är först kommen på Darra fjäll, belägen en mil
från Kvikkjokk eller Luleå silverbruk. Där är ännu denna sten som
fågel varit hafver och är till skapnad nästan som en fågel. Men alldenstund lapparna icke kunna bruka denna sten, som fågel varit hafver, sökte vi grannerligen efter sådana stenar, som hade hals och huvud liknelse och ju närmare de kommo till fågelskapnad desto ypperligare höll man dem. 1 )" Om en viss förkärlek för seitar i fågelgestalt
vittnar följande ur "Descriptio Lapponiae Kiemienis" tagna berättelse: "Ofta tillbad han i andras närvaro idolen i Sotkajärvi, som i en
1
) Olaus G r a a n : Relation om L a p p a r n a s Ursprung etc., sid. 63 i., utg. K. B.
Wikhmd. Sv. L a n d s m . 1899.
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vattenfågels skepnad plägade visa sig fär honom, varför han ock i åkallan kallade idolen kålte och mutze loddeitz, d. v. s. gyllene och
ljuva fågeln. 1 )"
Exempel på seitar i fågelform finnas i våra museer. I detta sammanhang må omnämnas gåsstenen, som stått på Björkfjället i Sorsele socken, Västerbottens län, och som på initiativ av dåvarande avvittringslantmätaren H. Huldt någon gång på 1890-talet forslades
från Sorsele till Skansen, varifrån stenen i fråga märkvärdigt nog
försvunnit. Huldt hade genom hörsägner erfarit, att en lapsk gudabild skulle finnas i Sorsele. Denna gudabild kallade lapparna Kasakierke, gåsstenen, emedan de i stenens daning tyckte sig urskilja bilden av en gås, sårad i bröstet av en pilspets. Efter meddelande, som
Huldt fått av några lappar, var gudabilden sänkt i sjön Kastijaur.
Det lyckades verkligen en av dessa lappar att hitta igen Kasakierke
och skaffa den till Umeå, varifrån den transporterades till Skansen
och uppställdes på den s. k. offerholmen. Denna seite var av betydande storlek. Den nu på Skansen boende lappmannen Anders Nilsson, som för 25 år sedan sett nämnda sten på Skansen, håller för troligt, att någon okynnig Skansenbesökare vältrat ned stenen i den holmen omgivande dammen.
Måhända har dyrkan av seitar i fågelform givit upphov till traditionen om olycksbådande fåglar, en tradition, som ännu i dag lever
på folkets läppar. Lapparna trodde på vissa fåglars skadliga inflytelse. Om någon på morgonen fick höra enstaka vårfåglar skrika,
förrän han ätit, skulle denne bli utsatt för någonting ont.
För den
skull vidtog man ett försiktighetsmått, som bestod däri, att man på
kvällen, innan man gick till vila, lade en bit kött under huvudet på
sitt nattläger för att strax kunna taga den, när man vaknade. En sådan matbit kallades "lödde bitta", fågelbit. Det var dock första gången om våren sådana fåglar visade sig, som deras skrik varslade om
någonting ont, så att man måste taga sig i akt. Så t. ex. anses det
som ett dåligt omen, när göken sätter sig på eller invid kåtan och gal,
innan man ätit. Även lommen, kråkan och gåsen anses för olycksbådande fåglar.
M. A. Castrén anser det såsom en självklar sak att stenseitarna
voro sådana, som naturen danat dem.
"Huru skulle väl lapparna
kunna forma sina gudabilder i sten, då de knappt voro i stånd att bilda dem av träd? 2 ) Och han tillägger, att han varit i tillfälle att se
många bland lapparnas forna stenseitar och funnit dem bestå av naturliga stenar, vilka dock alltid ägt något ovanligt framträdande
drag i sin formation. Ett undantag, en stenseite, som blivit formad
1
2

) Isak Fe Urnans ovan. a n f ö r d a a r b e t e , sid. 72.
) M. A. C a s t r e n : Nordiska resor och forskningar III., sid. 209.
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av människohand, hade han sett på en holme i Enareträsk.
"Den
var till en del sammanfogad af skilda stenar," heter det "hvilka tydligen utmärkte särskilda delar i människokroppen och öfverst på seiten låg en större sten, som föreställde hufvud." Angående denna
seit säger förf. på annat ställe: "Lapparna hyste stor vördnad för
denna gudomlighet, visade med avsky på dess mörka fläckar af ister
och blod, hvarmed seiten i forna tider sades blifvit besmord och
"tycktes f. ö. hysa den föreställningen att e n ond a n d e ännu uppehöll sig i stenbilden. Af fruktan för att den i n n e b o e n d e a n d e n kunde sända oss ett oväder, yrkade en oss följaktig katechet att
vi oförtöfvat borde lämna denna styggelsens ort och knappt hade vi
kommit ut på sjön, förrän han den samma Guden till ära uppstämde
en milslång bot- och bönepsalm. I själva verket uteblef det fruktade
'Ovädret."1)
I anslutning till Castréns ovan relaterade berättelse om seiten i
Enareträsk, vilken enligt hans uppfattning var danad av människohand till formen som en människokropp, anmäler Friis sin avvikande mening i följande ord:
"Men maaske er dette dog en Misforstaaelse af Castrén, i det
Stenen, som efter hans mening skulde forestille Hovedet, efter Lappens Forestilling har vaeret hele Gudebilledet, der, som naesten altid, stod paa et Underlag eller Forhöining, bygget af Sten." 2 )
Fellman anmärker, att gudomligheten stundpm utgjordes av en
•större mörkare sten undertill och en mindre vit sten vilande på denna. En sådan gudomlighet hade han också varit i tillfälle att se emellan Sangojavre och Padar ungefär två mil söder om Enaren.
Den större stenen utgjordes där av en till formen något avlång, fast
gråsten av mycket mörk färg och fin struktur, av ungefär en och en
halv alns längd. Den andra, som bestod av tämligen vit kvarts, var
.avrundad och något större än ett människohuvud.
En annan dylik gudomlighet hade Fellman hört berättas om
vid Palojärvi. Den mörka stenen där skulle emellertid vara stor
som en liten klippa, men den vita endast av en "kalotts dimen-sioner".
"En lapsk gudomlighet", som utgjordes av en vit sten, är känd
vid Kvitvaselven 1/2 mil norr om gården Bjellaanaes i Mo Prestegjeld." Rånen. Utdrag ur brev fr. O. T. Oisen till Fil. Dr. G. Hallström den 2 8 / 3 1911.
I sången "Noidi juoiggam" säger också nojden; "vieccet stuorab kierke ja vilggis kierke!" Hämta en större sten och en vit sten!
Det är tydligt att en kombination av tvenne stenar, varvid den övre,
2

M. A. Castren, del I, s. 60.
) J. A. Friis: Lappisk Mytbologi s. 139.
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som då föreställde huvudet, skulle vara vit, på vissa platser ansetts
såsom idealet för en riktig seit.
Dylika med "huvud" försedda seitar — för att i någon mån få
dem att likna människor — säger sig Tornaeus också' hava iakttagit
på en holme i Torneå älv, just där den utfaller ur Torneträsk. Om
dessa heter det: "Där som Torneträsk utfaller, finnes uppå en holme
midt uti en starkt rinnande Fors, Darra kallad, några människoliknande skapnader, alla i rad stående. Den främsta af en sådan höjd
som en stor karl. De andra fyra något smärre och efter honom, alla liksom med hattar på hufvudet. 1 )" "Denna Tornaei berättelse,"
säger V. Diiben, "anföres äfven af Regnard, som besökte stället 1681
och omtalar: att gudarna voro ganska fula och besmorda med blod
och fett, ställda på friskt björkris; rundtomkring funnos f y r k a n t i g a k ä p p a r med inskriptioner, bland dessa en större, på hvilka hufvudseiter brukade resa. Hattarna, löst pålagda stenar, funnos blott på de största figurerna. Tre af familjen borttogos af de
resande, oaktat lapparnas varningar och protester, och hade icke
storseiten varit så tung, hade han fått följa med." 2 )
I anslutning till denna Tornsei berättelse om seitar i människogestalt anmärker prof. Reuterskiöld: "Då man icke på annat sätt
kunde få mänsklig gestalt på sin gamla seite, fick man åtminstone
sätta hufvud eller dylikt på den."
Endast undantagsvis torde man ha gått så långt i sin iver att ge
seitarna mänskliga former, att man även försett dem med en slags
klädedräkt. En antydan om att så någon enstaka gång varit fallet
kan man nämligen finna i nedanstående i sitt slag märkliga upplysning ur ett aktstycke, som i original återfinnes i "Vetenskapssocietetens i Upsala protokoll" för den 26 nov. 1729 och som återgives i
prof. Reuterskiölds "Nordiska lapparnas religion", sid. 48, varur
uppgiften här anföres. Den lyder sålunda: "Upläste Hr. D:r Wallin en sannfärdig berättelse om en sten i Piteå Lappmark vid Arjeplougs socken och Kastiarby 3 1/2 mil från kyrkan vid en sjö benämnd Udier som (d. v. s. stenen) är i anseende och storlek som en
lappiga hafvandes fullkomlig skapnad till alla lemmar samt klädedräkt, som där nu för tiden af lappar brukas likformig. Sitt ansikte
vänder bemälte sten mot söder, ståendes utan i ett berg."
Prof.
Reuterskiöld anmärker att denna berättelse avser utan tvivel en seite.
Huruvida denna i sitt slag ensamstående uppgift äger saklig
grund, torde en tvivlare, trots försäkran att den är "sannfärdig", finna skäl att sätta i fråga. Det har nämligen av de strödda anteckningar, som varit oss tillgängliga ur litteraturen om lapska gudabil1
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) Tornaeus' anförda arbete sid. 27.
) G. v. Diiibeni: Lappland och Lapparne, sid. 235.
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der, varit omöjligt att uppspåra några paralleller från andra lappmarker till denna beskrivning.
Men om man hos lapparna förgäves söker efter flera fall, som
likna ovannämnda, så kan det ha sitt intresse höra att bruket att med
"kläder" förse sina gudabilder icke är främmande för vissa andra
uraliska folkstammar. Så är fallet bland samojederna, hos vilka man
med avseende på deras gudabilder kan finna slående likheter med
lapparnas. I Kai Donners bok "Bland Samojeder i Sibirien" s. 130,
finner man avbildad en stengud försedd med några trasor, som skola föreställa någon slags beklädnad. Donner säger bl. a. om samojedernas gudar: "Samojeden tror på förekomsten av andar i varje
naturföremål. Särskilt är detta fallet med stenar, vilka genom sin
egendomliga form tilldraga sig en viss uppmärksamhet. Även är
det ganska vanligt att finna stenar, på vilka man med en god fantasi kan spåra anletsdrag, det vill säga gropar och upphöjningar, vilka ange ögon, näsa och mun, och som äro föremål för dyrkan." Detta är ju, som vi snart skola få se, precis vad som är fallet med de lapska seitarna. Om man icke visste, att denna skildring gäller samojediska gudabilder, skulle man utan minsta tvivel säga, att det gällde lapska seitar. Förf. fortsätter: "En av bilderna visar en dylik
med trasor ombunden sten, som jag fann vara en högt ärad ande
vid Ket. Den hade sitt eget tempel och en hel del penningar lågo
offrade åt den." Om man undantager "templet", som förmodligen
var av enklaste beskaffenhet, så kvarstår gudabilden med "kläderna", och det är sannolikt en dylik mycket primitivt klädd seite, varom det är fråga i den av Vetenskapssocietetens protokoll omtalade
stenen i Kastiar by, Arjieplougs socken.
I detta sammanhang kan förtjäna omnämnas samojedernas föreställning om att deras stengudar kunna förflytta sig från ställe till
ställe, en uppfattning, som också återfinnes i lapparnas folktro om
deras seitar.
OM STENSEITAR I ALLMÄNHET.
Vi ha i det föregående sett, att seitarna utgjordes av lösa naturliga stenar, som dock alltid ägt något ovanligt framträdande drag.
Ursprungligen torde man ha nöjt sig med egendomligt formade stenar, såsom de danats av rinnande vatten eller vilka naturen eljest
hade skapat i underliga former.
Men allt eftersom utvecklingen
skred framåt, fick man större fordringar på sina seitars utseende, i
det man tvivelsutan graderade dem och värdesatte deras makt efter
originaliteten i deras formation. Med denna uppfattning om seitarna låg det nära till hands att tänka sig de "heliga" stenarnas utseende i form av ett levande väsen, ett djur, och i all synnerhet synas då
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4. Seitar från Vidjakuoika offerplats, Lule lappmark. F r a m g r ä v d a ur kulturlagret.
S t a t e n s hist. museum.

stenar i fågelgestalt ha varit eftersökta. Måhända har fågelformen
kommit att föredragas framför andra djurformationer, därför att
man i fantasien lättare trodde sig i stenen igenkänna en fågel än ett
fyrfota djur.
Men kanske får man söka orsaken till fågelformens
företräde i den hos lapparna allmänt utbredda och säkert djupt rotade tron på andar i snart sagt varje naturföremål. Det är sannolikt, att de ansågo det dyrkade andeväsendet helst visa sig i fågelgestalt, i vilken den lättare kunde röra sig och i vilken den sedan lät
sig förstenas. Så småningom övergick den tron till att bli allmän,
att man i stenar, som liknade fåglar, hade att göra med verkligen
förstenade fåglar, i vilket något andeväsen tagit sin boning.
Men människorna rådde ju, delvis åtminstone, över djurvärlden och då även över fåglarna. Hade man då inte skäl att tro att de
andar, som uppehöllo sig i de förstenade fåglarna, hellre sågo att
de fingo en boning, som mera liknade en människa än en fågel? Om
så var fallet, måste väl stenar, som hade något av en människas utseende, bli mera eftersökta än andra former och så småningom få
För samtliga fotografier från Statens hisoriska museum har jag att tacka Fil.
Doktor G. Hallström.
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5.

Seitar f r å n R a u t a s j a u r e offerplats, Torne l a p p m a r k .
Statens hist. museum.

större värde än övriga mindre egendomligt formade stenar. Snart
nog uppträda nu också sägner om seitarna som förstenade människor, sägner, vilka under tiden få fastare former, tills de slutligen
peka hän på vissa bestämda mytologiska väsen, som förstenats och
som sålunda blevo föremål för gudomlig dyrkan. Sådana "förstenade människor" fingo efter hand större värde än "förstenade fåglar" eller andra av vatten eller eljest av naturen egendomligt danade
stengudar. De förstnämnda fingo, enligt Fellman, på vissa trakter
åtminstone, ett särskilt namn, "Kierke Jupmel", stengud, medan övriga till skillnad från dem gingo under namnet "Passekierke" helig
sten, ehuru dock stengudarna föllo under den allmänna benämningen seita.
Passe-kierke är säkert äldre än Kierke-Jupmel. När ordet Jupmel lånades från finskan ur ordet Jumala, fogade man Jupmel till
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Kierke sannolikt för att ställa sig väl med grannarnas gudomlighet,.,
som kanske kunde vara starkare och mäktigare än deras egna gudar.
Seitabilderna kunde vara mycket talrika. Därom kan man få en
föreställning av Tornéus' yttrande: "Så många byar, ja snart sagt så
många lappar så många gudar." Samuel Rheen uppräknar från Luleå lappmark under 16:de århundradet ett 30-tal sådana, men säkert
fanns det många därutöver.
En dylik sten eller flera sådana upprestes i närheten av kåtaplatserna och fingo regelbundet sina offer. Ifråga om platsen iakttogs vanligtvis, att det skulle vara en vacker grön gräsmark, där guden
skulle stå. Om sommaren pryddes belåtet och hela platsen däromkring med grönt löv, om vintern däremot med granris, vilket, när
det vissnade och bleknade, alltid ersattes med nytt friskt ris.
Gudarna, som man vördade och dyrkade, levde ett familjeliv
liknade människornas.
Därför var det mycket vanligt att på platsen för deras vistelse, vilken plats betraktades som helig (därav namnet "passé sije", heligt ställe), finna två eller flera sådana stenar,
uppsatta i rad eller halvcirkelformigt.
Dessa bildade då, om det var två, guden och hans maka, eller
om det var flera gudaparet, deras barn och tjänare. Således en gudafamilj.
I denna familj var då en huvudseite, som p å v i s s a
h å l l kallades Storjunkare, ett namn som enligt Rheen är "taget av
norska tungomålet, emedan de kallade sina landshövdingar Junkare."
Härvid bör för undvikande av missförstånd anmärkas att
"Mourra Jupmel", en trägud, vilken vi längre fram få tillfälle att
stifta bekantskap med, även stundom gick under namnet Junkare.
"Detta namn innebär", säger prof. Reuterskiöld, "att seiten betraktas som gud endast för ett visst område, något som är helt naturligt,
då seiten är platsens maktkoncentration".
LÄGE.
En viss lappman Lars Jakobsen Hetta, som härstammar från
Kautokeino och som förmodligen känner förhållandena endast därifrån, betygar att en del lappar "ned igjenom tiderne like til i vore dage" — hans berättelse daterar sig från mitten av 1850-talet —
"her o g der tjent avguder eller rettere hat gjenstande, som de tjente, og sieidestener."
Beträffande valet av dessa stenar och den plats, där man hade
dem uppställda, säger han vidare:
"De valgte sig, hvor det kunde treffe til, efter eget tykke en hövelig stor sten paa de bedste renbeiter eller ner farlige steder, for
eksempel under greslier, hvor det gick stenrap, og under isbreer ved
flvtningsveier og overfartssteder.
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En saaden sten dyrket de og ofret til den horn av ren og vildren, smör og brendevin eller ogsaa andre ting og matvarer". 1 )
Om seitarnas läge yttrar sig Samuel Rheen:
Desse Storjunkare äro stengudar, vilka de finna i fjällen och vid
.sjöar och uppresa dessa stenar i de fjäll- eller bergsskrevor eller vid
älvar och sjöar, när de i forna tider hafva hört något spökeri och
mena för den skull att de på sådana orter en synnerlig tjänst sina
afgudabeläten göra kunna."
Malmer uppger, att "sådana stenar
ligga gemenligen vid bergsändar, vid uddar af sjöar, holmar och
forsar eller andra helgade orter". Och Högström tillägger: "Vertandes ingen vilken som lagt dit dem eller när de kommit dit: utan
har man velat inbilla mig att dessa ställen blivit dem inrymda redan
i första skapelsen".
I orden "vetandes ingen vilken som lagt dit
dem" ligger helt säkert mera sanning, än vad man, med kännedom
om lapparnas obenägenhet att yttra något om sina gudar, är benägen att tro. Ty helt säkert dyrkade lapparna h e l s t samma redan
av förfäderna uppställda seitar. Särskilt gäller det skogslapparna,
:som nästan hela året om vistades på samma ställe. Inom deras områden funnos säkert stenar, som hållits heliga och dyrkats av flera
.generationer efter varandra, och dessa seitars tillkomst kunde de
nog icke med bästa vilja ge något besked om. Däremot voro förhållandena annorlunda med den ständigt nomadiserande fjällappen.
För honom var det omöjligt att alltid dyrka de av förfäderna uppställda bilderna, emedan det icke kunde finnas seitar redan förut
uppresta på alla platser, där omständigheterna tvungo honom att
uppehålla sig. Fördenskull måste han varje år uppresa nya seitar,
och i synnerhet skedde detta under hösttiden, då slakten försiggick
och man hade bästa tillfälle att anställa offer. Dessa bilder uppställde man helst vid sin boning och på sådana ställen, där man brukade
jaga och fiska, av den anledningen att man av dessa bilder väntade
sig lycka i alla sina företag.
Något förvaringsrum för seitarna torde, så vitt man kan förstå,
.aldrig ha förekommit, utan de stodo under bar himmel, undantagsvis någon gång i en bergskreva, men troligen av det skälet, att man
ansåg själva berget för en boning åt gudarna.
KLIPPOR, FJÄLLTOPPAR, GROTTOR M. M.
Det har i förbigående påpekats, hurusom bl. a. även klippor
och fjälltoppar åtnjutit gudomlig dyrkan. Därom vittna också de
här och var i Lappmarkerna förekommande Passé Värre, namn på
*) Bidrag til Finmarkens Kirkehistorie II.
'En beretning om de religiöse og
moralske forhold i Kautolkeino for den laestadianslke vsekkelse av L a r s Jakobsen
..Hietta. Oversat fra la-ppisik av J. Qvigstad.
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vissa heliga fjäll, klart och tydligt.
Alla passé värre liksom sina
seitar höllo lapparna i stor ära. På sådana fjäll och klippor stodo
även lösa seitar uppresta, ooh det torde mången gång ha varit oklart
för tillbedjaren själv, om det var de lösa stenarna eller själva klippan eller fjället, som han ägnat sin dyrkan.
Man ville icke bo i närheten av en sådan helig plats för att icke
besvära avguden med barnskrik, hundskall, eller något som helst
annat oväsen, ty detta skulle otvivelaktigt anses som en ringaktning
mot ställets avgud. De vågade icke tala högt eller förorsaka något
slags buller vid passerandet. Hade de blå kläder på sig, avtogo de
sig dessa, tills de kommit förbi stället. Kvinnorna fingo icke ens titta ditåt utan gömde sina ansikten. De hade på inga villkor tillträde
till de heliga platserna. Om någon kvinna av misstag kom in på en
offerplats, ansågs detta ha till följd den största olycka för kvinnan i
fråga, ja, än mera, hon drog olyckan över sitt hus, sin släkt, t. o. m.
över hela byalaget, till vilket hon hörde. Ett dylikt "helgerån"
sökte man väl sona med utsökta rikliga offer, men den tron var nog
allmänt utbredd, att ett sådant vanhelgande av platsen var av den
beskaffenhet, att det knappast stod i mänsklig makt att med vilket offer som helst blidka gudens vrede. Även för manspersoner var det
förbjudet att närma sig en seite annat än i avsikt att bringa den offer. Ett talande bevis på vilken fruktan lapparna hyste för att träda
guden för nära annat än under lovligt syfte anför Högström (s. 184),
då han skriver: "Men at de förmoda sig ont utaf dem, sluter jag af
en wiss Laps egen berättelse, som tillstått, at då han för några år sedan kom oförwarandes wid sin flyttning at gå för när intil en sådan säite wid Kåppowoma (et Nybygge til 3 mil norr om Gelliwara), och trädde öfwer udden där stenen låg, så när intil honom, at
han kom på sjelva fjäten eller vägen, som stenen hade längst efter
landet öfver til en udde midt emot, lofwade han, wid det han blef
sådant warse, offer af Ox-Renar, Wajor, Får, Getter etc. Men kunde likwäl dermed icke blidka honom, emedan Wargar kommo samma natt ihop med hans Renar och gjorde honom en ansenlig skada."
När en mansperson besökte en offerplats ville han icke ens ha
några kläder, som varit på en kvinnas kropp, för att icke vanhelga
platsen. Ja, det uppges t. o. m., att han icke gick med skor, som
för att barkas hade legat i samma kittel som en kvinnas skor.
De klippor och fjälltoppar, som hedrats med gudomlig vördnad och dyrkan, voro framför allt sådana, som av naturen fått något
ovanligt utseende, varigenom de tilldrogo sig en särskild uppmärksamhet. Men även fjäll, med från vår synpunkt sett tämligen vardagligt utseende, ha betraktats som heliga, s. k. passé värre. Kanhända har då någon enskild seite varit upphovet till, att hela fjället
3
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blivit heligt. Men det kan också ha varit någonting annat för oss
okänt som varit anledningen därtill. Som exempel kan från Finnmarken anföras berget Meitske, som ligger djupt inne i Varangerfjorden och som upptill är fiataktigt men nedtill bevuxet med tjock
björkskog. På bergets översta flata yta offrade man, säges det, fordom till avguden Storjunkaren. Platsen sågs ännu år 1906 belagd
med en stor hög renben, som utgjorde rester av de gamla offren.
Ett typiskt exempel på en sådan fjälltopp är Auranasa (bild 6),
beläget på västra sidan nära intill riksgränsen, knappt en mil norr
om den plats, där gränslinjen mellan Sorsele och Arjepluogs soc-

6.

L a p p a r n a s 'heliga ijälil Auranasa, n o r r om den punikt, där gränslinjen
mellan Sorsele och Arjepluogs sodknar t r ä f f a r riksgränsen.

nar träffar riksgränsen. Därom heter det i brev, som Fil. Doktor
Gustaf Hallström år 1911 mottog från en viss O. T. Oisen, på sin
tid klockare i Mo, Norge, samme man som år 1870 inlevererade till
etnografiska museet i Kristiania ett par träseitar, vilka längre fram
omtalas.
"Det medsendte Fotografi (bild 6) er Billedet af Lappernes helige Fjeld Auranasa. Paa Toppen af Fjeldet stod endnu i 1870 et
opförte Ildsted eller Alter for Offring af Rensdyr. Alteret saa ud
som et almindelig lappisk Ildsted dog med flere Stene i rund Kreds
lagte over hveranden. I fölge udsagn af min Fader (födt 1774) holdes aarlig paa Auranasa en stor Offerfest hver Over noiden tillige
holdt Skole til uddannelse af Noider for Flytlapperne fra Wilhelmina, Terna, Sorsele og Arjepluog Lapmark. Paa vestre Side af den
rundt Fjeldet lobende Danmands elv sees endnu flere gamle Lappegrave."
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Från öksfjördbukten synes mot horisonten trona en stenbild
på sluttningen av Jsettonasvarre. Den liknar en människa, klädd i
renskinnspäls och mössa.
En sådan helig hållen fjälltopp är också Rastekaise (raste,
gräns, kaise spetsig fjälltopp), som Fellman påstår vara "ett av de
högsta fjällen i lappmarken" 1 ) och som är beläget på gränsen mellan ost- och västfinnmarken, ej långt ifrån Utsjoki prästgård. Där
ha lapparna fordom haft en av sina förnämsta helgedomar, bestående av två stora stenar. Enligt Holmberg säges resande förtälja "att
lapparna också tro, att detta fjäll icke gärna låter sig ses av främlingar utan höljer sig i dimma, när man betraktar det". Det säges
att man om våren, då renarna stego upp på fjällen, gav löfte om offer till Rastekaise, som var en "renseite", och att man om hösten
verkställde offret, om hjorden förkovrat sig under sommaren. Här
är det tydligt att det är de "två stora stenarna", som ursprungligen
varit de egentliga seitabilderna.
Vidare anför Fellman Akkavarre (Akka, en gammal gumma),
ett berg nedanför Utsoensuu. Här har fordom varit ett hedniskt offerställe. På själva b e r g e t s t o p p , s o m f ö r e s t ä l l d e g ud e n, fanns på författarens tid mycket renhorn.
Castrén, som gärna söker paralleller, yttrar på ett ställe: "Lapparna, som över huvud varit den råa, sinnliga naturdyrkan mera tillgivne än finnarna, ha dyrkat Aije (Aije, Aija betyder farfar eller morfar och är ett av de många namnen på åskguden) under formen av
ofantliga berg, klippor och sjöar. I Enare träsk kan den resande ej
undgå att fästa uppmärksamheten vid en klippa, som liksom ett torn
höjer sig ur vågen. Den kallas Ajie och en gudomlig vördnad säges ha blivit tilldelad densamma." Fellman omnämner också samma klippa i Enare träsk, men han fäster sig särskilt vid en i klippan
befintlig grotta, i vilken man fordom säges ha tillbett Aijig, åskan.
Från ett besök i nämnda grotta skriver Fellman: "Allt var mossbelupet, men grottan av tid, ålder och våld oskadd. Sagan förmäler
att bergshålan fordom gick så djupt in i jorden att den utgjorde en
underjordisk gång under Enare sjö till en annan klippa, som kallades Akko eller Akkos boning. Här ser man än ett gammalt hedniskt
offerställe, på hvilket man ännu icke burit våld, kanske därför att å
klippan saknas bränsle och man ej besvärat sig att hämta sådan hit
för att spränga den, eller möjligen emedan man ansett hällen för
stark att kunna af människohänder förstöras. Då jag gräfde i den
stora högen af renhorn, som låg framför grottan, betäckt af ett
djupt mosslager, sade en af mina följeslagare, en finne, som det tycktes på spe, ehuru jag tror därunder låg litet allvar: Om gamlingen
Jacob F e l l m a n : Anteckningar

under min vistelse i Lappmarken

II.
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7. En i Nordiska museet f ö r v a r a d sten, om vilken finnes antecknat f ö l j a n d e :
" O f f e r s t e n , Arjepluog, Ailesnijorg vid sjön Kakel.
Oregelbunden f o r m . B.
omkring 0,43 m., H. omkring 0,31.
O j ä m n h e t e r n a på ena sidan avplanade
såsom genom slipning.
f ö r s e d d med sigill med b o k s t ä v e r J. E. H. (J. E.
t t o f m a n ) . Åtföljd av äkthetsintyg, undertecknade C. J. Karlberg och P . A.
Karlberg i Stenholmen med bomärken, bevittnat av J. Edv. Hofman under
sigill och aiv denna lydelse: P å anmodan få vi h ä r m e d intyga, att en sten.
¡försedd med samma sigill1 som d e t t a papper, av oss blivit tagen å Ailesnjorg
(Helig udde) vid sjön Kakel ooh att det med säkerhet är den Seite, som å
n ä m n d a ställe enligt gamla sagor 'blivit d y r k a d av i t r a k t e n boende lappar,
troligen fiskarlappar. Inköp f r å n ingenjör A. Orstadius."

därinne nu framkallade blixt, dunder, blåst och regn, nog finge vi
väl en hvar brådska härifrån. — En gammal lappman i sällskapet
yttrade härtill: Om det är Guds vilja äger han väl makt därtill, men
en tjänare är äfven han, nämligen Ouds tjänare och ett medel i Guds
mäktiga hand samt undergifven sin herres vilja. Den gamla folktron
är att Ukko (åskan) ej fick nämnas vid namn. Skedde det, hämnades
den med oväder eller annat ondt." 1 )
Akka eller Akko var Ajegs hustru. Åt henne helgades enligt
Fellman merendels berghällar och grottor. Någon bild åt henne pä
J. Fellman I, s. 215.
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8. En i Nordiska museet ¡förvarad sten, varom anteckningarna upplysa: " F r å n
Seite Tjålme, 1 1/4 mil norr om Arjepluog. Har stått på stranden vid sundet
och givit detta namn (Seitetjålme = Seite sund). S t ö r t a d e s omkring 1830
n>ed i vattnet av en kvinna, som ondgjordes däröver att förbitågande lappar
årligen o f f r a d e åt Seiten.
Upptogs 1871 under uppsikt av samma person,
som störtat ned honom."

dessa platser var troligtvis icke nödvändig utom vid offer åt Akko,
då hällen och ingången till grottan smordes med ren- och fiskflott.
En särskild seite vid denna grotta eller på klippan omnämnes
icke. Sannolikt har någon sådan aldrig funnits utan har själva grottöppningen givit upphovet till tron på något mystiskt väsen inne i
grottan, och snart nog fick hela klippan namn om sig att vara boning för Aijeg, åskguden, och sålunda förvärvade den anseendet att
vara helig.
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En annan dylik i sitt slag märklig grotta är Stallogrottan i Stalloberget, Åsele Lappmark.
Den beskrives av Daniel Rehn1) likna
"en kammare" med väggar, tak och golv av stenhällar inuti berget.
Emellertid nämnes i c k e i anteckningarna i den muntliga traditionen själva grottan annat än som boning för i densamma befint-

tid uppehållit sig där under
brunst- och slaktetiden, just
då de förnämsta offren förrättades. Förklaringen till
Stallonamnet torde man emellertid få söka däri, att
detta namn är av relativt
sent datum, och uppstått troligen först under påverkan av 'kristligt inflytande, då all gammal lapsk
folktro blev en djävulstro och offer åt seitarna blott en dyrkan av
onda makter.
Sagan om Stallogubben i Stalloberget uppträder i
tryck först 1848 i J. U. Grönlunds avhandling, och sannolikt är därför, att gudabelätet ursprungligen gått under helt annat namn. I
ordet "Stallogubben" är ju dess senare del så svensk som man gärna kan tänka sig och har förmodligen trängt ut något lapskt ord
9. Om denna sten, som är blott 12 cm.
hög, f i n n a s i Nord. museet endast
n e d a n s t å e n d e knapphändiga anteckningar, som ingenting upplysa om
dess historia som seit: " E n sten,
u n g e f ä r 10 cm. 'hög, funnen i Jokkmokk 1883. Gåva av kapten Ang.
Rlheborg, Pite 8/6 1884."

Daniel R e h n :
biblioteket i Uppsala.

Anteckningar från Åsele lappmark.

Handskrift i Universitets-

10. Stenseitar från S t a t e n s historiska museum.
Avbildade hos v. Düben.
B e t r ä f f a n d e selten längst till vänster a n m ä r k e r v. Düben (år 1873), att densamma är av okänt ursprung, av lersfciffer, utsvarvad av vågen, 22,5 cm. hög,
inen den företer det egendomliga, att den är med konst bearbetad, något
som den f ö r s t o r a d e bilden av huvudet (bild 11 till höger) utvisar med sina
två runda ögon och ett par n ä s b o r r a r .
Dessutom finnes antydan till mun
genom en tämligen djup inskäring.
Bilden till höger anser v. Düben v a r a ett varikert och karakteristiskt exemplar av en seite, som är funnen på en holme i Norrui-jaure, 2 1/4 mil v ä s t syid-väst ifrån Jokkmokks k y r k a . Seiten bestod nämligen av kritvit m a r m o r
och var "krönt med ett bladverk av kalkspath-kristalter."

t. ex. "ahttje" (fader) eller "adja" (farfar, morfar).
Men även en
sammansättning "Stalloahttje" eller "Stalloadja", om något sådant
ord funnits, vilket är högst tvivelaktigt, är icke av äldre datum utan
har sannolikt uppkommit först när gudabilden började få dåligt
rykte om sig.
En klippgudomlighet från sydliga trakter, för vilken lapparna hyst stor vördnad och fruktan, är den s. k. "Tunnsjöguden" vid
Tunnsjön i Namdalen, Norge. Denna klippa, som i sin helhet var
den seitabild, man dyrkade, säges ha fått levande djur som offer, ett
bevis på huru stort anseende den åtnjöt i trakten. Erik Modin berättar i "Svenska fornminnesföreningens tidskrift, 9, 10", en pikant
historia om ett offer av en levande oxe till guden i fråga: "en gång",
heter det, "kom en rik lapp och slog sig ned i Tunnsjöns nejd. Det
gällde för honom att göra sig Tunnsjöguden bevågen genom ett
präktigt offer. Och då han trodde att denne vore utledsen på renoffer, köpte han av en i närheten boende nybyggare en stor fet oxe,
som han ledde bort och band fast vid offerstället. Nybyggaren, som
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11. Stenseitar från S t a t e n s historiska museum.
Avbildade hos v. Dilben.
Om stenen till vänster p å bilden heter det hos v. Diiben: "Seite av glimm e r s k i f f e r ; 'har stått på en klippa i Kaskers i o r s (mellan Storavan och Uddjaur) i Arjeptuog; d y r k a d in i senaste tid; anses av t r a k t e n s folk, även svenskar, hava haft stort inflytande på n y b y g g e t s vid Kasker å r s v ä x t m. m . "
Bilden till höger det f ö r s t o r a d e huvudet av seiten till vänster på bild 10.

väl kände till huru med offringen brukade tillgå, smög sig efter lappen och då denne lämnat platsen löste han oxen, varpå han ledde
den hem och slaktade den för egen räkning. Om våren, då lappen
kom åter till fjälls, skyndade han bort för att se om offret varit guden behagligt. När han nu ej ens fann benen kvar av den offrade
oxen, begav han sig glad ned till nybyggaren för att omtala detta
för honom. Denne förekom honom med frågan, huru guden tyckt
om offret: "Hå, far", sade den lycklige offraren, "si dä ha behaga'n
rätt väl, Tejje (tagit) bena, klöven å allt ihop".
En annan stenkoloss, som har rykte om sig att ha åtnjutit gudomlig dyrkan är "Datja pakte" vid Giltjaur i Sorsele socken. I
"Läsning för folket" säger Linder (från mitten av 1800-talet) att
denna jättestod, som reser sig lodrätt på en framskjutande klippa av
ett berg, har utseendet av en kolossal människoskepnad, med korslagda armar över bröstet. Den mäter en höjd av ungefär 90 alnar.
"Stället", säges det, "har av ålder och även ännu i senare tid varit en
offerplats." Linder anmärker att med namnet, som är äldre än odlingen, ha lapparna sannolikt velat uttrycka stenbildningens likhet med
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12 a.

Sten (i Nordiska museet), avbildad bos v. Diiben, som om d e n s a m m a anf ö r : "Seit av glimmers-kiffer från en gammal renvall vid S a s k a m - j a u r e ,
3/4 mil f r å n J o k k m o k k ; har troligen tillhört någon skogslapp; icke d y r kad i mannaminne".

en mansperson. ("Datja" betyder helt enkelt svensk och har en något föraktlig anstrykning över sig. "Pakte", en framskjutande klippavsats.)
G. von Diiben, som också omnämner denna gudabild, säger,
att en gammal lapp i Sorsele berättade för honom, att seiten på Datja pakte vid Giltjaur varit en soldat, som i sitt •övermod en gång velat med svärdet oskära en helgedom och för denna förseelse blev förvandlad till sten, till en varning för andra.
Det framgår tydligt att den människoliknande stenkolossen på
grund av sin egendomliga form ådragit sig de förbifarandes uppmärksamhet och därför blivit föremål för dyrkan. Vördnaden för
denna jättefigur övergick snart nog till att omfatta hela klippan, och
sannolikt har även själva sjön betraktats som helig, ehuru ingenting
därom nämnes.
VITA FLÄCKAR I KLIPPVÄGGEN.
Egendomliga människoliknande figurer, som naturen bildat av
några ljusare stenar i klippor än vad den övriga klippväggen består
av, ha säkert mången gång varit orsaken till att just den platsen betraktats som helig. Man ansåg denna figur som tecken på en förste-

Bild 12 b.

S a m m a som iföregående.
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nad människa, och därmed var också ett gudomligt väsen däri förborgat. 1 ) Leem omtalar ett vid Porsangerfjorden befintligt berg, i
vars klippa, ett litet stycke från stranden, är synlig en vit fläck i form
av en människa, som vänder fötterna uppåt och huvudet nedåt. Till
detta berg ha lappar framburit offer, och alldeles säkert är det just
den vita fläcken, som varit föremålet för deras dyrkan.
En liknande förstenad figur, ävenledes från norska finnmarken,
omtalar Fellman (11, 163): "På sidan av en fjällbrant vid Bergöfjorden synas i en flera hundra alnar hög grå klippa, två hvita ränder uppifrån nedåt och under dem, såsom det ter sig på afstånd, en
människobild af flera famnars längd, formerad af i den gråa klippan insprängd kvartsartad sten. Sagan förmäler, att tvenne Stallor,
som här skurrat backe, den ena fallit ifrån sina skidor och förvandlats till sten."
En annan dylik märklig gudomlighet omtalas från Seitjaur på
Kolahalvön. Där har t. o. m. också själva sjön jämte omgivningarna blivit helig, naturligtvis då på inverkan av den i klippan befintliga människoliknande gudomligheten, som kallas "Kuiw", vilket enligt en rysk förf. betyder "gubbe".
Om denna bild finnas många
sagor, vilka alla uppge att Kuiw är en förstenad människa, som varit fientligt sinnad mot lapparna. Om sjön och den till gudom blivna fienden skriver en rysk förf. "Seitsjön har ovanligt pittoreskt läge och är kanhända ett av de mest pittoreska ställen jag sett i Lappland. Från tre håll är den omgiven av de dystra klipporna Lujaur
Urt, som gå ned lodrätt till sjön och spegla sig i dess klara och idealiskt rena vatten.
Kanhända har den dystra kaloriten, som hela
denna trakt är omgiven av, delvis bidragit till att vi just här finna på
en gång tre seitar, av vilka Kuiw fortfarande åtnjuter stor vördnad
hos lapparna.
Denna seit står på sjöns norra strand, på Kuiwtschorr (tschorr betyder berg, bergplatå) och syns bra från sjön. I
klippan finnas på ett ställe sprickor, och dessa sprickor bilda någonting liknande en människogestalt, som man kan mycket tydligt urskilja".
Doktor Hallström, 2 ) som 1910 gjorde resor på Kolahalvön och
då besökte denna märkliga gudomlighet, skriver om den bl. a.: "Seiten är ingenting annat än en naturbildning av icke ovanlig art, men
av ovanliga proportioner.
Setijaur är runt om begränsad av höga fjällstup, nedför vars
branter mäktiga lager av grus och nedrasad sten hopat sig. Från
sjön och ett stycke uppåt är sluttningen beväxt med granskog och
däröver björk.
Hela fjällkomplexet Lujaur-urt, vilket omsluter
*) K. L e e m : Beskrivelse over Finmarkens Lapper.
2
) Etnologiska studier tillägnade N. E . H a m m a r s t e d t .
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Seitjaur, består av så gott som uteslutande en enda bergart, nefelinsyenit. Men ibland uppträder en annan bergart augitporfyrit, som
bildar lagergångar, ibland två över varandra, vilka framträda högt
på fjällväggarnas branta och kala sluttningar och stup. Jag tror
att bilden närmast bör förklaras som en med dessa lagergångar likartad bildning. Närmast norr om sjön ligger utefter hela dess längd
bergpartiet Kuiw-tschorr, som höjer sig c:a 400 meter över sjöns
yta. Detta parti är genom en bäck delad i två delar, varav den västligaste "Kuiw-packt". Längst i öster visar Kuiw-packt en alldeles
lodrät vägg omedelbart ovan stenramlet (se, pl. XI, fig. 1). I underkanten till höger på denna vägg synes den bildning, som lapparna förklara som den förstenade Kuiw. Den har trots sina kolossala
proportioner en omisskännlig likhet med en stående människa med
starkt skrevade ben. På huvudet tro sig lapparna se en mössa av
typ som deras egen vintermössa, och på den vänstra foten kan ju en
tvivlare se en tydlig lappsko. Dyster och hotfull reser sig skepnaden där högt över skogen och i vissa belysningar blir det en sådan
schwung över hans linjer att man väl förstår, att de känsliga lapparna med respekt snegla upp på sjöns herre, som han kallas. Särskilt
i kvällsbelysningen blir effekten livlig. Man tycker sig då se en jätte, som strävar framåt mot blåsten, och det vita ansiktet under luvan
suggererar ovillkorligt fram en bestämd mening, ett slags obeveklig
vilja."
"Det synes frestapde", fortsätter förf., " att uppfatta inte bara
sjön, utan även dess omgivningar såsom heliga och att t. ex. skogen
står under högre makters beskydd såsom fallet är på en plats i
grannskapet, nämligen ön "Kitsuol" i Lujaur, där en mäktig akka
är boende." .
Åt denna märkliga gudom offrade lapparna ännu vid Hallströms besök därstädes 1910. Och förf. kom också vid ett tillfälle i
den lyckliga belägenheten att få deltaga i ett offer åt Kuiw, en procedur, som har sitt särskilda intresse för kännedomen om dyrkan av
denna idol. Hallström anför ytterligare några drag, som förtjäna
noteras, till belysande av det anseende, som nämnda gudom ägde.
Den vördnad, varmed lapparna betraktade Kuiw, var markant.
Att naiviteten blandade sig med vördnaden är icke märkvärdigt,
men ändå är det skäl att notera sådana drag som förklaringen av
den vita fläcken på Kuiws bröst. "Det är en klocka som han haft."
Den vördnad och den fruktan man hyste var även blandad med en
viss medömkan. "Visserligen är han dömd att sitta där till eviga tider."
Följande uppgifter, som lapparna lämnade om offerplatsen i
allmänhet, anser Hallström böra otvivelaktigt trots sin allmänna karaktär hänföras till "Kuiw" och hans kult.
"Offerplatsen kallas
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"louth-virr" och offerrenen "louth-poads".
Det visar sig i drömmen huru många renar som skola offras och vilka renar. Offerplatserna kunna besökas, ja, guden tycker om besök om man också bara
kommer för att titta på. Man kan då samtidigt önska sig något, man
längtar efter, utan att något offer alls behöver göras. Kvinnor kunna också deltaga i offer (sic!). De gå i högtidsdräkt, men intet av
ansiktet får synas utom litet av ögon och mun för att de skola kunna äta. Ensamma få de icke gå."
Besök på offerplatser utan att bringa gudarna offer omnämnes
också i äldre anteckningar. Då skulle man emellertid röra vid de
offrade hornen och benen, och säkert uttalade de besökande något
slags böneformulär liksom vid vanliga offer, ehuru intet därom säges. Däremot är det en fullkomlig nyhet att kvinnor kunna besöka
offerplatserna och t. o. m. bringa gudarna offer. Man måste tvivla
på riktigheten av denna uppgift. Främst därför att Hallström i ett
annat sammanhang uppger, att vid ett annat tillfälle, då han och ett
medföljande sällskap lappar, varav några kvinnor, besökte en offerplats på en stor holme i en insjö ej långt ifrån Seitjaur, de medföljande damerna icke vågade stiga ur båten i land, medan männen besökte offerplatsen på holmen.
Nedanstående sattes i direkt förbindelse med Kuiw. "Man får
icke ropa hårt, när man ror förbi, ej heller får man skjuta på sjön.
Om man gör det på land, gör det ingenting. Då någon fiskare vågar sig till att fiska om nätterna åt denna sida, så går som en åska
över hela den ändan av sjön.
Vanvördnad »bestraffas obevekligt.
En gång hade en man vänt sin blottade akterdel åt Kuiw, emedan
han ej fått någon fisk. Han dog efter en vecka".
SEITAR AV TRÄ.
Hittills ha vi uteslutande sysselsatt oss med seitabilder av sten,
antingen då lösa stenar eller större jordfasta sådana, som delvis
kunde räknas till klippor. Dessutom ha vi också funnit att till formen egendomligt danade fjälltoppar eller hela fjäll varit utkorade
till gudabilder, Innan vi övergå till offerplatser och "heliga" saivosjöar och möjligen i samband med dessa stående vattenseitar jämte andra slag av gudabilder, är det skäl i att först göra oss en smula
förtrogna med den andra huvudgruppen av lapska seitar, träseitarna.
Träseiten kallades "Muorra Jupmel" trägud, till skillnad från
"kierke-jupmel" eller "passe-kierke", om vilka vi förut talat.
De
uppställdes i likhet med stenseitarna helst på någon vacker, grön
gräslik plats vid fiskrika sjöar och flodstränder eller ock i skogslundar, där man bodde och idkade jakt och fiske. Detta gäller företrädesvis skogslapparna. Men även fjällapparna, som under högsom-
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maren vistats på de kala fjällen, ha använt sig av träbeläten, som de
placerat inunder fjällskrevor, och där ägnat dem sin dyrkan och givit dem offer. Att bildernas form och utseende varit den enklast
tänkbara, därom vittna så gott som samtliga uttalanden i saken.
Tornéus yttrar om lapparnas gudar i allmänhet på sätt som
följer: "Sådana ting som stockar och stenar och stubbar, som de
själva med fötterna trådat, hava de uppsatt för sina gudar, dem åkallat, tjänt, tillbedit och dyrkat'" och om trägudarna speciellt heter
det: "De av trä voro antingen rotfasta stubbar eller pålar i jorden
nedsatta". Högström delar ungefär föregående sagesmans mening,
då han säger: "Jag har jämväl under mina resor blivit varse sådana
beläten vid deras offerlavar, varandes (belätena) ej annat än rötter,
merendels av björk, dem de vänt upp och med yxa till-täljt som ett
huvud, utvisandes själva stommen eller stubben det övriga av en
kropp med fötterna." s. 180.
Vid lapparnas offerplatser fanns också en s. k. offerlave. En
sådan beskriver Högström på följande sätt: "Deras offer lavar göra
dem tjänsten som altare men äro gjorda av trä på 3 och 4 stolpar,
ifrån 2 till 4 alnar högt från jorden. Då de offra något på dem,
lägga de ovanpå och runt omkring gran- ooh björkris samt kvista
träd nedtill på alla sidor däromkring. Dessa ha de antingen vid
vissa tillfällen bakom sina kojor eller äro de uppbyggda på andra
ställen, varest de hava sina trägudar, som stå antingen ovanpå eller
som vanligare är bredvid laven, liksom han stödde sig mot densamma." Malmer berättar också att i skogarna på många ställen funnits
gälder eller tak på fyra uppresta stolpar, på vilka en stor myckenhet
horn och ben legat. Vid ena sidan har stått ett träd upptaget med
roten, vilken de vänt upp liksom den vore huvudet, men själva trädet
över allt korsat. "Benen och hornen", säger förf. vidare, "offrar
lappen på bemälde gälder."
Otvivelaktigt har denna lave, som ganska ofta omtalas, i synnerhet vid offer åt åskguden, Tor, Tiermes, ursprungligen icke haft
något med gudabelätet gemensamt utan endast tjänat som förvaringsplats för offergåvorna, så att hundar och andra rovdjur icke
skulle kunna draga bort offret. Möjligen ha också lapparna stundom tänkt sig laven som ett slags bord åt "hedersgästen". Denna
slutsats bestyrkes också av Petrus Noréus, då han nämner vid namn
ett par lappar, som dyrkat åskan som gud och säger: " dess (nämligen åskans) offer byggies på ett theatrum högt i wädret med alla
renhornerna på." Sistnämnde förf. bestyrker också Malmers uppgift om att hela med rot uppryckta björkar använts som gudabeläte,
då han säger, att Thors beläte utgjordes av "björkar, hela trän med
rötter upptagna, uthugne, och vänt roten uppåt himelen men toppen ned till jorden."
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THORS BELÄTE.
Det synes också frestande att sammanställa denna lave endast i
samband med Thors beläte, som enligt anteckningarna från svenska
lappmarkerna bestått endast av träbilder. Denna märkliga gudomlighet, som lånat så många drag från nordbornas Thor, att man
knappast kan återfinna något specifikt lapskt i densamma, förtjänar
ett särskilt omnämndande.
Thors dyrkan har säkert urgamla anor hos lapparna, ehuru belåtet och namnet Thor är direkt importerat från nordborna. Man
kan nämligen spåra dyrkan av åskan som en särskild gudomlighet
hos de flesta arktiska jägarstammarna utan att man kan påvisa att
dessa lånat denna dyrkan från andra kulturellt högre stående folk.
Det finnes därför ingen anledning betvivla att lapparna haft sin egen
åskgudomlighet, som de dyrkat, redan innan de lånade Thorbilden,
men huru denna bild och denna dyrkan i verkligheten tett sig, därom kan man ingenting bestämt säga.
Åskguden har haft många namn, vilka vittna om hans popularitet.
Några sådana äro utom Thor, Tiermes eller Diermes; Aija,
Aijeg, Attje, attje-gadse, Ora och Örjas, vilka sistnämnda enligt Fellman antyda att han var en tjänare åt maktens fader. Han bodde i
den mellersta luftkretsen och var mycket mäktig, hög, stark och
sträng. På spåtrummorna betecknades han vanligen med en dubbel hammare. Lindal och Öhrling lämna om Aija, som betyder farfar eller morfar, följande upplysning: "Lapparna voro fordom övertygade om att åskan (aija) var ett levande väsen, som uppehöll sig
i luften, och gav noga akt på människornas tal.
Det fanns även
lappar som trodde att själva åskan var en gud, som förföljde och
från himmelen utdrev ett troll, som uppväckte ett dån genom de kanoner han använde."
Högström säger, att "hos mina lappar har
jag märkt att de hålla det för ett särskilt väsende från Gud och jämväl sådant som är både gott och ont." Och Fellman anmärker om
de ryska lapparna: "Åskans dunder åhördes med undran och uppmärksamhet, och av dess ljud trodde man sig kunna sluta till, om
Gud var milt stämd eller vredgad." Castrén (111, 55) anför: "Himmelens ooh åskans gud fattades av nästan alla (med lapparna) befryndade folkslag såsom en och samma person, ett och samma väsen. Det gives folkslag, som för detta väsen äga vissa med Tiermes
(av stammen Tierm eller Dierm, Djerm) ljudligen besläktade benämningar. Sålunda betecknar hos de ugriska Ostjakerna ordet Turim
(Torm, torom) liksom Num hos samojederna och Jumala hos finnarna himmelens, åskans samt i vidsträcktare mening hela världens
gud. Samma betydelse äger i Tschuvaschiskan ordet Tara, och i
estniskan är Tara ett med ukko synonymt ord. Det vill synas såsom
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skulle Tiermes, Turm, Tara hos de förutnämnda folken utgöra en
personlig benämning för den himmelske guden. Följaktligen måste
den himmelske guden hos lappar och ester haft tvenne personliga
benämningar: Jubmal (Idmel) och Teames; Jumala och Tara. Jag
anser det vara ganska troligt att benämningen Tara och Tiermes
trädde i stället för Jumar och Jubmel, sedan dessa förlorat sin ursprungliga betydelse av himmelens gud."
Så långt Castrén. Om hans slutsats ha vi här ingen befogenhet
att uttala oss. Vad hans anförande otvetydigt ådagalägger är att
ordet Tiermes som namn på åskguden har anor åt helt annat håll
och tydligen går längre tillbaka i tiden än tiden för lapparnas första
beröring med nordborna.
Vi återgå till åskgudens beläte. Av de berättelser, som finnas
om Thor och hans dyrkan, framgår samstämmigt att Thors bild uteslutande formades av trä. Prof. Reuterskiöld har kommit till den
slutsatsen att "Thor alltid framställdes av trä, aldrig av sten" och
förklaringen därtill finner han i den omständigheten, att Thor icke
är någon inhemsk lapsk Oud. Rheen säger: "Så många renar, så
många gudabeläten skall han uppsätta Thor till ära. Dessa belåten
göra de av björk, av dess rot huvudet, av bålen den andra delen med
en hammare i handen." Detta beläte upprestes då alltid på en sådan lave, som nyss förut skildrats. Det ser alltså ut, som om lapparna icke skulle kunna tänka sig Thors bild utan att också laven
skulle finnas.
Åskguden dyrkades endast i träbeläten, framhåller Schefferus.
Denna trägud under den allmänna benämningen Mourra Jupmel
och åskan, säger förf., kallades än Aijeke än Thor eller Tiermes.
I Schefferus' bok återges en bild av Thor.
Det är ett enkelt
block av trä, i någon mån tillyxat för att ge det utseendet av ett
människohuvud, försett med ett par små urholkningar, som skola
föreställa ögon och mun. Mitt igenom bålen på belätet går -en käpp,
som utgör armar, och i spetsen på dessa är en hammare fästad,
Thors hammare.
Över bröstet äro ett par korsmärken inhuggna,
och i huvudet är inslaget ett stycke flinta, som guden skall använda
för att tända eld med, om han har behov därav. Framför figuren,
som står på en upphöjning, en lave, (vilken förut skildrats), finnes
en skålformig platta, förmodligen av björkbark, i vilken förvaras
delar av offerdjuret. Bakom figuren stå uppradade djurets horn,
och runt basen finnas björk- och grankvistar uppställda. Framför
offeraltaret knäböjer en lapp i vördnad inför gudabelätet.
I Samuel Rheens "Relation om lapparna" etc. reproduceras en
teckning (se bild 13), som nära överensstämmer med Schefferus'
samtida teckning. Rheen visar emellertid tre bilder av Thor på
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samma lave, och vid dess främre kant äro uppställda ett par pinnar,
på vilkas spetsar bitar av offerdjuret äro fastade. Laven prydes med
trädruskor, och mellan Thorbelätena, som äro igenkännliga på sina hammare, ligga två hornkronor. Dessutom äro kring belätenas
huvuden anbragta glorior, men huru dessa i verkligheten tett sig,
kan man icke få någon upplysning om av bilden eller texten. Sannolikt äro de blott en produkt av tecknarens fantasi.
I praktiken
torde en sådan utsmyckning aldrig ha förekommit.
Det hela bär
överskriften "Thorens beläte."
Stundom har åskgudens bild utgjorts endast av en stor hammare.
Forbus säger, att åskguden, Horagallas, Tordön, anses vara
b 1 å k 1 ä d d, fara av och an i skogen och ge dunderslag och blixt,
varför "honom till ära göres en stor hammare av 2 famnars längd,
väl utskuren och påritad som med blod här och där bestänkes och
smörjes."
Liksom av Thors hammare gjordes också mycket stora bilder
av guden själv. Om fullvuxna björkar, som uppryckts med rot och
restes till gudens ära, är redan talat.
Mattias Steucius bestyrker
detta, då han anför, vad hans far berättat, nämligen huruledes lapparna på sina offerplatser hade ofantligt stora stockar, vilka man givit grov mänsklig form.
Om vi nu övergå från Thors bild till träbilderna i allmänhet,
så anför Högström om dessa det anmärkningsvärda förhållandet,
att de flesta, som han varit i tillfälle att se, överallt varit korsade samt
med blod bestrukna. Thors bild var ju alltid försedd med kors och
streck och det kan därför hända, att denna sed så småningom övergått till andra träbeläten. En annan förklaring till dessa kors skulle kunna sökas däri, att man med dem velat utmärka, hur många offer, man framburit åt guden.
Som exempel på träseitar, som Högström sett, anför han tre sådana som förvarades i Jokkmokks prästgård. Dessa belåten voro "tillhuggne med yxa af rötter under liknelse af människor", och hade
de år 1783 blivit tagna av en Kaitumlapp, som inför häradsrätten
hade bekänt, huru han "med bugande och tillbedjande fallit dem till
fota". Det största belåtet hade lappen i fråga kallat "Storjunkare".
Men "om de andra", fortsätter Högström, "som voro smärre, representerade hans hustru, barn eller drängar, är mig obekant". En
utförlig beskrivning över ett par träbilders utseende finna vi i ett
rättegångsprotokoll 1 ) från tinget i Jokkmokk den 14 och 15 februari 1739.
Det hade kommit till vederbörandes kännedom, att en
viss lappman, Mikel Jonsson, hade offrat en svart hund och en höL. O. B o s t r ö m : Rättegångshandlingar angående en a v g u d a d y r k a r e och en
kannibal i L a p p m a r k e n . Sthlm 1859.
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na, som han skulle ha köpt i Norge, åt någon för dem obekant gudomlighet. Dessa offer hade han grävt ned i jorden och på deras
grav upprest för hundens räkning "en med yxa tilltälgd björkrot,
så som ett beläte", och för hönan ett mindre "af ett wijde-trä".
Dessa belåten hade blivit tagna av en viss Pär Nilsson och
överlämnade till adjunkten Modeen. Belätena uppvisades för rätten och det heter i protokollet att Mikel Jonsson erkände dem vara
de samma, som han på Raggas fjäll upprest och kvarlämnat och lika
så att de voro av samma slags trä, som han tillförne beskrivit dem
vara gjorda av, och hade belätena, sedan de blivit tagna, icke förrän
rättegångsdagen kommit inför hans ögon. Dessa bilders utseende
beskrives som följer: "Warandes bägge hehl friske och icke länge
sedan tillgjorde; thet större 1 1 / 4 aln långt, och i tjockleken smalare, än ett lindadt bara, och thet mindre belätet 1/8 aln långt, och
icke tjockare, än ett groft Spanskt rör, bägge tälgde till någondehl
med knif och yxa, men större dehlen sjelf wäxt. Å thet förre war
skapnad till hufwud, ögon, näsa, mun, haka, hals, bröst och lif,
och therunder ett knä, och ben, utan foth; omkring lifwet fanns en
skåra, i stället för gjorddehl, som Mikel Jonsson sjelf wille hafwa't;
Och å thet mindre allenast tekn till hufwud, ansikte och hals med
skåror ther nedanföre, hwilka Mikel Jonsson sade intet hafwa at
betyda."
På ordförandens fråga, vad namn dessa beläten haft, svarade
Mikel Jonsson, att han kallat dem än "Junkar", än Lafar "Junkare",
än "Jake Junkare"; dock ville han på ytterligare tillfrågan erinra
sig att han kallat dem "Lafar-Junkare". Ordet Lafar eller Japher
finnes ej igen ibland Lappländska språket", heter det vidare, "men
Jako betyder tro och Junkare kan ingen giva säker uttydning på".
Somliga av nämnden, säges det, ville uttyda det efter Norges sätt
att tala för en förnäm man, liksom Mikel Jonsson själv ville ha det
till, men församlingens klockare, som ju bör veta allt, ville tyda det
för en avgud, som på lapska språket heter "wärro Jubmel", trägud,
ty klockaren hade hört genom sägen en "Junkare" så kallas. Den
närvarande kaplanen i församlingen Jonas Högling intygade, att
han hört, att "Junkare" skall betyda ett beläte, som blev dyrkat, antingen av sten eller trä.
"Wärro Jubmel" betyder ordagrant offergud. Dylika "offergudar", förfärdigades för varje gång man offrade åt en bestämd gudom, som man saknade något beläte av. Men det märkliga är, att
detta offer jämte belätet vanligen skulle grävas ned i jorden. Mera
sällan torde det ha hänt, såsom nyss förut sagts, att belätena upprestes ovan jord mitt över de nedgrävda offren. Det är tydligen delvis sådana offergudar Petrus Noréus 1 ) hade varit i tillfälle att få se,
*) Isak Fellman I.
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då han hösten 1686 hade företagit en resa i Lappmarken och därom
berättar bland annat: "Fann jag der (hos en viss lappman) många
vidskepelser både tillförne gjorda såsom ock detta år och månge otalige trägudar och beläten somliga i jorden nedgrafne och till somlige var gjort ett teatrum eller lave högt upp i vädret; det förstörde
jag, tog ett beläte med mig derifrån såsom ock hans spåtrumma."
Förf. anger också, till vilka offren förrättades: "Enär dem sjukdom påkommer, då lofva de en ren eller något annat slaktekreatur
till de döda, och d e t t r ä b e l ä t e t , de göra, skall vara p e r s o n d e o f f r a t i l l , ty deras förfäder hafva dem lärt att de
döda längta och töfva samt trå efter dem och derföre tillkommer
dem sjukdom och måste de för den skull blidka dem (de döde) med
offer."
Dessa "somlige i jorden nedgrafne" voro tvivelsutan just de offerträn, som tillverkades för varje gång offer förrättades.
Om sådana i jorden nedgrävda bilder yttrar sig Högström:
"Ett besynnerligt (särskilt) offer är det Schefferus omtalar och som
jag äfven tyckes hafva funnit några spår af till denna tiden, nämligen att man under tiden gör afgudabeläten, dem man strax efter
offrandet tillika med offren gräfver ned i jorden." Von Diiben bekräftar uppgiften: "Af den gud, till hvilken man offrade, förfärdigades stundom en liten bild av trä (viäro-muora) öfver "damengare" (enligt lexikon lapponicus är tamen — en fordomdags gud
och gare kärl), då icke lafve med gudabild redan fanns. Vid sidan
af "viäro-muora" sattes dessutom ett "kiälde-muora" (-spännträd),
hvilket bestod af en björkgren på hvardera sidan af bilden, bägge
sammanböjda med topparna."
Castrén anmärker: "Utan tvivel föreställa dessa bilder underjordiska gudomligheter och synas hafva blifvit förfärdigade, så ofta
man åt dem frambar offer."
Av von Diibens yttrande framgår, att dessa offerträn icke nödvändigtvis måste nedgrävas i jorden utan även kunde uppresas ovan
jord över offret.
En gudabild, som man synes kunna jämföra med det större fr.
Jokkmokk omtalade och till utseendet beskrivna belåtet, är träguden
från Marsfjäll, Vilhelmina. Detta träbeläte hittades blott för några
år sedan ungefär en kilometer i nordväst från en bekant offersten,
som ända långt in i 18:de århundradet årligen höst och vår mottagit offer av de förbiflyttande lapparna. Att träbilden i fråga kunnat
bevaras oskadd på den plats, där den använts för sitt syfte, får väl
tillskrivas den omständigheten, att själva platsen för gudabilden fallit i glömska. Därtill kommer att belåtet stått under en utskjutande
stenhäll i ett moränlager, som sällan passeras av människor.
Notarien T. Tomasson jämte A. Wilks, båda från Fattmomakk
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i Vilhelmina, vilka hittade guden, som nu förvaras på Nordiska
Museet, skriver i "Samefolkets Egen Tidning", årg. 1919, därom
bland annat:
"Strax stodo vi båda framför den utskjutande taklika stenhällen och sågo en
upprest trädstam, som redan vid första anblicken
ovedersägligt gav intryck av, att det en gång i tiden av människohand utformats till ett människobeläte.
En liten hornkrona, lagd med hornfästet
nedåt samt med två mindre stenar lagda inuti till
tyngd, omslöt mellan ögontaggarna träbelätet,
som stod upprest mellan stenarna med den utskjutande stenhällen till tak. En liten stake i form av
en "nätgista", nedstucken invid trädbelätet, fullbordade det yttre av fyndet."
Om belätets utseende heter det: "Tidens tand
har naturligtvis på sitt sätt påverkat träbilden, men
man urskiljer tydligt huvud, hals och midja. Den
ena sidan av ansiktet har under tidernas lopp utjämnats, men å den andra sidan, som haft läsida,
urskiljer man tydligt en grop föreställande ögonhålan. Träbilden är utformad av en böjd trädstam, något över 1 meter lång och 1 dm. i genomskärning".
Huruvida detta beläte varit föremål för allmänt intresse bland ortens lappar eller, om det
möjligen tillhört privat person, kan ej med bestämdhet avgöras. Att detsamma haft en uppgift
att fylla vid offerceremonien är emellertid säkert.
Kanhända har det blivit upprest som en gärd av
vördnad åt en på själva platsen eller i själva fjället
inneboende gudom, som man tänkt sig ha sitt tillhåll där. Denna gudom är möjligen Saivo. Belätets namn känner man icke. Ett ord som man velat sätta i samband med detta är "tsiekku", men
traditionen är mera benägen att utpeka detta ord
som namn på offerrenen som man "uppreste" i
syfte att befästa renlyckan åt sig och efterkommanIf"" i I
1
de i första led. "Tsiekku" vill man härleda ur
r
i"tsiekket", uppresa. Den nu levande generationen
tJtr I
känner icke till, att med en "tsiekku" kombinerades
t |L L.
någon avbildning av trä eller något annat slag.
H
Gudabilder av trä synas ha varit ganska J4 Seit från MarsfjäUet(
allmänna bland lapparna i Vilhelmina. När läns- Vilhelmina. Tiiivarataman Johan Edin, som i slutet av 1700-talet före- genNoiiiska1mustélt.son'
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tog vandringar i fjälltrakterna därstädes, dog 1824, 94 år gammal,
funnos (enl. Linder L. f. F.) under hans säng åtskilliga träbilder,
vilka han samlat från lapparnas forna offerställen.
Belåtet, som enligt traditionen lär ha funnits i
den förut nämnda Stallogrottan, uti Stalloberget
i Vilhelmina, uppger Daniel Rehn vara en "af trä
formad människobild, hållande det ena benet öfver det andra med hopknäppta händer mot ena
knäet."
Och J. U. Grönlund säger att "Stallogubben är gjord af trä i människogestalt. Hvit
mossa växer på dess hjässa, lik grånande lockar,
gråsprängt skägg nedhänger från dess haka."
Denna sagofigur i trä har säkerligen icke sett
annorlunda ut än vanligt enkelt formade trägudar. De hopknäppta händerna likaså skägget och
lockarna ha i traditionen lagts till för att få den
så märkvärdig som möjligt, och för att omkring
dess gestalt skapa ett sagoskimmer, som kunde bära den vidare på ryktets vingar.
Ett par träfigurer (bild 15), som nu förvaras
på etnografiska museet i Oslo, dit de inkommit år
1870 på initiativ av den förut nämnde O. T. Oisen
- i och som, enligt vad han har att berätta om dem,
kunna betraktas som äkta träseitar — i så måtto
åtminstone som de bevisligen haft något med den
religiösa kulten att skaffa — härstamma egentligen
från Tärna socken, Västerbottens län, om man
nämligen tar sikte på det område, inom vilket deras makt och anseende en gång torde ha sträckt
sig.
Dessa, ett par trästavar, ha nämligen stått
invid en offersten på Melkfjeldet vid Umbugten
strax väster om riksgränsen. Denna sten kallades
"sauen" (sau betyder på norska får), vilket ord tyder på att till stenen ifråga offrats utom naturligtvis renar även får.
Träfigurerna ha tillika med
offerstenen "sauen" för mindre än ett århundrade sedan varit föremål för tillbedjan, varom Oisen
berättar i brev till Dr Hallström, daterat den 26
15. T r ä s e i t a r f r . Melk- maj 1911 bland annat:
f j e l d e t vid U m b u k t e n .
Etnografiska muséet i
"Min aelste Söster Beret Olsdotter födt 1808
Oslo.
fortalte, at hun i sin Ungdom kjendte en Lappepige, som anbetroede hende, at hun havde vseret med sin Moder,
da denne besögte og tilbad „Sauen" og de to ved Sauen staaende
Stöter,, Hon beskrev Besöget saaledes: Da Modern nsermede sig
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16.

Träseite, funnen 1925 i Sorsele vid Ö v e r s t - J u k t a n , n ä r a Ailes-jaure-jåkk
(den iheliga sjöns bäök). Foto Axel Calleberg. Se sid. 56.

det helige Sted, hilsede hun dette ved at kaste sig paa sit Ansigt
helt ned til Jorden. Derpaa kröb hun paa haender og Knse hen til
Stenen, tog Stötterne og insmurte dem först med Rensdyrsblod og
derpaa med Rensdyrsfedt. Saa smurte hun noget af det medbragte Blod og Fedt ogsaa paa Stenen, hvorefter hun satte sig til at
„jöige" en Slags Takkesang. Dotteren, der var nylig konfirmeret,
deltog ikke i Ceremonien, der dog gjorde et dybt intryk paa hende.
Dette foregik omkring 1835."
Oisen anmärker också att nämnda "lappepige" var från Sveri-
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ge, vilket bestyrker antagandet, att offerplatsen, vars läge ovan beskrivits invid riksgränsen, uteslutande använts av svenska lappar.
Dessa i trä utskurna figurer äro omnämnda och avbildade i
"Meddelser fra det ethnografiske museum n:o 2", Kristiania 1911.
Ur denna skrift har ovanstående bild kopierats.
Till dessa nyssnämnda rariteter i trä på Nord. Museet i Stockholm och Etnografiska Museet i Oslo kan fogas ännu ett exemplar,
vars upptäckt man gjorde förra året i Sorsele socken, ett ytterst sällsynt men därför också så mycket mera värdefullt fynd, om vilket
dagspressen en kort tid därefter utförligt redogjorde. Därom heter
det i Sv. Dagbl. för den 13 aug. 1925 bland annat:
"Annandag pingst fann nybyggaren Abrahamsson från Skirknäs inom Sorsele under en större sten i närheten av sitt nybygge en
i trä utskuren figur. Kyrkoherden i Sorsele och amanuensen vid
museet- i Härnösand Axel Calleberg har närmare utforskat fyndorten och träfiguren och kommit till det resultatet, att figuren är en
träseite och alltså en stor sällsynthet.
Den nu funna avguden är 1,05 m. hög och gjord av björk med
1,6 dm. diameter. Bilden visar huru guden är utskuren ur björkstammen. Platsen, där guden är funnen, ligger vid Överst Juktan och i
närheten av Ailes-jaure-jåkk (den heliga sjöns bäck).
Stället, där
guden dyrkats, var synnerligen naturskönt och gudens tempel en
vacker stengrotta. Här fanns en gammal renkrona framför guden
och massor av ben, som offrats åt gudomligheten."
En gammal lappgumma uppgives ha yttrat, när hon fick höra
talas om fyndet: "Då ha de funnit gobba!" Traditionen vet berätta att denne "gobba" var en mäktig gud, vida mäktigare än en stenseite, som traktens lappar hade i fjället och till vilken de offrade mera för ro skull. Träguden var självväxt. Han hade gjort sig själv
till gud. Det var orsaken till hans stora makt.
J. Fellman var som liten gosse en gång i tillfälle att se en trästubbe , som man då hyste stor vördnad för och bragte offer:
"Den var af något mindre storlek än en manshöjd och stod ett litet
stycke ifrån en fiskares lägerställe i en tät skog ungefär 20 famnar
från stranden. Den hade människoansikte och ur dess mun hängde en liten pipa med en mindre urgröpning uti, fylld med tobak. 1 )"
Denna stubbe har säkert av finnarna använts som gudabild. Dylika med huvud försedda trästubbar ha anträffats i norra Finland, ehuru i trakter, där fordom lappar vistats.
Huru de finska lapparna förfärdigade en träseite berättar Appelgren 2 ): "De avhöggo ett levande träd på ungefär en eller ett par
») J. Felilman: II, sid. 155.
) Uno Holmberg.
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alnars höjd över marken, formade dess huvud som en tratt, jämnade det och täckte över det med en stenplatta för att på detta sätt
skydda stubben mot förruttnelse. Sådana pelare ha de till "vattnets ära" utmed fiskrika vattendrag."
PÅ ROT STÅENDE TRÄD OCH I DESSA INHUGGNA BILDER.
Vissa träd ha ägnats offer. Och av det sätt varpå detta framburits, synes det som om själva trädet haft något gudomligt inneboende i sig. Till andra träd ha knutits sagor, som utpeka dem som
heliga.
Ett sådant heligt träd kvarstod ännu, berättar Fellman, 1 )
år 1820 på ett ställe, en mil från Korvanen, Sodankylä socken. Detta träd var helgat åt en viss Akimelek, som uppgavs ha varit en
verklig person, som utfört stora hjältebragder. Bland annat skulle
han ha anfört lapparna i en strid, som de utkämpat mot ryska stråtrövare, i trakten av Kola. Han säges själv ha avkvistat trädet och
ingen hade vågat nedhugga det. På våren sistnämnda år hade emellertid en Enarelapp tillbragt natten vid detta träd och gjort sig
en stockeld av detsamma. Han blev därefter sjuklig och dog några
år senare. Fellman tillägger att de vidskepliga tro att detta helgerån förorsakade hans död.
Olaus Graan 2 ) omnämner ett offer, som på juldagen upphängdes
i ett i kåtans närhet varande träd. Detta offer lägges i en slags näverryva i båtform, och med denna uppsöka de den största tall de
kunna finna i kåtans närhet och på nästa träd närmast den stora
tallen upphänga de näverryvan så högt, som man med handen kan
nå. Sedan tälja de bort barken av den stora tallen på fyra sidor "i
runda cirklar eller fläckar stora som en bricka."
Därpå taga de
med skeden flottet ur en medhavd kittel och kasta tre skedar på varje fläck.
Högström 3 ) har också sett sådana "offerbåtar", uppsatta högt
upp i stora granar, "warandes sjelfva granarne korsade här och der
samt ett godt stycke upp med blod öfverstrukna".
Lundius 4 ) anmärker, att när lappen fäller ett villebråd i ett
träd, fäster han alla dess fyra fötter i samma träd medelst ett spån,
som han till hälften spjälkar av trädet; på samma gång bestryker
han trädet med djurets blod.
I de nyss anförda fallen beträffande växande träd synes man ha
nöjt sig med att inrista vissa märken och med blod bestryka det
») J. Fellman 11, s. 7$.
2
) s. 68.
3
) s. 188.
4
) Nicolaus Lundius: Descriptio LapponiiE.
K. B. Wikhind.
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träd, som, skenbart åtminstone, mottog offret.
Men ibland hade
man tydligen större fordringar på sina gudabelätens utseende, och
därför inhögg man en människoliknande figur i trädet, vilket framgår av följande skildring från 1694:
"Förskräckligt är huru öfverfullt med kvarlefvor af gamla vidskepelser än i dag påträffas bland lapparna. Att detta är sant hade
jag förut icke haft tillfälle att såsom n u med egna ögon iakttaga.
Till den invid fjället belägna Offerdals kyrka inbjöd mig såväl ställets behag som den enastående älskvärdhet, som utmärker dess vördade pastor, hvilken där kvarhöll mig hela månaden eller längre.
Då, ledd af sitt goda hjärta, min ärade värd en gång utsträckte sin
vandring längre bort än vanligt, råkade han oförmodadt på en
plats, där några lappar slagit läger. Hyddan var usel, täckt med en
mängd löf samt grenar och barkstycken af åtskilliga träd. Nära intill sågs ett högt träd, hvari var inskuret en bild, om af en gud eller
en djävul, kan jag ej säga. Då min värd berättade oss detta och tiden godt tillät, lockade det ovanliga i saken äfven mig att besöka det
vidunderliga belåtet. Jag gick dit och fann en i ett stort träd särdeles rått inskuren afgudabild. 'Milde gud', utropade jag, ställa de
alltid så här sina hyddor under beskärm af bilden af en vanmäktig
afgud. Ja, hvad mera är, svarade min värd, icke blott sina hyddor
utan äfven sina trolltrummor och pälsar och på det hela taget allt
hvad de rå om."
Anmärkning: Uppgiften återfinnes i "Fataburen" årg. 1915.
Originaltexten är en latinsk disputationsafhandling med titeln:
"Adumbrationem alpium, quas habet Jemtia, perbrevem." Ups.
1694. Förf. Daniel Touscherus. Jemt. En liknande uppgift har
Tomas von Westen att meddela från Toldalen, Trondhjems amt.
Förf. berättar om en man (lapp) som sistlidne jul (1723) hade givit
julgåva i brännvin till tvänne avgudar, i det han bjöd dem att dricka, varvid "han udskar en Mands Ansigt paa et voxende Trse nest
ved sin Kotte, eller Telt, oversmurte det med Fuglefet, og kaldede
Billedet Jollevakta." (Hammonds Miss. Hist. s. 469).
Och slutligen må anföras Castréns uttalande i samma sak:
"Jag förmodar, att träseitarna ägt någon slags mänsklig gestalt.
Härtill sluter jag af den omständigheten att man i de nordliga delarna af Finland helt nyligen upptäckt åldriga träd, på hvilkas yta
människofigurer varit afbildade. I Sodankylä församling, där innevånarne till största delen härstamma från lappar, skall bruket påbjuda, att en person, som första gången besöker ett ställe, formar sig
en sådan bild, hvilket här med finskt ord benämnes "Hurikainen".
Troligen äro dessa hurikkaiset af samma beskaffenhet, som lapparnas fordna träseitar" (111, 208).
I ett annat sammanhang heter det hos samme författare: "I Fin-
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lands nordligaste trakter anträffas bilder med mänsklig gestalt, formade vid ytan af växande träd. Dessa benämnas Molekit och sägas
i forna tider blifvit hedrade med gudomlig dyrkan (1, 113). Denna
benämning har troligen blifvit bildad af kristna präster, hvilka härig e n o m velat antyda att man åt seiderna, liksom åt Moloks-bilden
framburit människooffer; en uppgift, som likväl tål att betviflas"
(1,61).
I samband med detta kan det ha sitt intresse att höra, att människofigurer inhuggna i växande träd äro ganska vanliga hos de
Ketska samojederna, vilket Kai Donner meddelar. Dessa bilder beteckna en skogsande, Pargä, som säges härska över allt villebråd
och bestämma över människornas andel av detsamma. Tron på andar är, som bekant, allmän bland dessa samojeder, liksom den fordom varit hos lapparna. Det är heller icke uteslutet att lapparna
i dyrkan av levande träd och i dessa inskurna bilder avsett en gudomlighet, som rådde över skogen och i densamma varande villebråd.
FALSKA BILDER.
I detta sammanhang kan förtjäna omnämnas anledningen till att
den nyss nämnda ur "Fataburen" relaterade skildringen kom att
dragas fram ur "gömmorna".
Torsten Kolmodin hade nämligen
sommaren 1913 vid sjön Hakkijaur i Piteå Lappmark påträffat ett
växande träd, i vilket var inhugget ett människoansikte. Denna raritet skulle enligt uppgifter, som han fått på ort och ställe, ha använts som gudabild blott för en mansålder sedan. "Fyndet", som
avbildas i författarens bok, "Folktro, seder och sägner från Piteå
lappmark" tillvaratogs och fraktades ned till Upsala, där detsamma
underkastades sakkunnig undersökning, varvid man bl. a. konstaterade att inhuggningen kunde vara verkställd för ungefär 25 år sedan.
Det var alltså fastslaget, att man på fyndorten och däromkring använt sig av gudabilder i trä så sent som på 90-talet och i
början av 20:de århundradet.
Men "ingen glädje varar beständigt", heter det, och detsamma
fingo de i fyndet intresserade erfara.
I "Svenska Dagbladet" för
den 21. 3. 1915 påvisade en anonym författare, att denna träbild,
som rönt så mycken uppmärksamhet att den fraktats ned till Upsala och varit föremål för fackmäns vetenskapliga undersökningar,
denna bild var olyckligtvis icke någon äkta avgud eller seite; följaktligen hade den därför aldrig dyrkats av någon mänsklig varelse.
Det hade nämligen till full evidens blivit konstaterat, att en ännu då
levande bonde, med ett lekfullt och humoristiskt lynne, i byn Mullholm, belägen 3 / 4 mil från fyndplatsen vid Hakkijaur på färdvägen
till en by Maskaur, en gång i sin ungdom på skämt inhuggit denna
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avgudabild, antagligen i syfte att "narra" någon kritiklös lättrogen
skogsvandrare. Och därmed hade sagan om träguden från Hakkijaur fått ett snöpligt slut. Men upptäckten av nämnda "figur" och
det uppseende den väckte jämte konstaterandet av dess falska ursprung hade det goda med sig, att ovannämnda disputationsavhandling från 1694 drogs fram i ljuset och offentliggjordes. Den i detta aktstycke publicerade uppgiften om en i träd inskuren gudabild,
som säkerligen varit föremål för gudomlig dyrkan, torde, av allt att
döma, äga saklig grund.
Ett annat falskt gudabeläte, varom D:r G. Hallström muntligen lämnat undertecknad upplysning, finnes, på hembygdsmuseet i
Umeå. Detta beläte ankom för ett tiotal år sedan till Stat. hist.
Museum under föregivandet, att det vore en äkta gudabild, som
lapparna i Västerbottens lappmarker skulle ha dyrkat. Bedrägeriet
med bilden upptäcktes snart, uppgav Hallström. Den var grov bearbetad, dock så att ansikte, hals, axlar och antydan till armar klart
kunde urskiljas. Dessutom var den delvis bränd, antagligen i syfte
att ge den utseendet att vara gammal.
Man upptäckte emellertid,
att bilden var falsk, och skickade den tillbaka. Den erbjöds sedan
åt Umeå Museum, där man mottog densamma och i vars samlingar
den nu förvaras som en kuriositet.
Ytterligare en träbild, vars äkthet är tvivelaktig, förvaras i Stat.
hist. Museum och har inkommit någon gång under 1600-talet. Den
bär inventarienumret 361 och om densamma är antecknat: "Storjunkare eller rot af trä som någorlunda liknar en sittande figur,
hvilken de hedniska lappar fordom tillbett." Föremålet liknar verkligen "en sittande figur" och bär spår av att i någon mån vara bearbetad av människohand. Huvud, hals och axlar kan man tydligt
urskilja, likaså finnas ett par urholkningar, som förmodligen skola
föreställa ögon.
Bildens kropp är emellertid formad av roten av
det träd, som den tillverkades av, och huvudet av övre delen av trädet. Detta är en omständighet som man bör lägga märke till och
som icke vittnar till förmån för bildens äkthet. Som bekant formade lapparna vanligtvis sina seitabilder av trä på så sätt, att rotändan
av trädet fick utgöra belätets huvud och att toppändan blev gudabildens kropp.
I "Internationales Archiv fur Ethnographie", sid. 56, avbildas
tvenne konstnärligt utförda människofigurer, vilka år 1877 i original sägas ha skänkts av en borgmästare A. Julius i Lovisa till antikvitetsföreningen i Helsingfors såsom lapska seitabilder.
Det är
uppenbart, att båda bilderna äro falska. Den ena av dem är t. o. m.
försedd med en haka av järn.
Dessa originalbilder uppgives en
bergmästare Forsellus år 1825 ha fört med sig från en resa till Gellivare malmfält. En D:r W. Joest uppger också i samma band, sid.
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168, som sin mening att de å sid. 56 avbildade seitabilderna tvivelsutan synas honom vara av kinesiskt ursprung.
BILDER FÖRESTÄLLANDE RENAR.
I Petrus Högströms beskrivning över lappmarken (sid. 196)
återfinnas ett par rader, som i samband med studiet av lappska gudabilder kunna ge oss åtskilligt att tänka på. Det heter nämligen:
"Jag har funnit allehanda belåten och bilder äfven under liknelse af
renar." Med allehanda belåten och bilder torde väl förf. närmast
ha avsett olika former av sten- och träbeläten, vilka han också närmare har beskrivit. Däremot har förf. icke med ett ord, utöver vad
han ovan sagt, ytterligare sökt förklara vad han menar med belåten
och bilder "under liknelse av renar". Det är därför intressant att
från annat håll få veta något om, huru dessa bilder sågo ut.
Genetz1) berättar nämligen huru man, hos de ryska lapparna, av offerdjuret förfärdigade ett gudabeläte: "Efter offrandet blev varje
dag en träbock överdragen med offerdjurets skinn, så att vid offertidens slut 12 sådana rendjursbilder stodo där i skogen bredvid varandra. De fyllde t. o. m. skinnet med ris eller drog det över en träbock. för att det skulle likna en levande ren och för att gudarna
skulle mottaga det som en sådan". Detta hade skett 1874 efter nyår. "Vid mitt besök där" säger Genetz, "voro redan 10 renar invigda åt gudarna."
Ett egendomligt offer av en hel ren, som, efter det att djuret
blivit flått, inviges till byalagets gud, omtalar J. Fellman 2 ): "Kovrre
eller Kevrre, den mäktige, den starke. Så benämnes hos de Terska
Lapparne, som bo ytterst på halvön mellan Kola och Kantalake fjordarne, en utan begagnande af knif eller annat järnverktyg flådd renkropp, så uppställd att den stöder sig på bakbenen och har frambenen sträckta uppåt. Sedan renkroppen i denna ställning stelnat af
köld, inviges den till byalagets gud medelst sång och böner, i hvilka hela menigheten deltager. I sången, som ledes av nåjden, sittande framför djuret, underrättas Guden om sina åligganden.
Till detta tillfälle hämtar en hvar sin bästa ren inför den församlade menigheten, hvarefter nåjden bland dessa renar utväljer
den största och felfriaste till Kovrre. Alla i byalaget frambära nu
genast sina offer, och ju mera offer djuret får, dess mäktigare, villigare och gynnsammare blir guden."
I anslutning till de terska lapparnas sed att uppresa en utan
järnredskap flådd renkropp anmärker Friis (s. 144)3): "Denna be' ) Genetz: Das Wörterbuch der Kola lappischen Dialekte.
) Del. II 113.
) J. A. Friis: Lappisk Mythologi.
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stämmelse tyder maaske paa, at denne Offerskik var meget gammal
eller fra en tid, da man endnu ikke kjendte Jernredskaber. Rimeligvis var det dog ikke den flaaede Renkrop, som dyrkedes, men denne stod i samme Forhold til den Guddom, der antoges at framme
Rensdyravlen, som andra Billeder til andre Gudar."
Detta Friis' uttalande tyder på att han tänkte sig de lapska gudabilderna såsom blott och bart bilder, icke gudar, vilken sistnämnda uppfattning varit mest utbredd bland lappologerna.
SOLBILDEN.
Även solen, Beive, har hos lapparna åtnjutit gudomlig dyrkan.
Därom säger Samuel Rheen 1 ): "Den tredje afguden lapparna offra
till är Solen, den de hålla för en moder för alla levande djur."
Någon särskild bild av den har dock endast undantagsvis förekommit. Detta berodde sannolikt därpå att de kunde se solen på himlavalvet varje dag, när det var klart, och därför icke behövde någon
synlig bild av den.
Solens dyrkan har varit densamma som åskgudens, Tors, Aijegs. (Schefferus). Där Aijeg tillbads, där tillbads även Beive. Man
hade deras bilder uppställda på samma altare, och de företräddes
t. o. m. av samma bild.
Åskgudens bild blev därför ofta identisk
med solens bild.
Beive framställdes på spåtrummorna såsom boende i mitten av
himmelen. Bilden utgjordes av en fyrkant och ifrån alla dess hörn
utgick en väg, varmed man ville beteckna att solens verkan och kraft
sträckte sig utöver hela världen. Jessen2) omnämner att, när lapparna i Norge offrade till solen, satte de ett trä på offerplatsen och
dana det upptill som en ring besatt med taggar. Solander 3 ) uppger att som solmärke använts en stor med teckningar prydd träring.
Om de ryska Tuloma lapparnas uppfattning om solen anför J.
Fellman (I, s. 600): "Då solen gick ned sade de: 'Gud synes ej mera' och då den steg upp, hälsades den af dem med flera bugningar,
alltid utan korstecken, då de trodde sig ej vara observerade af mig,
alltid med sådant, då de funno sig bemärkta."
OFFERPLATSER.
I början av denna uppsats omnämndes hurusom man under beteckningen Seite även innefattade platsen, där ett gudabeläte stod.
Vanligen funnos på sådana platser flera gudabeläten, seitabilder,
*) (Sv. Lan-dsm. 1897.)
2
) Afihandlirag om de Norske Finners og L a p p e r s Hedenske Religion.
3
) Källskrifter till L a p p a r n a s Mytologi utg. av E. Reuterskiöld.
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än bildande en gudafamilj, än representerande olika gudar. Dessa
platser blevo lapparnas helgedomar, där förrättade de sina offer.
Därav benämningen offerplatser.
I de sydliga lappmarkerna, där ordet seite synes ha varit obekant, finna vi ordet Viros adje (vierot offra: adje av adja eller ajja
betyder farfar, morfar, gammal gubbe) som namn på offerplatsen.
Märkligt är emellertid att vierosajje ävenledes förekommer i Piteå
Lappmark som namn på en offerplats, belägen på en udde i Sartajaur (T. Kolmödins uppgift), ehuru därstädes seite har varit allmänt
känt.
Nils Andersson Vinka,1) från Tärna förs. Vbt. län berättar, hur
han en gång som barn i sällskap med sin far och en annan lappgubbe var i tillfälle att få se en sådan plats på norra sidan Storfjäll.
Under en framskjutande stenhäll såsom tak var en renkrona
synlig. Vid närmare skärskådande befanns det att kronan satt fast
i huvudet av en ren. Huvudet var täckt av sten, så att det skulle
vara oåtkomligt för rovdjur. Den ene av lappgubbarna upplyste
om att detta var en virosadje, offerplats, där man i äldre tider grävt
ned en ren hel och hållen. Det är skäl i att observera V:s uppgift
om den framskjutande stenhällen som tak, parallell till offerplatsen
på Marsfjället, där det förutnämnda träbelätet hittades inunder en
utskjutande stenhäll. Kanhända har också vid offerplatsen i Storfjäll något träbeläte funnits ehuru det vid tiden för Vinkas besök
förkommit. Det är också möjligt att man just i den framskjutande
klipphällen trott sig se den gudom man offrat åt.
I detta sammanhang förtjänar påpekas att en gudomlighet vid
namn Virosakka omtalas från Torneå- och Kemi Lappmarker. (Akka
gumma). Tornéus, som först omnämner denna gudinna, skriver
Wirku, som han förklarar vara finskt språkbruk och betyder Estland eller Livland. Hon säges ha varit en namnkunnig Seita, som
fordom dyrkades i Torneå lappmark och hennes bild utgjordes av
blott en trästubbe. Högström förmäler om samma gudom från
Kemi Lappmark bl. a. att "lapparna på fjällen dyrkat en avgudinna
uti en trästubbe eller eljest uti ett träbeläte, som de kalla Wiros-Acka och henne hållit för ett skogsrå". Och Niurenius 2 ) tillägger, att
kemilapparnas gud Viresaka hade ansikte som en människa utskuret i toppen av ett avhugget träd.
I samband med Virosakas bild må i förbigående nämnas de i
missionärernas anteckningar över lapparnas gudadyrkan ganska ofta förekommande mytologiska personerna Uks- eller Juksakka, som
troddes uppehålla sig vid kåtadörren, och Sarakka, som hade sin
1
) T. T o m a s s o n : Anteckningar efter Lapparna i Åsele och Lycksele lappmark
s a m t H ä r j e d a l e n 1917. (Uppsala, Landsmålsarkivet acc. 385.)
2
) Niurenius: Lappland (Sv. L a n d s m . 1905), utg. K. B. Wikiund.
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plats vid eldstaden. Denna omständighet anser Castrén (111, 181)
tyda på att lapparna ägde bilder av dessa gudomligheter, och att
dessa bilder voro uppställda den ena vid dörren, den andra vid eldstaden. Det är emellertid högst osannolikt, att de senast nämnda akkorna, som hade sin bostad i kåtan, ha något med den från Torne
och Kemi lappmarker omtalade Viros-Akka att göra.
Från Kola Lappmark uppger Genetz ordet tappe (tapa) eller
Sijt-tape som namn på en offerkulle. Denna utgjordes av 1 V2
till 2 y 2 alnar höga stenstolpar, med en liten sten överst, vid vilka
offrandet blev verkställt. Dylika stenresningar förekommo mest
vid flodstränder och vägkanter, och deras antal varierade från 1
till 5 stycken på varje plats.
I samband med dessa offerplatser nämner Genetz två gudomligheter Raz- sijt och Koamtka, som sägas visa sig för människorna
understundom i vita kläder av vilka i synnerhet fisket, men på samma gång även människornas hälsa är beroende. Raz-sijt tror Genetz vara en slags skyddsande för gräset och Koamtka förmodar
han vara trolltrumma.
En tredje gudom var Sijt-kales, om vilkens tillvaro en Jokonsk
lapp, som ej kände till de två nyssnämnda gudarna, hade lämnat
Genetz upplysning. Men denna Sijt-kales var enligt ifrågavarande
lapps mening den högste guden, Herren själv, och under honom
stodo tre apostlar Tavaj, Tirmes och Karvaj. "Denne Sijt eller Sijtkales är", tillägger Genetz, "naturligtvis identisk med Seita hos de
västliga lapparna", en uppfattning, som enligt hans tanke vinner
stöd i förekomsten av nämnda stenstolpar.
Om de lapska offerplatsernas läge i ryska Lappmarken har Genetz antecknat, att bruket krävde, att de skulle anläggas långt in i
skogen, fjärran från människoboningar på ett rent ställe, som ännu
ingen kvinna hade beträtt. Det är också just vad som är fallet med
den helgedom som omtalas i det följande.
En ännu i våra dagar i bruk varande orubbad offerplats, där
årligen offer förrättas, är den märkliga ön Kitsuol i Lujaur, på Kola-halvön. D:r G. Hallström 1 ) som år 1908 besökte platsen skriver
bl. a. om densamma: "Redan i sagorna om Kuiw hade jag hört talas om ön Kitsuol i Lujaur med en där boende mäktig aka.
När
jag skulle vidare till Umpjaur (från Seitjaurboplatserna) bestämde
jag mig för omvägen över sydändan av Lujaur för att få tillfälle att
vid passerandet av den mystiska ön utan allt uppseende göra ett besök där."
Efter att ha givit en livfull skildring av färden på sjön Lujaur,
en färd som fick sina spännande poänger, därför att det blåste upp
till storm, och de medföljande lapparna trodde att detta härledde
I Festskrift till N. E. H a m m a r s t e d t 1921.
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sig därav att akan på ön icke önskade deras besök, fortsätter förf.:
"Vi vandrade uppåt den rätt stora ön, som synes helt och hållet
byggd av sand och grus och som var beväxt med en underbar urskog.
Jag fick höra av Kusma (en av följeslagarna), som talade
med sänkt stämma, huru hela ön tillhör akan. Ingen får här hugga eller röja, utan skogen får växa som den vill. Det är ett heligt
ställe, där ingen jord växer(!), ej heller kommer någon järv och
äter, vilket bevisar att det är ett heligt ställe och gott, förklarade
gubben på sitt svårbegripliga sätt. Ingen kvinna får komma i land
här. De få endast komma på ett avstånd av omkring tio famnar.
Mot toppen på ön, så vitt jag kunde döma ungefär dess mitt, blev
det allt svårare att ta sig fram. Inte så att skogen var så värst tät,
det är den egentligen aldrig i dessa lappmarker, men där var mycket
rik undervegetation samt massor av fallna stamrilar av alla slag.
Här växte utom gran mest björk. Högst uppe var ganska jämt,
men med samma rika växtlighet, möjligen något glesare. Med ett
stannade Kusma och pekade över en liten glänta på ett tiotal meter.
Vi sågo litet närmare efter, det var en vild gyttring av kullfallna
stammar mellan täta granar och björkar.
Särskilt voro trädens
nedre grenar rikt utvecklade tycktes det mig eller berodde det på de
många grenarna från de fallna träden. Ur denna gyttring stucko
här och var fram spetsar av väldiga renhornskronor. Vi voro
framme.
Snåret var ganska stort, kanske tio meter i genomskärning. Vi
gingo runt det åt öster och funno att från snåret gick en annan
glänta i nordlig riktning och genom den hade man en glimt av
sjön långt borta och landet i fjärran, på dess andra sida. Åt detta
håll var snåret liksom tvärt avslutat och Kusma sade att här var det
som offren förrättades. Man kunde tydligt se de väldiga massorna
av renhorn från den punkt där vi stodo och även att där befunno
sig några ganska färska renhorn.
Den ena kronan var stucken i
den andra, ungefär som man sticker strutar i varandra. Så vitt jag
kunde se voro de flesta, kanske alla, horn av vildren, vilket gubben
bekräftade. Jag ville nu se litet närmare på platsen och gick ett
steg inåt gläntan. Men gubben höll igen och sade: "man får icke
gå förbi hennes näsa. Hon sitter (i snåret eller omedelbart norr
om densamma) och ser ut över sjön.
Man får icke störa henne i
den riktningen."
Förf. säger vidare att "vi rättade oss genast efter gubbens anvisningar", men han framställde då en fråga huruvida de icke kunde göra sig akan bevågen genom ett offer och vilket. Detta förslag
blev gubben synbart belåten över och rekommenderade litet silver
som lämpligt offer vid detta tillfälle. Han fick en silverslant och
med denna i handen ställde han sig framför de andra och kastade
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offret ett stycke framför hornmassan på gräset, i det han mumlade
fram ett böneformulär. På marken, där slanten föll, sågs något
annat blänka. Gubben förklarade sedan, att man stundom offrar
silver just på denna plats. Men eljest offras horn.
Gubben Kusmas uttalanden, "Hon sitter där och ser ut över
sjön", synes ge vid handen att akan, som man offrade till på denna
plats fanns i någon slags avbildning inne i snåret, ehuru de besökande, på grund av en viss grannlagenhet icke ville gå föremålet så
nära att det blev synligt för dem. Vi lämnas därför i ovisshet om
dess utseende och varav det bestod, något som också torde ha varit av ringa intresse för de rättrogna tillbedjarne. För dem var hela platsen helig. Där fanns i deras föreställning en gudom inneboende, en gudom, som varit deras förfäder till hjälp i deras strävan
efter dagligt bröd, och åt vilken de för den skull bragt offer. Liksom åt förfäderna förlänade akan tidvis även de nu levande rikliga
jaktbyten, vilket tydligt nog bevisade hennes existens. För övrigt
var ju platsen, själva ön, hennes tillhörighet och boning och år efter
år densamma. När den fanns kvar var det givet, att akan också residerade där.
Något tvivel om hennes tillvaro hade därför
knappast behövt uppstå, och ett synligt beläte var strängt taget icke av nöden.
Från senaste årtiondena daterar sig upptäckten av några typiska offerplatser i Norra Lappland. Bland dem är offerplatsen på
Lapplandsgränsen vid Gråträskbyn i Piteå socken märklig ur den
synpunkten, att den omtalas av Tornéus i slutet av 1600-talet. Tornéus säger nämligen på ett ställe i sin beskrivning om Lappmarken,
att "Storjunkare är i Lulå Mark allenast wid Gråträsk uti Berg sig
uppenbarandes."
D:r G. Hallström, som besökt platsen för vetenskaplig undersökning 1909, förde med sig därifrån i stor myckenhet föremål, som
tydligen varit ditbragta som offer. Själva fyndplatsen ligger invid
en skogstjärn, som på lapska bär det mystiska namnet Saivo, vilket
tydligt vittnar om att här funnits en gammal lapsk offerplats. Några
seitabilder därifrån ha emellertid icke kunnat tillvaratagas. Fyndens beskaffenhet och deras talrika förekomst på stället visar emellertid, menar Dr. H., på ett tydligt kultursammanhang under gången tid med östliga trakter.
En annan offerplats, som i en avlägsen tid kanske haft lika stor
betydelse som den föregående, ehuru den är belägen inom fjällregionens område, är Rautasjaure offerplats. Om densamma skriver Dr. Hallström i "Hvar 8 Dag" för den 8 / 5 1910 följande:
"Platsen är belägen i ett väldigt stenras, som från det överhängande fjället störtar ner i stranden. Mellan två kolossala block, överskuggade av ett tredje, ännu större ligger offerplatsen. Av utgräv-
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ningen att döma är det troligt att offerplatsen uppstått som en
följd av bergraset, vilket måtte ha haft en skräckjagande verkan.
Den största stenen har dessutom på sin nedåt sjön vända sida en
väldig grön fläck, bildad av urfäld ärg. Denna underliga företeelse har tydligen uppfattats som en gudomens emanation. Cirka 600
föremål framgrävdes, däribland många hundra mynt från 900-talets slut och hela 1000-talet. Mynten äro norska, anglosachsiska,
tyska och några danska. En del fynd äro specifikt lapska, så två
stenseitar, en hammare till spåtrumma samt diverse hängprydnader.
Resten ett 50-tal pilar, spännen och ringar av silver och brons, beslag, pärlor, tygrester peka på mycket intim förbindelse med finsk
och nordrysk kultur."
Förf. synes förmoda att bergraset givit upphovet till vördnaden för platsen, och han tillägger på ett annat ställe: "Säkert har
emellertid denna sten gett det, ty flera kvadratmeter av dess skrovliga yta glänser i det vackraste grönt, som på en halv mils avstånd
tar ton av skarpt blått."
Anm. Då man vet att märkliga företeelser och egendomliga
formationer i naturen oftast varit just det bestämmande för lapparna vid valet av seitabilder, behöver man icke draga i tvivelsmål riktigheten av förf:s slutsats beträffande uppkomsten av denna offerplats.
En urgammal offerplats är Unna Saiva1), i södra delen av Gellivara socken.
Dess läge uppgives vara tätt invid en skogstjärn,
där ett par väldiga stenar ha utgjort målet för ännu i sägnen omtalade pilgrimsfärder från omkringliggande trakter, och vid denna
plats ha fordom lapparna framburit sina offer.
Den till synes mest typiska och sannolikt ännu i sen tid i bruk
varande offerplatsen är Vidja-kuoika, beläget strax norr om Vasttenjaur, i Jokkmokks församling. Alltså i fjällregionen, på en plats,
som i alla tider varit ett centrum för fjällapparna i dessa trakter. Offerplatsen besöktes 1908 för första gången av en icke lapp, Oreve
Eric von Rosen, som ger en utförlig beskrivning av densamma i
"Ymer", årg. 1911, häft. 2, där det bland annat heter:
"Några få meter från stranden (här menas stranden av älven,
som flyter ut ur Vastenjaur)" synes bland gräs och videbuskar några små kullar, hvilka på sin höjd höllo en half meter i genomskärning, lågo ett tiotal egendomligt formade stenar af de väl bekanta
seittyperna, som voro kullstjälpta för att på detta sätt dölja helgedomen" (enligt uppgift av den medföljande lappen Kuojak). "Sedan
stenarna upprests i sin ursprungliga ställning, fingo vi en trogen
bild af platsens forna utseende. Det visade sig då, att å varje kulle
Sv. Dagbl. 15/3 1915.
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stod en större seit, omgiven av flera mindre, af hvilka senare några
ej voro mer än 2 decimeter höga, en anordning, som fullkomligt
överenstämmer med äldre författares beskrivningar öfver lapska
offerställen. En af stenarna var så lik ett fyrfota djur (bild 18), att
man lätt varit frestad taga den för ett verk af människohänder. Vid
närmare undersökning visade det sig dock att denna "hund" med
sina fyra korta ben liksom de flesta andra seitar hade en fors till
mästare. Även funnos här flera seitar af den typ, som lapparna

18. Stenseit f r å n Vidjatouoitoa, norr om V a s t e n j a u r , Jokkmokk.
S t a t e n s historiska museum.

själva likna vid gellivara gummor på grund af de platta "mössor",
som kröna dessa stenar. Framför en af de små altarkullarna vällde
en bäck fram ur marken, troligen en underjordisk gren af den närbelägna älfven.
Vid första skrapning med en isyxa blottades ett kulturlager,
så rikt på ben och renhorn, att platsen synes en gång i tiden hafva
varit en veritabel benhög."
Slutligen må också nämnas offerplatsen mellan Torne Träsk
(Pålnoviken) och Bardo Sördal, om vilkens upptäckt Dr. Lundbohm meddelat följande: "Den 9 september 1908 företogs en utfärd i dalen mellan Torne träsk (Pålnoviken) och Bardo Sördal.
Deltagarna i utflykten voro fröken Emilie Demant numera fru
Demant-Hatt, docenten O. Sjögren från Upsala, lappmannen PolisNikki, en arbetare från Abisko och undertecknad.
Ändamålet med färden var att besöka en gammal boplats och
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19.

Seit i d : r Hj. Lund-bobms ägo. (Se L : s beskrivning av offerplatsen
vid Bardo Sördal, sid. 72.)

20. Seit f r å n Bardo Sördal i fru DemantH a t t s ägo. — Vddstående kartskiss
o f f e r p l a t s e n mellan T o r n e t r ä s k (Påluoviken) och Bardo Sördal.
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offerplats i trakten norr om Torne träsk. Boplatsen anträffades
nära en liten sjö, som ligger strax norr om röset mellan Sverige
och Norge. Se vidfogade kartskiss, ritad av doc. Sjögren. Den
ett kort stycke norr om Riksröset anträffade boplatsen företedde icke något anmärkningsvärt. Ungefär 1 km. norr om riksröset funno vi en liten avsats, som höjde sig cirka 10 ä 15 m. över den lilla
sjön, vilken utmynnar i Bardo Sördal. Väster om sjön höjer sig
landet, som utgöres av preglaciala lager minst 40 m. över dalbottnen som leder vattnet mot norr genom Bardo Sördal. Se kartskissen. Sjögren och jag fortsatte förbi avsatsen, medan fröken Demant stannade kvar därstädes och bad oss komma åter. Hon fann
då ett par seitar, vilka nästan övertäcktes av mossa och vid närmare undersökning befunnos de omgivna av ett tjockt lager av stora
renhorn. I detta lager fanns då åtminstone tre seitar, av vilka en
stod i mitten och var särdeles egendomligt formad. De två andra
voro obetydliga och stodo på sidan av den första. Vi medtogo den
stora seiten, enär jag hade anledning tro, att den eljest skulle ha
tagits av turister från Abisko. De två mindre seitarna och flera andra egendomligt formade stenar fördes sedan av Johan Turi till
Kiruna, där även den största befinner sig för närvarande. Sedermera har en av de små seitarna överlämnats till fru Demant-Hatt.
Då Turi överlämnade de små seitarna till mig, gjorde han den anmärkningen, att seitarna sannolikt icke gillade denna förflyttning,
men jag lugnade honom på det vanliga sättet med att säga att jag
förut talat vid dem om saken och i detta fall ansåg han, att jag icke
hade begått något brott.
Offerplatsen hade synnerligen vackert läge. Av allt att döma
har den icke varit rörd förut.
Förutom renben anträffades även
några ben av andra däggdjur men några andra föremål av intresse
kunde vi icke då, under den brådska som rådde, finna. Den stora
seiten består av en hornblenderik schiffer med ett lager av kalksten
Den mindre av någon hornblenderik bergart. De äro tydligen uppkomna genom vittring av hornblendrika bergarter."
I O. Petterssons anteckningar 1 ) från Vapsten benämnes offerplatsen med endast ordet "Viero". Det heter nämligen "Viero kallas ställen där lapparna i gamla dagar hava offrat renar åt högre makter."
Om deras utseende få vi veta: "Vieroplatserna utmärkas genom en stensättning ej olik den som finnes över gravarna. I sin
ungdom såg Kristoffer Sjulsson (Petterssons sagesman) på flera
ställen att en hornkrona af ren stack upp ur marken invid dessa
stensättningar. Lapparna hava på dessa offerplatser offrat åt Duottaraimo för att erhålla god renlycka eller såsom det sades på det att
lyckan skulle stå fast som en påle: "lekkogalka tjåtjot ko tjuolt."
*) Handskrift i Nordiska Museet.
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VATTENSEITAR.
Offerplatserna voro ofta belägna invid sjöar och floder. Det
var företrädesvis fiskarlapparna, som hade helgedomar invid vattendrag. Ofta offrades också i själva sjön för ernående av fiskelycka
och därvid kom själva fiskvattnet att bli en helgedom, ett direkt föremål för dyrkan. Men fiskarlapparnas seitar utgjordes även av stenar omflutna av vatten och sådana vattenseitar omtalas från alla
lappmarker. Så berättar D:r Hallström om en i Seitjaur befintlig
sten som har skapnad som en människa. Sagan förmäler att det var
en man, som tillfångatogs av sina fiender. Han hade blivit skjuten
i benet men lyckades ändå rymma och springa över en myr ner mot
sjön. Där kastade han sig i och sam till en sten, på vilken han kröp
upp och där han blev förstenad. Och ännu i dag ser man honom
tydligt.
Om efterföljande berättelse (efter O. P. Petterssons anteckningar) äger någon verklighet bakom sig, skulle man stundom ha
förfärdigat seitar, vilka man sänkt i sjön. Naturligtvis då för att göra sig fiskguden bevågen: "I sjön Voitja fanns i Kristoffer Sjulssons
ungdom en märklig vierogerke med namnet guivie. Han hade sin
plats på ett lekgrund i sjön på mer än tre alnars djup. Denna vierogerke (offersten) hade människoskapnad. Han satt därnere i djupet
med armarna korslagda öfver bröstet. På hufvudet hade han en
mössa med stor skärm, som dolde näsa och kinder, då man såg honom uppifrån. Från sidan kunde dessa partier af ansiktet ses.
På lekgrundet myllrade det af röding under lektiden 1—15 okt.
Flera lappar, bland dem Kristoffer Sjulssons fader, Lång Sjul Larsson, hade satt upp fiskarkåtor och torkgällor vid sjön och lekfisket
gav ymnigt. Man kunde under en enda natt få två till tre bördor
medelstor, fet röding. Men när Per Samuelsson bosatt sig som nybyggare i Björknäs invid sjön, fiskade äfven han på lekgrundet.
Därvid hände gång efter annan att hans nät fastnade i vierogerke.
Häröfver blef han förbittrad. Han virade ett nät under bildens stora mössa och drog upp den. Men innan han fick honom i båten,
brast bildens hals, så att endast hufvudet kom i båten. Det befanns
då, att bilden ej var af sten utan af ett lerigt ämne. När vierogerke
var förstörd, var det ock slut med det ymniga lekfisket. Rödingen
försvann från gründet, så att där år efter år knappt stod att fånga en
lekröding. Lapparna voro högeligen förbittrade på P. S., för att
han hade förstört deras utmärkta lekfiske i Voitja, och fiskarkåtorna fingo förfalla. Lång tid efter att vierogerke var förstörd, upptäckte man att rödingen fortfarande lekte på gründet men långt senare på hösten, nämligen under tiden från den 10 nov. Ingen berättelse lefver om den, som .satte viero gerke i sjön eller tiden när
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detta skedde. Han hade stått där så länge tillbaka i tiden som några minnen gå".
Paulus Samilin1) uppger att en fiskseite kallas "Niåfwo gedge",
vilket är en sten på vilken lapparna pläga kasta fiskens inälvor och
fjäll, på det att de skola få mycken fisk. Dylika stenar finnas vid
sjöar, där "rå uti vistas" och omkring sådana få icke kvinnor gå,
liksom de icke få gå omkring ett "passé vare", heligt fjäll, Stenen
kallas stundom "passa", helig.

22. Fjället Akkavare, sett ifrån offerstenen (se bild 21).
Vid fjällets fot, mitt
emot offerstenen, skall iinnas en o f f e r p l a t s med remhorn, liggande på södra
sidan av sjön Saivo. Erik B e r g s t r ö m foto 1925.

Även rinnande vatten, älvar och forsar synas ha haft sin gudomlighet. Därom vittnar följande av J. Fellman (1,599).:
"Även forsen ansågo de hafva sina nycker. Det hände stundom att mina skjutkarlar länge betraktade en fors under långa samtal med varandra medan de gingo af och an på stranden.
Då jag
härvid sporde dem, hvad det var, som vållade uppehållet blef svaret att forsen icke var vid gott lynne. Jag skyndade härefter icke
vidare på dem i forsarna, utan gömde mig vid dem ofta i skogen för
att därifrån observera deras förehavanden. Jag kunde således se
dem långa stunder överlägga med varandra och buga sig för forsen, dock utan att göra korstecknet. Men om de märkte att jag såg
dem, gjorde de korstecknet alltid därjämte.
Slutligen kunde det
hända att resultatet blef att båten drogs öfver land och mitt resgods
bars på ryggen förbi forsen, ehuru den icke föreföll vara äfventyrligare än många andra, där båten stakades upp. De uppgåvo då
alltid, att forsen var vid dåligt lynne, och då jag därtill invände att
Källskrifter till L a p p a r n a s Mytologi.
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forsen ej har något lynne, svarades att forsen ock har den, som styr
och befaller densamma. Gud, sade jag. Javäl, medgåvo de, men
forsen har därjämte sin egen Gud, styresman eller husbonde "Ised";
och dervid förblef det.
HELIGA KÄLLOR.
Stundom ha vissa källor fått rykte om sig att vara heliga och
därför hedrats med offer. J. Fellman (II. 174) berättar om ett mytologiskt väsen vid namn "Tuitto", som tillbads vid "Rasi kalddo",
gräskällan, som medels en milslång bäck ifrån norska siden flyter
ut i Tana älv, mittemot Utsjoensuu. Omkring källan och stränderna omkring bäcken växer, utom lummig björkskog även mera gräs
än på orten i allmänhet är vanligt och däribland mycket angelikor,
lapparnas delis. Detta ställe, som om sommaren erbjuder en behaglig svalka, har hållits heligt av lapparna. "Somliga förtälja dock",
säger Fellman, "att här icke offrats åt källan, utan åt en nära densamma befintlig sten, "Tuitto gedge", Tuittos sten, kallad. Häraf
behöver dock icke följa, att ju icke äfven källan kunnat få sina offer
för den myckna angelikan och den härliga svalkan, som här erbjudes."
Nils Andersson Vinka1) har hört berättas om en gammal lapp
01 Tomasson på Marsfjället i Vilhelmina, vilken hade för sed att
under vintern samla alla ben av de renar, som han slaktade för eget
behov.
Dessa ben förde han med sig om våren, då han for till
fjälls, varest han i en i närheten av vår- och höstvistet befintlig
källa sänkte ned dem. I källan, där han sänkt ned benen, stack han
också ned en ung björkstam. Anledningen till att Ol Tommasson
samlade benen av de slaktade renarna just vid denna källa vid våroch höstvistet var, att renhjorden icke skulle skingras. Ungbjörken, som stacks ned, skulle tjänstgöra som vaktare.
Även Johan Turi (s. 156) förtäljer att lapparna hyste vördnad
för vissa källor, i vilka s. k. "halder" uppehöllo sig. (Halder, ett
slags skyddsandar om vilka Turi säger att "de ha makt att göra
mycket ont och gott"):
"Halder finnas också i källor, som äro som en gryta, och de
koka och äro mycket djupa. Och i sådana källor äro starka halder
och dem tillbe också lapparna. I en sådan källa finns det läkedom
för dem, som förstå sig på det, och man behöver inte annat än tvätta sig i den och betala litet av något slag. Men om man retar en sådan källa, så är den mycket svår på att skrämma en eller göra en
sjuk. Och ur en sådan källa bör man aldrig dricka vatten och inte
*) T. T o m a s s o n s Anteckningar.
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använda den annat än till läkedom; halderna bli vreda om den brukas till annat än läkedom".
Det synes ovisst om man ur detta Turis uttalande bör uppfatta
själva källan eller det i densamma boende andeväsendet, som föremålet för tillbedjan. Ur efterföljande ord av honom framgår det emellertid att det är källan som mottager offret. "Stundom ha barn
rotat i sådana källor, och då har det stigit upp en sådan grodskepnad, att den var stor som en människa, och den människan blev
svårt skrämd. Men eftersom han var en sådan, att han kunde mana
skepnaden tilbaka, så blev han ju frisk igsn, men han måste betala
offer till den källan."
SAIVO OCH SEITAR.
Med de heliga sjöarna och de vid deras stränder stående seitabilderna är Saivonamnet intimt förbundet. På många ställen i lappmarken finnas små sjöar, som på lapska bära endast namnet "saivo", "saivojaur". Stundom uppträder också saivo i stället för
seita, och man möter därför heller icke sällan sammansättningen
saivokerke, en helig sten, och ibland kan man t. o. m. få höra saivovare, ett heligt fjäll. Vad är då saivo? och i vilket förhållande kan
det stå till "seita"?
Om en saivasjö yttrar sig Turi (157), som följer: "En saivasjö är en underlig sjö på det sättet, att det ibland finns förskräckligt
mycket fisk i den och ibland inte en enda fisk, fast det är en liten
grund sjö." "En saivasjö är en liten underlig sjö; man har inte fått
riktigt klart för sig vad det är för slags sjö, men den vetenskapen
har man till hälften fått, att det är två sjöar över varandra och bara
hål i mitten liksom rökhål i en kåta. Och fiskarna gå upp och ned
igenom de hålen."
Om dessa sjöar säger Malmer 406) 1 ): "Fiskarlappar hafva sina stenar (offerstenar) wid Sjöar, som de kalla Saiwo. Uti sådana
sjöar skola gemenligen finnas fetare och större fiskar än uti andra".
Och detta kommer sig därav, säger han, att "de mena at stenarna
äro thertill orsaken, i anseende till then tienst man gör them."
I Lindahl och Öhrlings "lexikon lapponicum" få vi veta att
Saiwa eller saiw egentligen är ett nomen. appellativum och betecknar helig, men därjämte användes "Saiwa"kedke" till att beteckna
en helig sten eller en avgud av sten. S. J essen anför: "Saiwo synes
at väre huved-artiklen i den gamle Lappiske religion, hvorhen alt det
övrige hörte." Han fattar ordet än i betydelsen av en helig ort än
såsom ett gudomligt väsen.
Castrén anser, att ordet saivo utgör ett allmänt gudaepitet och
*) Isalk Felliman:
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närmast motsvarar det finska "haltia", d. v. s. en skyddsgud (111,
140). Han tillfogar också: "Jag tror att fjällapparna uti saivo företrädesvis dyrkade jordens (bergens, fjällens) gudomliga innevånare,
då däremot fiskarlapparna försatte dem i vattnet (i sjöar och floder)". Om sambandet mellan saivo och seite drar han följande slutsats : "I själva verket äro vanliga gudabilder eller seider enligt min
tanke ingenting annat än de synliga representanterna af saivogudarna."
G. von Diiben (241) delar Castréns åsikt om saivos förhållande
till seita med reservation beträffande hans uppfattning om likheten
med "haltia". "Jag instämmer fullkomligt med Castrén i den åsikten, att Seitar och Saivo-olmok äro desamma. Men jag kan icke dela Castréns uppfattning af Saiverna såsom andeväsen utan yttre gestalt, liknande finnarnas haltia. Jag uppfattar Saivo helt enkelt såsom de förklarade, genom döden fullkomligade förfäderna, hvilka
beskyddade och inverkade på sina efterkommande. För den händelse saivok och seitar äro desamma, voro de senare helt enkelt den
synliga bilden af de förra."
J. Fellman är icke fullt säker på att saivok och seitar äro desamma, men han finner i många avseenden slående likheter dem emellan: "Saivok tillbådos liksom Seidor, i idoler.
Där en sådan
var uppställd vare sig vid ett träsk eller i en lund, på ett berg eller
annorstädes och med offer invigd åt Saivo, där bodde saivo och
verkade med gudomlig kraft i sjelfva idolen. Han rådde öfver fiskarna och skogens djur i den trakt, som hörde till hans distrikt.
Saivoidolen och Seita voro i många afseenden like. Begge erhöllo
de offer, begge anlitades de i enahanda afseenden, begge hade sina
områden öfver hvilka de rådde och begge hedrades de med epitetet
Ibmed eller Jubmel.
En sådan idol vågade man i allmänhet icke
nalkas utan offer, men den förlorade sin gudomliga kraft, då man
upphörde att offra åt den eller då man, såsom ock kunde hända,
när fångsten var ringa och andra Saivor och Seitor gåfvo mera,
borttog sina redan gifna offer och förde dem åt andra gudomligheter eller åt nya sådana, som man invigde."
Av ovanstående uppgift framgår att saivo tänktes såsom något
slags andeväsen bundet vid vissa platser, sjöar eller fjäll, eller också utgörande det gudomsväsen, som man dyrkade i seitabilderna.
I de sydliga lappmarkerna, där saivoläran synes vara längst i detalj
fixerad 4 och där dess egentliga hemort torde vara att söka, finner
man saivo som namn på underjordiska människor och deras hemvist kallas "Saivo aimo". Prof. Wiklund ger i sin uppsats "Saivo"
följande karaktäristik av dem: "Dessa Saivo, män, kvinnor och
barn, bodde i vissa berg och i de dödas land under jorden, där de
förde samma slags lif som lapparna själfva, blott i alla avseenden i
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större fullkomlighet, rikedom och lycka. De hade själva i lifstiden
varit lappar och lapparna åtrådde att själfva en gång efter döden bli
Saivo. Lapparna hade redan i detta lifvet mycken umgängelse med
Saivo, besökte dem, voro på kalas hos dem och åtnjöto i allt möjligt deras hjälp. I gengäld hedrade man dem också med offer. Man
"ägde" ett större eller mindre antal af dessa skyddsänglar och medhjälpare; man fick dem genom arf gåfva eller köp eller tillägnade
sig dem medels offer, och ju flera Saivo man hade, desto mäktigare
var man."
I den nyss nämnda uppsatsen påvisar prof. Wiklund, att föreställningen om Saivo är identisk med nordbornas huldrefolk och
han framhåller att ordet "Saivo" eller "Saiva" uppenbarligen härleder sig från ett urnordiskt saiw, som betydde insjö, i motsats til!
hav. Denna betydelse, framhåller förf. hava saiva fortfarande i Enare och östra Finnmarken. I Arjeplog åter betyder saiva gudabild
(seite) eller ett offerställe och avser icke "de underjordiske". I samma betydelse återfinnes saiva eller saivo på en del andra håll i lappmarken och stundom påträffas också fjäll, som gå under namnet
"saivovare", heligt fjäll. Huru ordet Saiv, som ursprungligen var
den germanska benämningen för insjö, kom att på lapsk botten få
betydelsen helig och huru det sedan än återfinnes som beteckning
på gudabilder och offerplatser än såsom namn på vissa fjäll eller i
desamma varande andeväsen „de underjordiske", utvecklar prof.
Wiklund 1 ) på följande sätt:
"I Enare och östra Finnmarken hade ordet den ursprungligaste, icke mytiskt betonade betydelsen "sötvatten". Väster och
sydväst därom, i västra Finnmarken, Torne och Lule lappmarker hade det, förmodligen under skandinavisk påverkning, fått betydelsen
helig sjö. På stranden af de heliga sjöarna stodo stenidoler, och
från själfva sjön gick namnet öfver till helgedomen på dess strand,
en som jag tror enkel process, hvilken blir desto mer lättförklarlig,
som stenen äfven förut bör ha haft namnet Saiva-kedke, Saivastenen eller saiva-seite saivaidolen. När så den på sjöns strand befintliga helgedomen fått namnet saiva, kunde äfven de på berget befintliga idolerna och helgedomarna få samma namn, och ur sammansättningen saiva-kedge, saiva-vare, saiva-jaure m. m. lösgjordes slutligen en betydelse saiva "helig".
När man kommer till "saivolärans" egentliga hembygd,
Lycksele och Åsele lappmarker, finner man ifrågavarande ord avse
underjordiska väsen.
De ifrågavarande trakternas fjällappar fäste
ej så mycket sin uppmärksamhet vid de heliga sjöarna och de på
*) Saiva. Till f r å g a n om
(Le Monde Oriental X. 1916).
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dessas stränder befintliga helgedomarna, hvilka i regeln torde ha befunnit sig på skogslapparnas land, utan i stället dyrkade och tänkte
de på de på fjällen befintliga helgedomarna och i samband med dessa stående andemakterna, Saiva-sjöarna ha därför i deras fantasi
trängts undan af de heliga fjällen med de på dem stående idolerna,
hvilka böra ha hetat saiva-vare, resp. saivaseite. Ur dessa sammansättningar har så saiva lösgjorts som ett namn på de särskilt i och
omkring fjällen och idolerna vistande andemakterna, "de underjordiske".
SEITARS UPPKOMST.

*

Av det sista uttalandet framgår otvetydigt att denna "saivotro"
som en del forskare trott sig finna vara knuten till seitarna och deras dyrkan, ursprungligen haft bra litet med dessa att skaffa. Emellertid torde på många håll nog saivofolket i lapparnas föreställningsvärld varit identiskt med de avlidna förfädernas andar.
När
man så funnit att lapparna i seitarna företrädesvis dyrkat andar,
kanske just de avlidna förfädernas, låg det nära till hands att tänka
sig saivo såsom det i stenen dyrkade andeväsendet. Att det rådde
•ett mycket nära samband mellan denne ande och stenen därav framgår tydligt av lapparnas tro att seiten kunde sätta sig i rörelse och
att det var farligt, att råka på den väg, där den heliga stenen gått
fram. I stenen fanns således liv. Detta var dock intet märkligt för
lapparna, eftersom enligt deras uppfattning allt i naturen så väl levande djur som döda naturföremål var på något sätt besjälat. Därom säger Turi följande: "Djuren, träden, stenarna och de andra livlösa tingen ha förlorat talets bruk, men hörseln och förståndet ha
de ännu kvar, och därför skall man behandla djuren väl och betrakta alla ting, som vore de levande väsen, som höra och förstå."
I seiten såg man emellertid ett särskilt andeväsen. Därom säger von Diiben (238): "Seiten var en skyddsande för Lappen själv
och synnerligen för hans dyrbaraste egendom, renhjorden; han gav
lycka till jakt och fiske; han straffade om han förolämpades. Han
tycktes icke blott hava varit en allmänt dyrkad, för stammen eller
folket gemensam abstrakt gud, utan om en och annan vidt kringherskande äfven funnits, dock öfverhuvud taget hafva varit en familjegud, ja till och med en individen tillhörande. Men individen eller
familjen hade icke blott e n sådan gud, utan f 1 e r e, på olika ställen af sitt land; en del stodo fäste, andra flyttade han med sig. Denne gud stod således Lappen nära och måste hafva varit hans rätte
husgud."
Till frågan om huru dyrkan av seitarna uppkommit framställer
samma förf. följande hypotes: "Det är antagligt att man, åtminstone senare, utmärkte de dödas hemvist med en sten, en bemärkelse-
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sten, (sådan som omtalas i samband med sången om Peijen-neita,
s. 330). Vid dessa skedde offren till de dödas minne och maner.
Dessa Saivo-kedke blefvo sedermera seitar, allt eftersom under tidens lopp minnet af deras ursprungliga mening förbleknade, som
anthropomorfismen utvecklade sig och man lärde känna andra
folks gudar, hvilka utmärktes med bilder. Man uppsatte sedan sådana Seitar under helt annan föreställning, men gaf dem betydelsen
icke af minnesstenar öfver förfäder, utan af förfädrens gudar."
Då förf. i seitarna trott sig igenkänna ursprungliga gravstenar,
kunna vi erinra oss O. P. Petterssons yttrande om offerplatserna,
där han säger: "Vieroplatserna utmärkas genom en stensättning på
marken, ej olik den som finnes öfver grafvarna."
Till von Dübens påstående, att lapparna skulle ha lärt sig av
andra folk (nordborna), att dyrka gudar under form av bilder, kan
förtjäna påpekas, att andra arktiska folkstammar ha bilddyrkan, utan
att man kunnat påvisa, att denna form av gudsdyrkan är ett lån från
högre kultiverade folkslag.
Uno Holmberg (Lapparnas religion) hyser delvis samma uppfattning som nyss nämnda förf. angående seiternas uppkomst. "Det
finnes", säger han, "några häntydningar, som visa på att dyrkan av
seiterna utvecklats ur dyrkan av de döda". Som en mycket anmärkningsvärd omständighet finner Holmberg redan det, att seilen är en
viss familjs eller en viss släkts skyddsande, och som stöd för denna
uppfattning anför han bl. a. Schefferus uppgift om att varje familj
eller släkt har en storjunkare i det land, där den bor och vistas.
Därjämte anser han förtjäna omnämnas, att man på offerplatserna
ej fick tala illa om de döda ty eljest vredgades "de underjordiske".
Vidare anför han de ryska lapparnas uppfattning av seiten som
den dödes ande.
"Om seitarna ha de ryska lapparna haft alldeles samma uppfattning som om sina döda. De leva enligt deras uppfattning lapparnas liv, valla renar, ha hundar, bygga bostäder, förfärdiga slädar
o. s. v. Man kan t. o. m. höra hur seiten jagar, hur dess hundar
skälla och hur snön slungas upp, när den färdas i rensläden. Seiten
kan enligt deras uppfattning både födas och dö och t. o. m. hålla
bröllop. Den är en osynlig varelse men uppenbarar sig liksom de
döda i djurgestalt, särskilt i fågelhamn. När vi slutligen erinra
oss", fortsätter förf. "att flera stenseitar kunde stå på ett ställe liksom bildande en familj, torde vi icke kunna stanna i ovisshet om
denna gamla lapska föreställnings ursprung. Vi få dock icke tänka," tillägger han, och här tar han bestämt avstånd ifrån den slutsats v. Düben kommit till, "att de heliga seitplatserna ursprungligen
skulle ha varit begravningsplatser". Ett sådant antagande kullkastas, menar han, bland annat av följande uppgift hos Samuel Rheen
5
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(s. 42): "De mena att Storjunkaren på somliga orter skall hava sin
boning, men för fjällens stora höjd kunna de icke komma till samma
ort; alltså smörja de en sten med den rens blod som storjunkaren
till ära slaktad var och kasta samma sten upp emot det fjäll, där de
mena honom bo".
En annan hypotes om de lapska stenseitarnas uppkomst framställer prof. E. Reuterskiöld, då han söker förklara dessa stenar som
i huvudsak de spetsar, i vilka ett områdes makt koncentrerat sig.
Seiten är enligt prof. Reuterskiölds mening platsens maktkoncentration. Han anför bl. a. (s. 47, 48.):
"Vi veta, att enligt all primitiv uppfattning kraften koncentrerar sig till en spets, till det sist återstående. Vi känna dessa granar
från bröllopsgårdarna i Dalarna, där man bortskalat alla kvistar
utom toppens, eller vi känna till maktbiten i brödet. Här möta vi
samma tanke, som ursprungligen inlades i stenbilden. Denna stod
på ett fjäll, en kulle eller dylikt, som på något sätt särskilde sig från
den omgifvande naturen. Och på dylika platser var stenen i fråga
genom sin af naturen gifna form särskildt framträdande."
Efter att ha redogjort för några andra författares uppfattning
om seiten, fortsätter prof. Reuterskiöld: "Men det är ju tydligt, att
vid allt mer öfverhandtagande inflytelser från högre kultur, seiten ej
kunde bibehålla sin karaktär af maktkoncentration, maktbit.
Det
kan man också se af den omständigheten, att man började utläsa
hos dessa stenar en viss yttre gestalt och i samband härmed göra
dem till gudar. Ursprungligen blef en sådan sten något gudomligt
endast därför, att den hade en framträdande form. Sedan tycktes
man ha velat se djurform, särskilt fågelform i stenen för att erkänna gudakraften. Sist antogo seitarna rent af människogestalt, och
man uppfann berättelser om hur de också en gång varit människor,
som blifvit förvandlade till stenar."
Det sistnämnda förklaringsförsöket till seitarnas uppkomst leder tanken hän till ett med seite likljudande ord "Saite", som är
namnet på ett vid övre ändan av den lapska skidstaven fästat spjut,
vilket förr åtminstone ofta användes vid jakter, särskilt när det gällde dödande av rovdjur, i all synnerhet varg. Om man nu från rent
språklig synpunkt sett hade kunnat påvisa någon släktskap mellan
seite (gudabild) och saite (spjut, spets), så hade onekligen teorin
om seiten, som den spets, där makten koncentrerade sig, vunnit
stöd. Nu torde man emellertid ur språkhistorien knappast kunna
få fram något samband mellan de två nämnda orden. Seite och
saite ha troligen ursprungligen varit namn på två vitt skilda föremål, som ingenting haft med varandra att göra, och någon inbördes
släktskap mellan orden ifråga torde därför aldrig någonsin ha
förekommit.
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DYRKAN AV SEITAR.
Johan Turi säger (109) om seitarna bl. a.: "Forntidens människor ha dyrkat seitarna mest för fisklyckans skull och även för renlyckans skull. På det sättet ha de dyrkat seitarna, att de avgivit
ett löfte, när de givit sig ut på fänge; somliga seitar nöjde sig, när
de fingo hornen, och andra ville ha alla benen och det så fullständigt, att det inte fick bli kvar ens den minsta lilla benflisa. En fiskseite ville inte ha mera än hälften av flottet, så drev den fisk in i noten, så många man hann ta vara på. Och somliga seitar ville ha en
hel levande ren, och den skulle smyckas med allehanda grannlåt,
med kläde och garn och silver och guld."
Sina stengudars vilja utforskade lapparna på sitt säregna sätt.
Därom ger oss Tuderus (14)1) en detaljerad framställning. När
lappen för detta ändamål ankommit till sin helgedom, där hans stengud befinner sig, "tager han mössan af sig och lägger denne sten
på sin hand, talar till sin afgud, med desse formalier. Nu rör jag
dig med största ödmjukhet utaf ditt heliga rum och lägger dig på
min hand och beder utaf dig, hvad det då helst vara och heta må.
Och när han uti denna sin bön nämner allting och ett i sänder begär,så frestar han emellertid, om han kan få handen upp tillika med
stenen från marken. Får han inte handen upp utan den blir tyngre
och tyngre så har han intet förhoppning om det han den gången
begärde. Derför begär han åter annat, tredje och fjärde gången
och så bortåt, allehanda nödtorfter vare sig rikedom, hälsa eller annat, och då han på sistone råkar på det, hans afgud gifva vill, då
blifver stenen, fast han vore huru så stor, lätt och handen springer
upp ifrån marken, men så länge afguden intet vill svara, blifver handen tung, fast stenen vore huru så liten, och när han hafver fått detta svaret, som honom behagar säger dyrkaren, du är min gud eller
så min gud. Och när han hafver fått hvarpå lotten föll, då spörjer
dyrkaren ånyå, hvad afguden hafva vill till offer, och när afguden
nämner att han vill hafva det och det, så skall han skaffa honom detsamma vare sig får, hem- eller vilddjur, get, bock etc."
Ett sådant sätt att gå tillväga för utforskande av gudens vilja
kunde givetvis icke komma till användning annat än då stenen icke
var tyngre, än att dyrkaren orkade lyfta den. När seiten utgjordes
av en fast sten eller klippa, fick man använda sig av ett annat medel,
vilket bestod däri, att dyrkaren vid utfrågandet lade sin hand på stenen och började gissa. Då fastnade handen vid stenen och lossnade icke förrän den frågande råkade nämna det, som skulle komma
att inträffa med honom.
») Om the Österbothniske Lappar.

Utg. K. B. Wiklund (Sv. Landsm. 1905).
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Att det icke var själva stenen utan det i densamma varande andeväsendet, vilket man tillbad och väntade sig svar ifrån, tror sig
lappen Lars Jakobsen Hätta från Kautokeino ha märkt, då han säger: "Således tjente d e disse stener og tilbad dem ogsaa kanske i
den hensigt at de skulde bli rike og faa store, vakre renhjorder og
leve godt og ha sit i behold. Jeg har merket at de ikke netop trodde at stenen kunde gjöre dette; men de trodde att de under jordiske
(uldak), brekjerringen eller brekonen (jiekkegalgo daihe jiekkeämed)
og djevulen likte denne tjenste og ofring og derfor gav dem store
o g vakre rener og renhjorder og tok vare paa renerne, så de ickke
styrtet ned eller kom til skade paa anden maate. Saadane afgudasteder kalder renlapperne selv sieider eller sieiderstenar."
Var guden icke sin tillbedjare bevågen i det avseende att han avvärjde nöd och faror och gav det man bedit om, hände det, att man
återtog de offer han hade fått och övergav honom för alltid. Detta
övergivande skedde dock vanligtvis under missnöje från den offrande, och därvid förekom det vid dylika tillfällen att man misshandlade seiten med hugg och slag, ja, t. o. m. uppbrände den, då den icke
längre ville hjälpa. Det säges dock att djävulen med all makt sökte
skydda stenen mot brand, varför man hade svårt för att få den antänd. För att därför underlätta antändandet var man tvungen att
anskaffa god och rikligt med tjärved, då stenen, den ondes arga
uppsåt till trots, måste förbrinna. Om uppbrännandet av en seite och
orsaken därtill lämnar Högström (197) en utförlig detaljerad skildring. Samma berättelse återfinnes i Tornéus beskrivning (37), ehuru i sammandrag. Högström skriver:
"Det berättas, att i Lule-Lappmark har för 30 år sedan sig tilldragit, att enär Pesten ibland Rendjuren begynt gå i svang, hvarigenom en stor myckenhet af dem bortdödt, hafver en Lapman trägit
och med all upptänkelig flit flere resor om dagen infunnit sig hos
sin och grannarnas Afgud, som de hade i skogen, i den mening att
han skulle hjelpa honom. Men enär inget bot derå fölgde, förelade
denne Lapman sin afgud en viss tid, med utlåtande, at om han ville
blifva ärad och dyrkad för en Gud skulle han åtminstone inom samma tid stilla sjukdomen; Men i annor händelse blifva förbränd och
alldeles utrotad såsom en bedragare. Den förelagda tiden gick till
ända och Rendjurs störtning påstod lika fult. Lapmannen lät för
den skull sit gjorda slut gå i verkställighet medels en stor stockelds
görande omkring och ofvanpå Afguden, hvilket så mycket förr blef
förderfvad, som hela byalaget i många tider den samma med åtskilliga feta saker smort, och således hade elden med honom en större
kraft, än uti annor osmord sten.
Just då detta påstod, blef Lapmannens förfarande hos Byamännen bekant, hvilka derföre mangrant sig på platsen instält, och i

85
fullt upsåt ville dräpa uphofsmannen samt honom, såsom försoning
hos Gudarna, låta förbränna. Men han gaf deremot tillkänna, huru ofta och trägit, som han denne Guden på sina knän och med bart
hufvud troligen tillbedit och om hjelp anmodat, samt änteligen honom en viss dag förelagt att stilla fänadsstörtningen med tillsägelse och hot, som förmält är.
Och emedan han ingen hjelp åstadkomma kunnat, ty har han honom med allan rätt såsom en bedragare förbrändt, jemte förmodan att om han varit den rätta Guden,
som gjort himmel och jord med alt hvad deruti finnes, så hade han
väl kunnat bortjaga sjukdomen och altid friat sig för elds förtäring,
hvarmed the uti ondska församlade Lapmän blefvo stillade, samt läto sig åtnöja med hvad skedt var."

SKILDRINGEN AV ÅSELEiLAPPARNAS HED*
NISKA SEDVÄNJOR,
artikel sid. 74 ff. i föregående årsbok, årgång 1924—1925, var enligt förf. A.-M. Carlssons uppgift återgiven efter ett manuskript,
som för några år sedan anträffats i Skoklosters arkiv av författarinnan Maria Rieck-Muller.
Professor K. B. Wiklund, Uppsala, har haft vänligheten meddela årsbokens red., att ifrågavarande skildring, nedskriven av Petrus Thurenius (icke Tusenius), redan förut och på ett tillförlitligare
sätt blivit tryckt, nämligen i Isak Fellmans "Handlingar och uppsatser angående Finska Lappmarken och lapparna" I, s. 389 ff., Hälsingfors 1910, efter de t v å kända manuskripten därav.
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EN M I S S K Ä N D VÄSTERBOTTENSHÖVDING
ETT OFFER FÖR AVUND OCH FORTAL.
Av ELLEN

VLEUGEL.

å en vandring något över en halv mil norr om Umeå, residensstaden i Västerbottens län, blev jag slagen av förvåning över
att finna mitt i den för övrigt tämligen karga bygden en vidsträckt planerad, ehuru nu igenväxt trädgård. Gamla, ståtliga popplar bildade här en allé fram till ett envånings stockvirkeshus, även
det tilltaget efter större mått än de i trakten gängse. Om övergivenhet och förfall vittnade det hela. Somliga fönsterrutor voro sönderslagna, andra åter förspikade med bräder. Det tycktes numera
endast tjänstgöra såsom hölada.
Vi gingo in. Då det var mot vårsidan till, hade största delen
av höet blivit bortfört, och i halvskymningen därinne upptäckte vi
nu resterna av det, som en gång varit prydliga empiirekakelugnar
med lager och korsade klingor på kransen. Tapeterna i de stora
rummen, hållna i ljusa helfärger med breda friser, hängde i trasor.
Här och där stucko flikar fram av Post- och Inrikestidningar för
1811. Då jag med en känsla av beklämning vid åsynen av all förödelsen yttrade min undran, sade en äldre ämbetsman i vårt sällskap:
— Ja, här tog den stadkars Strömberg många tunga steg.
— Vem var Strömberg?
— Jo, han var landshövding i Västerbottens län under 1808—
09 års krig. Enligt folkmeningen en bland de bättre hövdingar länet ägt, men genom avund och förtal misstänkliggjord för maskopi
med ryssen, och efter krigets slut entledigad från sitt ämbete utan
pension. Så mycket som han förlorat genom kriget, var det en uppenbar orättvisa, att han blev lämnad att dra sig fram nästan enbart
på detta kronobygge.
Mitt intresse var nu väckt att ur de få och spridda källor, som
möjligen kunde finnas, leta mig fram till sanningen om P e h r
Adam Strömberg.
Till en början visade det sig då, att denne man framgick ur en
ätt med stolta anor.
En ätt, som under ett par hundra år skänkt
svenska staten tappra krigare och rådkloka ämbetsmän.
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Från Kurland, där den gamla grevliga ätten Strömberg lär ha
blomstrat redan under fjortonde seklet, spred den sig i rätt nedstigande led först till Danmark, sedan till Sverige.
Enligt en tämligen obestyrkt sägen nödgades Peder Gudmundsen, son till en överste Gudmund Svenssen i dansk tjänst, " i anseende till sin faders och stjuvmoders hårda medfart", såsom Anrep
säger, vid helt unga år fly till Sverige.
Han hamnade då i staden
Jönköping, där han dock förteg sin adliga börd.
Släktens gry förnekade sig emellertid ej. Peder Gudmundsen
steg till borgmästare i staden och blev år 1646 adlad Strömberg till
Nydala och Öfra Gärde i Småland. På föranstaltande av hans andra fru, Catharina Törnsköld, tillkom denna värdighet dock endast
barnen i senare giftet, men, då ingen av dessa uppnådde mogen ålder, slöt han vid sin död 1655 själv sin adliga ätt.
Hans son Jöns Pederssen blev såsom född i det första ofrälse
giftet icke delaktig av adelskapet, utan tog sig namnet Brattman efter faderns gård Brattebo. En verksam, dugande man tycks han ha
varit: byggde det hus som senare kom att inrymma Göta hovrätt,
gjorde försträckningar till kronan av ansenliga partier kläde, blev
1656 rådman och postmästare i Jönköping.
Med hans efterkommande gör ätten åter sitt inträde på riddarhuset, då hans fem söner 1676 bli adlade Strömberg och sålunda få
rätt att upptaga farfaderns adliga namn och vapen. På barocktidens
sirligt tillkrånglade språk finnes i riksarkivet Strömbergs biografika deras tacksägelse för upphöjelsen.
I slaget vid Lund 4/12 1676 stupade emellertid trenne av dem
ogifta. De båda överlevande bröderna, Nils och Alexander, blevo
år 1699 friherrar och upptogo vid detta tillfälle åter det ursprungliga namnet Strömberg.
Nu når ätten sin kulmen av makt och ära, isynnerhet genom
äldste brodern Nils Strömberg. Efter återkomsten från en tids vistande i holländsk krigstjänst, följa för honom utnämningarna slag i
slag till generalmajor och överste vid Skaraborgs reg:te, generallöjtnant, kungligt råd, generalguvernör över Estland, Liffland och
Kurland, och han blir därjämte år 1706 greve till Claéstorp i Östra
Vingåkers socken.
Men med sonen, greve Claes Strömberg, som även han beklädde höga ämbeten, såsom hovmarskalk och riksråd, ja, bestred under
året 1754—55 viceguvernörskapet hos kronprins Gustav (sedermera Gustav III), slöts den grevliga linjen av ätten, då han dog barnlös 1782.
Det blev nu baron Alexander Strömberg till Nydala i Småland
(farfaderns gamla förläning) förbehållet att fortplanta den friherrliga grenen av släkten.
Liksom bröderna hade han klätt blodig
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skjorta för fäderneslandet under danska kriget på 1670-talet, såväl
som i Polen, där hans båda söner Nils och Carl stupade vid Klissow 1702 såsom kaptener.
År 1704 utnämndes baron Alexander
till generallöjtnant och samma år till landshövding i Västernorrlands län.
Den ende kvarlevande sonen var kammarherre Ulric Alexander
Strömberg till Hesselby och Lydinge i Uppland, vilka gårdar han
fått i hemgift med sin första fru, friherrinnan Barbro Fleming af
Lieblitz.
Såsom äldste son i hans andra äktenskap med Christina Bergbom, dotter till landskamreraren på Ösel, Erik Bergbom, föddes
Pehr Adam Strömberg år 1751.
Redan sjuårig blev han enligt egen uppgift såsom page upptagen i östgötahertigen Fredrik Adolfs tjänst, i vilken han stannade
under hela tjugu år, fick därunder sin militära utbildning och steg
till kapten och stallmästare. Om denna under så egendomliga förhållanden tillbragta barndom och ungdom veta vi intet mer; endast
att han vid 22 års ålder gifte sig med den elva år äldre "mademoiselle Johanna Sophia Lampa, dotter till hovbryggaren Per Lampa."
Under denna tid, så rik på trassliga affärsförhållanden, vittnar
ett utdrag ur Stockholms rådhusarkiv över bouppteckningen efter
handelsmannen och bryggaren Per Lampa, som "den 21 januari
1779 död blifvit", otvivelaktigt om husets solida ställning. Här förekomma tvänne stenhus n:r 5 och 6 vid Regeringsgatan "å fri och
egen grund med i det ena inrättat bryggeri", del i en mjölkvarn belägen vid Norrström, jämte guld, silver, juveler och andra nipper
till flere tusen kronors värde i det för övrigt välförsedda boet.
Nästa gång Strömbergs namn skymtar fram i historien är såsom deltagare i 1788 års ryska krig, under vilket han utnämndes till
major vid Österbottens reg:te och steg där 1793 till överstelöjtnant.
En ny epok i hans liv inträder med år 1795, då han utses till landshövding i Västerbottens län, som då omfattade även hela nuvarande
Norrbotten ända till Kemi älv. Här blev det hans tunga lott, att
under slutakten av 1808—09 års finska krig, utspelad på svensk
mark, utföra sin otackade mannagärning.
För Västerbottens högste civile ämbetsman hade redan åren
1807—08 varit högst bekymmersamma.
En ihållande torka hade
medfört en nästan total missväxt på säd och hö. Enligt landshövdingeämbetets berättelse hade allmogen på hösten 1808 nödgats
slakta 1 / 3 av sin boskap.
Och likväl bestämdes, att hela kronotionden, varav befolkningen de föregående åren fått lösa endast hälften, nu skulle in natura levereras för arméns behov. Och vad än
värre var, uttogs vid denna tid fyrahundra av böndernas unga söner, själva landets blomma, till det olyckliga lantvärnet, som på
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grund av den huvudlösa styrelsens brist på förutseende var dömt
att förgås av svält och köld utan att ens ha luiktat krutrök.
Till stor tunga för länet blev även, när hösten 1808 hit fördes
1000 ryska krigsfångar, och ej nog härmed, utan det samtidigt blev
bestämt, att till Umeå förlägga arméns allmänna sjukhus. Tillsammans med de sjuka och sårade soldaterna utgjorde dessa en skara
på 4000 man.
Umeå var då en stad på endast 1000 invånare. Borgerskapet
kunde inte förse sig med eget behov av spannmål, än mindre understödja sjukhuset. Det var i saknad av fartyg, som alla begagnades
för statens räkning. Kronomagasinet i staden stod nästan tomt.
Ånyo måste då allmogen anlitas i och för proviant, som i brist på
erforderliga medel i krigskassan icke kunde betalas. Sjukhusdirektör Rothman skriver: "I brist på bättre är nu ett ovanligt stort sjukhus förlagt såväl på västra som östra Ikyrkobackarna och i Hamnen
uti därvarande s. k. kyrkstugor, vilka allmogen endast tillfälligtvis
brukar vid sina kyrkbesök." Och på sin tids patetiska språk utbrister överläkare Fåhrée: "Var och en, som ser dessa usla kojor utan
golv och tak med öppna väggar, bör undra, om de äro antagna för
vården av sjuka soldater!"
Överdriften är ju kraftig, men illa var det nog i alla fall. Det
enda som kunde motverka köld och drag var en desto starkare eldning. Men till landshövdingen började nu ingå ständiga klagomål
från sjukhusdirektören över bristande tillsyn från kunglig befallningshavandes sida av böndernas vedleveranser. Och han skräder
därvid inte orden. Så heter det en gång: "Utan tillsyn skola en del
av bönderna fullgöra sina levereringar i l l a — och de fleste alls
i n t e t , som det redan visat sig."
Det oaktat flammade väldiga bål på de små stugornas öppna
härdar från morgon till sena kvällen. Detta var ju en rent mänsklig rättighet, ansågo de sjuka och frysande knektarne, som för knappa eller uteblivna vedleveranser togo sig vederlag i de till kyrkstugorna hörande bodarna och stallarna. Vad hjälpte väl i denna nävrättens tid böndernas klagan hos överläkare Fåhrée över "vedstöld
och plundring".
Ett nytt bekymmer blev, när åborna i Rödbäck och Teg vände
sig till baron Strömberg med en hjärtslitande klagoskrift över det
sätt, på vilket de i fältsjukan döda soldaterna blivit begravna i närheten av nämnda byar, ty även i dessa hade sjukhus i mindre skala
upprättats.
I besvärsskriften heter det: "Nu är den olyckliga tidpunkt inne,
då vi ej ha för våra ögon annat än en oundviklig död, enär hundratals ovan jordytan liggande nakna döda kroppar ej hava erhållit annan begravning än vad, som kan väntas av en fiende på ett slagfält
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och ej en gång så hyggligt, då de äro kringspridda i sin nakenhet till
ett ohyggligt spektakel. Vi komma därför med den allraödmjukaste
och mest ömmaste anhållan att Eders Höga nåde värdes förbarma
sig över oss fattiga och olyckliga underhavande, att vi bliva hulpne
med en begravning för de i våra byar döda, som överensstämmer
med högvederbörlig befallning och allmänt väl."
Friherre Strömberg, som enligt samfällda, vederhäftiga omdömen var en nitisk, klok och för sitt län varmt ömmande styresman, tog sig dessa klagomål helt naturligt ganska nära och avlät
omedelbart till general Cronstedt, för tillfället högste befälhavare i
Umeå, en i amper ton hållen begäran, att sjukhusbetjäningen måtte
på det strängaste åläggas genast fullgöra, vad vid smittosamma sjukas begravning ¡iakttagas borde.
Helt snävt svarade general Cronstedt, att dessa åtgärder redan
blivit vidtagna, och antyder tillika något högdraget, att "en skrift
av så förklenande innehåll ej bort av landshövdingeämbetet blivit
upptagen till handläggning".
Landshövdingen, som emellertid för en gångs skull ansåg sig
sitta inne med goda trumf på hand, gav sig ej så lätt, utan kronofogden i orten, Bergstedt, beordrades efter påstötning av intendent
Gripenberg att besiktiga de omtalade gravarna. Härvid yppade sig
en oförsvarlig liknöjdhet och brist på uppsikt vid de dödas gravsättning. I ett lider hos bonden Ivan Kahrsson fanns till och med
20 å 30 döda kroppar ännu liggande o v a n jord. Byamännen hade således haft fullt fog för sina klagomål, lika väl som friherre
Strömberg i sitt hävdande av ett humanare, mindre hälsovådligt
tillvägagångssätt vid de dödas jordande.
Vida djupare än dessa lokala svårigheter och tvister gick dock
ett brev från general C. N. af Klercker, då chef för norra finska armén, den ärekäre hövdingen till sinnes, på samma gång det tydligen visar den antagonism, som från första stunden rådde i Västerbotten emellan den militära och civila maktsfären.
Den åldrige Klercker, imponerad av regementsintendenten
Klingstedts hänsynslösa tjänstenit, framförde här på grund av den
señares rapporter en del lösa anklagelser gentemot baron Strömberg för bristande "drift" vid kronoskjutsarnes anskaffande. Ja,
hotade att ställa honom till ansvar inför själva majestätet. En hotelse, som även sattes i verket, ehuru Strömberg till full evidens på sitt
grundliga sätt bevisat haltlösheten i de gjorda beskyllningarna. Men
till vad gagn i denna förvirringens tid, då olyckorna följde slag i
slag?
Den 18 mars 1809 uppsäges stilleståndet med Ryssland, den 22
i samma månad står Barclay de Tolly efter sin djärva marsch över
Kvarkarnas isar utanför Umeå, den 25 ingår general Gripenberg

92
den olyckliga kapitulationen i Kalix, varigenom svenskarna nedlägga vapen, och alla förråd mellan Kalix och Umeå tillfalla ryssarne.
Faran nalkas nu det egentliga Sverige, och närmast det utarmade
Västerbotten.
General Wrede, som nu efterträtt den gamle friherre af Klercker såsom överbefälhavare för norra armén, tröstar sig dock i brev
till regeringen den 4 maj 1809 med att, "om aldrig en kapitulation
varit mera obehörig, har heller aldrig en sådan blivit mindre efterlevad".
Men för att kunna rädda förråden i Skellefteå och Piteå undan
ryssarnes grepp fordrade militärmakten skjutsar och åter skjutsar,
såväl som dryga utskrivningar av proviant och hö. Och landshövding Strömbergs tragiska öde blev att under denna tid, då kriget
och faran brutaliserade sinnena, föra humanitetens talan vid skyddandet av den under bördorna dignande allmogen.
Själv har han sammanfattat sin ställning i följande ord: "Ehuru jag i alla avseenden bidrager till arméns bestånd, kan jag icke
annat än tillika önska allmogens upprätthållande, emedan båda dessa plikter mig åligga och därjämte synas mig oskiljaktigt förenade."
Enklare och på samma gång större kan ju knappt ett läns styresman se på sin uppgift. Lagen är den sköld, han ständigt håller
framför sina olyckliga länsinvånare. I de dagliga inlagor, som växlas mellan honom och befälhavande generalerna i Umeå, återkommer han alltid till: "För min del — och då ingen vidsträcktare
makt blivit mig lämnad än den lag och författning utstakar, kan jag
icke därutöver sträcka mitt ämbetes åtgärd, ehuru jag inser, att omständigheterna fordra en skyndsammare rättelse, än den laga undersökning och dom medför."
Förtörnad ger också general Wrede tillkänna sitt missnöje
"med denna nordiska, endast vid lagboken vanda allmoge". Men
baron Strömberg framhåller till svar härpå, huru ej mindre än 300
av allmogens hästar ha blivit så odugliga genom foderbrist och
ständiga transporter, att de, som med våld uttagits, av vanmakt kullfallit för tomma skrindor, som de ej förmått draga. "Att nu giva
dessa bönder befallning skaffa sig andra går väl för sig, men vore
verkningslöst, då större delen saknar medel för hästinköp."
Över militärens övermodiga vårdslöshet framför även landshövdingen böndernas bittra klagomål. Sedan de på bestämd tid infunnit sig, kunde de sålunda ha uppehållits inpå andra dygnet utan
att användas, "varvid", säger han, "varken de själva eller deras
hästar förmå uthärda, utan taga skada till hälsan och livet. Ett sådant behandlingssätt ökar det redan här i landet nog överhandtagande eländet utan ändamål".
Till slut ger friherre Strömberg liksom urskuldande sina läns-
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invånare följande vitsord, som ju även är en skildring av förhanden
varande tillståndet: "Allmogen har under min fjortonåriga ämbetsförvaltning alltid med skyndsamhet hörsammat erhållna befallningar, men sedan densamma av de svårigheter, som kriget medfört:
utskrivningar av spannmål, proviant, fourage och en snart sagt otalig mängd verkställda kronotransporter blivit så utarmad, att han
under saknad av betalning, som i brist av rekvirerade, dock uteblivna medel, icke kunnat erläggas, ser sig nära sin undergång, har en
synbar ovilje förmärkts."
Inför det omöjliga, att uppbringa kronoskjutsar i tillräckligt
antal, var själva Döbelns eldenergi dömd att stranda, då han nu efterträdde Cronstedt i befälet över norra armén. Vintern 1808—09
hade varit ovanligt sträng; ännu i slutet på maj låg meterstjock is
på Ume älv. Den fintlige generalen grep då till sin kända djärva
kupp att låta utsåga tio här infrusna handelsfartyg och på dem
lasta de dyrbara kronoförråden härstädes, uppgående till 300,000
r:drs värde. Genom hastigt inträdande värme och god vind undkommo de lyckligen till högkvarteret i Härnösand.
Men för ryske befälhavaren general Alexejeff var detta en stor
besvikelse, när han den 6 juni inryckte i Umeå i spetsen för 8,000
man, och denna fick landshövdingen umgälla med omänskligt hår-
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da kontributioner av brännvin och proviant av alla slag från det arma folket. När så det svenska krigsbefälet kom med vredgade påminnelser om liknande förskrivningar, gälla för visso om Strömberg skaldens ord: "Av härar omhvärfd, sliten som ett rof emellan
vän och ovän växelvis."
För den, som söker sanningen om Strömberg, är G. A. Montgomery, vid denna tid en ung löjtnant, senare en av hans efterträdare såsom landshövding i Västerbottens län, den ende, som med vaket historiskt intresse och mänsklig sympati följer honom. Tack vare Montgomery få de ur arkivens gömmor framletade dokumenten
långt fylligare, mera levande drag av hans personlighet vid de dramatiska, ofta ödesdigert avgörande ögonblick, då han framträder.
Så berättar Montgomery från våren 1809, " huru många av de
fosterländskt sinnade i Västerbotten vågade liv och egendom för att
hålla svenska härens befälhavare underrättade om ryssarnes krigsrörelser.. En brukspatron Grahn i Umeå var till och med en gång
utledd att hängas för sina svenska tänke- och handlingssätt, men
räddades genom den värdige landshövdingen, baron Strömbergs
mellankomst. Genom sitt överlägsna lugn, sitt varma hjärtelag och
övertygande vältalighet fidk han på detta sätt ej sällan en uppretad
fiende att ta reson".
Hur tungt väga inte sådana ord av en omdömesgill man, som
i de flesta fall varit ögonvittne till vad han skildrar, gentemot allt
det groll, det till en nervös vana vordna klander, som militärmakten
alltjämt låtit baron Strömberg vidkännas, och vilket med all säkerhet skulle komma att bereda hans fall. Utan att i likhet med landshövdingen ömma för allmogens betryck, eller såsom han vara nödsakad att ha sin uppmärksamhet riktad på de mest skilda områden,
satte militärmakten helt naturligt in hela sin aggressiva kraft uteslutande på krigföringen. Men härvid kunde den stundom gå för långt.
Det var utanför Umeå, när den från norska kriget nyss återvände von Döbeln förde befälet och just hunnit till södra sidan av
Ume älv, som en livlig kanoneld öppnades med den i staden förlagda fientliga truppen, den sista skottväxlingen mellan svenskar och
ryssar under 1809 års krig.
Enligt Montgomery, "gick då på Döbelns befallning under
natten en truppavdelning på ett grunt ställe mitt för Ume landskyrka över älven. Härinvid låg ett ryskt sjukhus, där några fångar togos. Egentliga avsikten var att underrätta sig om ryssarnes ställning. Men denna utflykt var nära att bli dyrköpt för Umeå stad
Ryssarne förbittrades däröver i den grad, att deras befälhavare redan utfärdat befallning om att staden skulle plundras och brännas.
Endast friherre Strömbergs mod och rådighet räddade den från ett
så grymt öde.
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Generalen, prins Siberski gick händelsevis förbi baron Strömbergs öppna fönster, såg honom där och yttrade: "La ville est en
danger; et vous d'etre amené (staden är i fara och ni att bliva bortförd)." Strömberg, öppen, ädel och oförskräckt, som han alltid
var, gick genast till befälhavande generalen Erikson, vilken var omgiven av en mängd ryska officerare, till vilka liksom till den inkomne Strömberg, general Erikson yttrade: "Man brukar vanligen skona kyrkor och sjukhus, men som svenskarne icke göra det, så skola
vi hämnas", då alla ropade: "Ja, vi skola hämnas!"
Men friherre Strömberg lät icke förbittringen och hämndropet
nedstämma sig. Han begärde blott, att honom måtte förunnas några ögonblicks tystnad, så ville han också yttra några ord om saken.
En allmän tystnad följde, och han sade med det honom egna, bestämda i utseende och uttryck: "Av generalen, greve Kamenskij
har jag erhållit det löfte och den försäkran, att intet ont skall vederfaras denna stad, och jag är förvissad, att han icke skall lämna den
ostraffad, som vågar överträda hans löfte eller företaga något emot
hans befallning.
Dessutom vore det högst orättvist att utöva
hämnd på Umeå stads stilla innevånare, vilka varken företagit eller
k u n n a t företaga något emot ryska trupperna. Jag känner blott
ett exempel av en sådan framfart, det då svenske generalen, greve
Stenbock brände Altona, men efter den stunden var han beständigt
olycklig, och jag tvivlar ej, att i sådant fall förbannelse även komme
att följa de ryska vapnen."
General Erikson uppsteg efter detta kraftfulla tal och räckte
friherre Strömberg handen, under försäkran att han erinrade sig
den händelse friherre Strömberg nämnt, och så länge hans huvud
stod upprätt, skulle intet ont vederfaras Umeå. Till bevis därpå, att
han ärnade hålla, vad han lovade, utsatte han genast vakter och
poster för att hindra all plundring eller något annat övervåld.
Och han fortsätter: "Så frälsade Strömberg Umeå stad, och så
hade denne värdige ämbetsman fortfarit att under hela kriget gagna
det län, vars vård var honom anförtrodd. Då mången annan i hans
ställning riktade sig av kriget, gjorde han därunder betydliga förluster genom förlorade grödor, hästar m. m., jämte det han måste
underhålla fiendens högkvarter.
Till belöning för detta sitt förhållande blev han ett mål för avund, förföljelse och orättvisa beskyllningar.
På sådant sätt lades
honom till last, att han emottagit en gulddosa (av obetydligt värde)
av greve Kamenskij, vilken bodde hos honom. Friherre Strömberg
ville icke behålla densamma, men greve Kamenskij trodde, att han
icke hade skäl att neka därtill såsom ett ringa bevis av hans erkänsla för det besvär och de kostnader han gjort honom".
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Ett bevis, bland många andra, på hur föga gynnad och understödd baron Strömberg var av den usla styrelsen är, att han själv
fick vidkännas kostnaden för alla milstolpar, som under hans tid
uppsattes i Västerbottens län. Intill sena tider buro de också hans
namn, ett större tjänstenit är svårt att finna.
Men om honom gäller för visso några ord, varmed kammarherre von Döbeln i sin bok: "Minnen om och av Georg von Döbeln" karaktäriserar detta livsskede: "Partistriden kämpades mest i
salarna för slutna dörrar och gällde väl oftare personligheter än
saker och begrepp.
De gamla ämbetsmännen, inför vilka
man måhända för ej länge sedan bugat sig och hållit lovtal, anföllos
och smädades nu oförsynt, särdeles om de icke nog hastigt ville
lämna rum för nykomnas unga viljor".
Även av den befolkning, över vilken landshövding Strömberg
under krigstiden hållit en så ömt skyddande hand, skulle han efter
fredsslutet 1809 röna otack i form av den ena besvärsskriften efter
den andra, som inlämnades åt tillförordnade justitiekansleren W. af
Klinteberg under hans inspektionsresa genom länet i februari månad 1811. Om denna av styrelsen för syns skull anbefallda undersökning säger Gustaf Adolf Montgomery i sin biografi över Strömbergs efterträdare Gustaf Edelstam: "T. f. justitiekansleren Klinteberg skickades att undersöka friherre Strömbergs förhållande såsom landshövding, och ehuru han vid sin avresa öppet förklarade,
att det vore väl, om det vid alla landshövdingeämbeten gick så ordentligt och väl till som i Umeå, där han ej funnit något att anmärka, innehöll hans berättelse några diktade, och således obevista och
obevisliga beskyllningar."
För allmogen i Väster- och Norrbottens län, plundrad som den
blivit på all livets nödtorft i lika hög grad av vän som av fiende,
såg det onekligen tröstlöst ut att åter kunna resa sig och bota det
framfarnas revor. Sockenskrivare, mången gång urspårade individer utan all ansvarskänsla, saknades då ej för att mot kontant betalning författa dessa besvärsskrifter åt bönderna, som oftast blott
kunde underteckna dem med sina mer eller mindre tillkrånglade bomärken. I dem alla ljuder samma klagan över "den uteblivna betalningen för de under kriget verkställda kronoskjutsarna, varvid ofta både folk och hästar strukit med, samt för gjorda leveranser av
proviant och fourage för arméns räkning."
Ifrån socknarna i Umeå omnejd förekommer intet klander
gentemot landshövding Strömberg. Tvärtom synes full rättvisa vederfaras honom i följande passus, däri det heter: "Vi hava väl ej anledning förmoda, att denna anmälan skall kunna anses som klagomål emot länets styresman, landshövdingen och riddaren högväl-
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borne herr baron Strömberg. Men till förekommande av all tvetydighet i detta avseende, få vi härmedelst förklara, att vi till högbemälte herres anklagelse så mycket mindre äga skäl, som vi under
dess 16-åriga styrelse i detta län, och i synnerhet under nyss framflutna olyckliga tidsskede, rönt överflödiga bevis på herr barons och
landshövdingens oförtrutna bemödande att skydda sitt lands invånare, och då detta ofta varit honom omöjligt, att göra lidandet så
litet som möjligt varit. — Och hade transporterna igenom länet år
1809 fått ske efter herr barons och landshövdingens på en mera
noggrann kännedom av lokalen och flere hithörande omständigheter grundad plan, och icke efter den, då för tiden allsmäktige intendenten Klingstedts alltför illa uträknade sätt, så hade icke, som nu
verkligen skett, både folk och hästar förgåtts av köld, samt åstadkommit ett så allmänt elände."
En helt annan ton råder i besvärsskrifterna från längre bort
belägna orter, isynnerhet från Norrbotten, därifrån det skrives: "Inför högvälborne herr justitiekansleren och riddaren få vi i djupaste
ödmjukhet beklaga oss däröver att länets hövding, högvälborne
herr baron landshövdingen och riddaren Pehr Adam Strömberg uti
en tid, då vårt tillstånd vunnit allmänt och enskilt medlidande, synes oss hava låtit mindre skonsamhet vederfaras oss, då vi såsom
hans indelningsbönder ej fått in natura avlämna det indelningskorn,
vi förlidet år skördat, utan däremot se oss hotade, att för samma år
avfordras ett vida högre pris därpå än markegången utsätter."
Men, då man tagit del av ett samtidigt brev från assessorn Boström i Luleå, vilken under hela Strömbergs tjänstetid haft uppdraget att för hans räkning uppta och kvittera räntegivares produkter,
kan man svårligen värja sig från intrycket av att bönderna slugt begagnat sig av vidriga omständigheter för att så lindrigt som möjligt
komma ifrån sina lagenliga utskylder.
Boström skriver den 8 febr. 1811: "I denna vecka är mig med
säkerhet sagt, att konungens nådiga brev och förordnande ankommit, som berättigar räntegivarne att lämna sådant korn, som de av
åkrarna fått, om det ock vore alldeles bortfruset och uselt, och till
på köpet oriat. Och detta höga förordnande är med mycken omsorg och skyndsamhet räntegivarne kungjort med den underrättelse, att de skola föra det usla korn de fått, och vill icke räntetagaren
det emottaga, så får han vara utan, emedan räntegivaren icke har,
eller finner sig skyldig för indelningskorn betala pänningar, om det
ock vore u n d e r markegångspriset. Följden av detta är nu, som
även är mig sagt, att bönderna komma med det sämsta korn han
förledet år fått, och det är så uselt att vid Meldersteins bruk emottages det icke, och för herr barons räkning kan jag sådant korn icke
emottaga."
5
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Och den 2 april 1811 skriver han åter: "I februari månad utspriddes här i mycken hast, vad räntegivarne vunnit genom ett utkommet konungabrev, som jag aldrig sett, och trodde de sig härigenom berättigade leverera det usligaste korn de fått. I överläggning med herr överjägmästaren och riddaren Petersson lät jag
muntligen några räntegivare veta, att herr barons, landshövdingens
och riddarens 1810 års indelningskorn kostade 16 rdr. riksgälds
tunnan, varefter 27 hemmansägare betalt kornet.
Med uppbörden av herr barons, landshövdingens och riddarens indelningsräntor har jag detta år brukat lika försiktighet, som förra åren, men
i det härvarande nya världssystem dugom det icke allom. Och Gud
vet, vad som blir av allt detta!"
Öppet och smygande missnöje antydes ju av assessor Boströms
sista ord, och själv talar landshövding Strömberg nu rent ut om en
av hans ovänner uppgjord plan att skada honom. Detta bestyrkes
än mer av några ord i Montgomerys förut omtalade biografi över
G. Edelstam: "Genom kabaler och tillställningar lyckades man göra denne rättrådige, skicklige, kraftfulle, oförfärade (och kanske just
därför avundade) ämbetsman misskänd hos regeringen, ehuru
Strömberg, isynnerhet under krigsåren, gjort stora uppoffringar för
tjänsten. Han ingick rik i statens tjänst, lämnade den fattig, och
blev därtill misskänd. Kan för redligheten givas något hårdare
öde? Bevisen därpå har förf. sig anförtrodda. En dag skola ock
de framkomma för att avslöja masken på de personer, som vållat
hans fall."
Tyvärr kom G. A. Montgomery aldrig att utföra denna för
Strömbergs rättfärdigande inför en eftervärld så betydelsefulla avsikt. Kvar finnes blott t. f. justitiekansler Klintebergs försåtliga berättelse, detta mästerstycke av juridisk spetsfundighet. Häri synes
det mindre ha varit frågan om att nå fram till sanning och rättvisa
i förhållande till landshövding Strömberg, än att komma den man
till livs, vilken av höga vederbörande redan på förhand var dömd
att bära hundhuvudet för krigets alla hemsökelser och styrelsens totala oduglighet.
Den åsyftade verkan tar sig också för baron Strömberg ett
ödesdigert uttryck i statsrådsprotokollet av den 17 maj 1811, då
han utan sin begäran meddelas "nådig tjänstledighet på 3 å 6 månader", på samma gång han får ett skarpt sidohugg för sin obillighet vid lönespannmålens uppbärande. Lika oförmodat kommer kort
tid efter hans avsked utan pension. Av efterträdaren Gustaf Edelstam fick han blott en obetydlig del av sitt drygt betalta ackord ersatt.
*
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Det skulle kunna tyckas, att av den man, som så långt han kunde, stundom kanske utöver vad han borde i betraktande av fosterlandets hotade läge, sökt skydda sina arma länsinnevånares intressen och som till slut genom sitt behjärtade uppträdande gentemot
en uppretad fiende räddat Umeå stad från en brandskattnings fasor,
skulle i tacksamt minne bevarats ett eller annat karaktäristiskt drag,
bidragande till att för en eftervärld göra hans bild klarare.
Men
nej, sin vana eller rättare ovana trogen, glömmer svensken lätt och
fort sina välgörare, i synnerhet när han ej tycker sig ha anledning
att stoltsera över dem. Och minst av allt kunde detta bli fallet med
den utan pension avskedade, för ryssvänlighet beskyllde, av kriget
utarmade Strömberg, då han lik en ringa man av folket från kronomark uttog syn på ett nybygge mitt i vilda skogen norr om Umeå.
Nydala kallade han det efter sina anfäders stamgods i Småland.
Och här är den enda plats i Västerbotten, där några få drag av hans
enskilda liv glimtvis framskymta.
Så kom den, som skriver dessa rader in till en gammal odalman, vilkens far varit husbondedräng i "baronens tjänst". Han
vitsordade honom såsom en mycket god husbonde. Stundom blev
han dock illa bedragen av otrogna tjänare. Efter avsättningen ville han aldrig sätta sin fot i Umeå. Endast från en ovan staden belägen bergshöjd, där ända in i sena tider en skogsstig, kallad "baronvägen", finnes, skådade han ibland ner på sitt forna residens.
Alla affärer i staden fick en av honom särskilt betrodd dräng, Karl
Nilsson, uträtta. En gång, då denne hade att uppbära 1,000 kronor, kom han hem till Nydala, blodig och slagen, men utan pängar.
Han påstod sig ha blivit rånad, men det satte då ingen av de andra
tjänarne någon tro till. Baronen sade bara godmodigt, som alltid:
"Bra, ått Karl slapp undan med livet, det är ju det förnämsta."
Högtidsstunder var det för gamle baronen, när dotterbarnet,
generalmajor Knorrings son från Böle, kom på besök. Och pojken var inte mindre glad: "Aldrig", sade han, "lyser solen klarare
än på Nydala, när morfar spelar harpa".
Generalmajor Knorring hade första gången varit gift med baron Strömbergs äldsta dotter, som dog 1802, och andra gången
med den yngsta, Elisabeth Johanna Henrica. Hon var mor till den
här pilten, som med tiden blev överste för västerbottningarne och
förde dem till Danmark 1848, när det anfölls av tysken. Se'n spordes det, att han stod högt i gunst hos Carl XV och blev kammarherre vid hovet.
Om baron Strömbergs intressen och fallenhet åt skilda håll
vittna ej blott de vidsträckta lindorna, utan även den väl planerade
trädgården med sina rader av nu mossbelupna bärbuskar, sin
skuggrika poppelallé, sin rikt tilltagna köksträdgård.
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Folket föreställde sig, att Strömberg blivit katolik och förrättade sin gudstjänst under sång och "ljuvligt harpospel" i ett litet
"tempel", som han byggt på en kulle i parken. Kullen såg jag, men
"templet", troligen en paviljong, där den hårt prövade mannen i
ensamhet firade sin sabbat, hade för länge sedan skattat åt förgängelsen.
Den höga ålder, vilken jämte mycket annat i statsrådsprotokollet av den 17 maj 1811 tagits till förevändning att ohördan entlediga baron Strömberg från hans befattning, måtte vid denna tid ej
varit synnerligt tryckande, ty min sagesman skildrar honom såsom
en stark, ståtlig herre, inte rädd för att bära en smäckfull rågsäck
under var arm. Ett kraftprov, som just ej är var mans sak.
"Men nog hade han det tungt och svårt, stackars herre", menade gubben. "Vartenda nyår lade han in ansökan till kronan om
att bli friad och förklarad oskyldig till allt, som lagts honom till last.
Men vänta fick han, aldrig kom där något svar."
Således besannades den skildring av Strömbergs sista år, som
Montgomery i en not till sin krigshistoria gjort, där han säger:
"Varje enskild och offentlig begäran, som ända till sista åren av
Strömbergs levnad förnyades att få laga undersökning, vägrades
honom både av justitiekanslererna och justitieombudsmännen. Han
hoppades, medan han levde, nedtryckt av år och bekymmer, träffad
av den ena olyckan efter den andra, av fleråriga missväxter, eldsvådor m. m., att få upprättelse redan av samtiden, sedan avunden vunnit sitt spel, men då detta hopp svek honom, misströstade han likväl
icke, utan trodde, att efterkommande skulle göra honom fullständig
rättvisa. — Steg för steg hade han betalt dyra ackorder, förlorat §—
10,000 rdr. på kriget, med stora omkostnader och osparda mödor
upptagit ett nybygge ej långt från Umeå, byggt och gjort vidsträckta odlingar, vars skördar vådeld mer än en gång tillintetgjorde, tilllika med flere påföljande missväxtår, då den sista branden år 1831
berövade honom på en gång ladugård, kreatur, åker- och körredskap, jämte den redan inbärgade grödan. Sålunda rågades hans olyckor till den grad, att han året därpå måste lämna allt åt sina
fordringsägare. Ännu några år framsläpade han sitt hårt beprövade liv i en stark kropp, vilken slutligen dukade under den 14 december 1838 vid den ovanliga åldern av 88 år."
I en av Strömberg till konungen ställd sista gripande vädjan
år 1831 tyckas de gulnade arkivbladen åter få liv och skälva av ett
oroligt hjärtas pulsslag. Efter uppräknandet av sina olyckor, såväl
under kriget som efter detsamma utbrister han:
"Ja, nådigaste konung, värdigas bifalla min underdånigaste
anhållan om anslående för den livstid som ännu kan vara mig beskärd (efter naturens ordning troligen ej lång) av en för mig så be-
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hövlig pension, om icke i likhet med övrige avskedade landshövdingar, åtminstone så tillräcklig, att jag därmed kunde avvärja de mest
oundgängliga behov, och, om möjligt bleve, i någon mån gottgöra
de vänner, som i olyckans stunder sträckt mig en hjälpsam hand."
Och troligen blev denna hans anhållan bifallen, åtminstone tyder ett brev från generalmajor Lars Jacob von Knorring av den 7
juni 1832 till hans dotter i första giftet, Charlotte von Heijne, därpå. Då det av en nära släkting blivit mig välvilligt tillställt följer
här ett utdrag:
"I förrgår fick jag audiens hos h. m:t konungen kl. 9 e. m. Och
jag var därvid så lycklig, att jag fick nådigt löfte om pension för
morfar, varvid konungen själv sade mig, huru jag skulle skriva den
underdåniga ansökan därom, samt att det borde ske i morfars namn.
Denna audiens varade, som nämnt är från kl. 9 till kl. l i e .
m. och, då jag gick, sade konungen mig, att han innan min avresa
åter ville se mig, vilket betyder, att jag skall bli befalld till någon
middag. Jag skall nu någon dag även uppvakta kronprinsen och
söka h. exc. Brahe".
Således till slut en ljusglimt över denne förtjänte mans åt glömska och armod överlämnade ålderdom.
Men glömma än människorna lätt åtnjutna välgärningar, är
jorden dess mera minnesgod och tacksam. I vildmarken, där Pehr
Adam Strömberg år 1811 som nybyggare tog första spadtaget, frodas nu skördar som ge utkomst åt sex bönder med 8—10, ja, ända
till 16 skäl skattejord var.
På detta sätt har denna karga, fattiga landsdel, åt vilken Strömberg offrade sin mannaålders strävan, rest en varaktig minnesvård
åt hans minne.

F A T M O M A K K

O C H

U M E Å

ETT PAR KONTURER FRÅN DET VIDA VÄSTERBOTTEN.
Av CURT

BERG.

( R a d i o f ö r e d r a g vid invigningen av Umeå relästation).

an har bett mig säga några ord i kväll om Västerbotten och
dess residensstad, Umeå. Mitt anförande kommer emellertid icke att grunda sig på nationalekonomiska eller statistiska uppgifter. Jag skall endast omtala något av vad jag själv
sett, hört och känt i detta vinterland och sommarparadis.
Jag söker efter någon stor skald eller författares ord att sätta
som motto över detta anförande, men kan icke finna någon.
Skåne ha Ola Hansson och Anders Österling, Vättertrakterna
har Heidenstam, Dalarne har Karlfeldt, Ångermanland ha Pelle
Molin och Olof Högberg berättat om och skildrat. Men vår hembygd har icke fött någon av våra stora skalder. Ingen av dem har
besjungit denna del av vårt land.
Varför? Jag kan icke lämna något svar på den frågan, endast
framhålla ett allmänt karaktärsdrag hos dem, som äro födda här
uppe. De ha ofta mycket på hjärtat, stora tankar och tunga ord.
Men tungan är icke lättrörlig och handen ofta stel. Ändå saknas
icke berättarlynnet hos västerbottningen.
I inledningen till Vallfart och vandringsår talar Heidenstam
om de tre representanterna för Nordens folklynnen, som besökte
den vargvaktande Paris för att låta honom avgöra vem av dem,
som var den bästa berättaren. För att åtminstone två av dem icke
skulle gå misslynta från domaren, bådo de honom att kyssa den på
pannan, som hade minsta utsikterna att få priset. Paris betraktade dem länge, gick så fram till svensken, den långe soldaten med den
vårdade klädseln och de vaxade mustascherna, kysste honom på
tinningen och sade: — Hur omöjligt att berätta utan dina bröders
stora naiva ögon, huru gjort, huru förkonstlat allt!
Den soldaten var icke västerbottning. Om han hade varit det,
tror jag att Paris skulle ha viskat till honom: — Hur omöjligt för
folket att i dina ögon läsa de ord, som din tunga icke kan forma!
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Västerbottningens lynne har fått sin karaktär av hans hemland. Det äger något av de blånande fjällens lugn och klarhet, de
stora skogarnas mystik och svårmod, de vida kustslätternas kärva
leende. Men det är nästan alltid tystlåtet. Liksom den väldiga älven, som flyter genom landet, i de trånga passen ryter och skummar för att strax efter fallet rinna tungt och hemlighetsfullt med
långsamma virvlar över outgrundliga djup, så övergår västerbottningens lynne efter övermodiga, pojkaktiga utbrott i begrundande,
blyg och tankediger tystnad.
Det är egendomligt, att den som bäst förstått att i ord ge något av detta lands ödslighet och vänhet, av dess mörker och ljus,
är en musiker, alltså en konstnär, van att säga det osägbara: Wilh.
Peterson-Berger. I hans nyss utförda jubileumskantat vid Umeå
stads 300-årsjubileum har han både i dikt och ton givit det hittills
konstnärligt starkaste uttrycket för icke blott stadens utan hela vår
hembygds natur och liv.
Hos honom symboliseras landet av älven, som, född i väster
av sorlande källor och brusande åar, störtar nedför de snöklädda
fjällsidorna, glider genom de tysta skogarna och till slut majestätiskt sköljer över de vida slätterna och når havet.
Staden, som växer upp, där floden möter soluppgången, stiger som en blomma ur älvglittrets bad, den är det stoltaste uttrycket för strömkraften, det yppersta, som älven fött under sin färd.
Om man vill ge en bild av de olika sidorna hos västerbottnisk
natur och västerbottniskt liv tror jag icke, att man kan göra det
bättre än genom att skildra två orter i länet, den ena Fatmomakk,
belägen bland fjällen, den andra Umeå, nära älvens utlopp i havet.
Fatmomakk är en kapellplats vid Kultsjöns nordvästra strand,
alltså nära Marsfjällen, Västerbottens största fjällkomplex.
Men
det är en underlig kapellplats, ty ingen människa bor där.
Några hundra meter från stranden på en öppen platå på Gemonfjällets långa granskogsmörka sluttning, står en liten kyrka av
trä.
Fönsterna äro förspikade, och tornets svarta portar ha slutits om klockan. Den stora, vitmenade dörren på västra gaveln är
stängd, och om man bultar, svarar bara ett dovt genljud från det
tomma skeppet, och det knäpper i en tilja, men ingen kyrkvaktare
rasslar med nyckeln i det grova låset. Han bor på andra sidan
sjön.
Om man går ut på kyrkbron, kan man se röken stiga från
hans gård uppe på sluttningen. Nedanför kyrkan på den gröna
stranden och uppe i småskogen ligga en trettio grå stugor och lappkåtor, några gamla, murkna, mossbelupna och krönta av nedrökta,
vittrande skorstenar eller sotglänsande rökhål, andra nyare, friskt
träljusa, med ljust drev mellan stockarna och kådigt takspån. Än-
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nu ha de av djärvt böjda trädgrenar snidade dörrhandtagen icke
färgats mörka av besökandes bruna händer.
En del dörrar stå öppna, andra äro stängda. Vi böja huvudet
under dörrträet och träda in i en stuga.
Golvet är sopat, bordet
tomt och på svarta stenhällen ligger ett fång ved. Men ingen människa syns till och ingen gråhund reser sig morrande ur spiselvrån.
Allting är tyst och halvdunkelt, medan därute solen skiner och bruset av forsen svallar emot oss. Vi draga upp den gnisslande dörren
till en kåta. Därinne är också tomt, askan är föst ihop i en hög,
granriset borttaget och jordgolvet sopat.
Vi gå långsamt över den böljande marken upp mot "prästgården", en liten timmerstuga med ett rum och kök. Vi skugga med
handen för ögonen och se in genom fönsterrutan. Tomt som överallt. På ena väggens timmerstockar stå en massa ord, inristade
med kniv. Det är namnen på de människor, som här åtnjutit prästens gästfrihet. Vi upptäcka också en klingande strof på grekiska.
Jag misstänker, att min gamle vän uppsalafilologen och skalden Otto Nordenfors fört kniven, och kommer ihåg hans dikt om Fatmomakk:
De likna mest ett minnenas museum
den gamla platsens tomma kåtastad
och lappkapellet med sin grå fasad,
som vilar efter mässornas Te Deum.
Så sällsamt skön är icke helgens stämning,
som denna övergivenhetens .frid,
— en karg idyll, till hälften vänligt blid,
till hälften tyngd av ruvande beklämning.
De gistna stugorna med skiffermurar
stå buttert hälsande i kvällens skurar,
när snabba årtag oss mot stranden föra.
Regnsorlet nynnar visor i vårt öra,
och ödsligt väser vattenorgelns dån
från sista forsarna i Ransarån.
Vi stiga på i någon kammarvrå
och tända stockvedsbrasans torra näver.
Nu rökblå slöjor över taket stå,
där torven tätt sitt gröna täcke väver.
— På dynor, stoppade med myrens strå,
den nya dagens timmar vi förbida.
Och vildmarksnattens dvala faller på,
och äventyret vakar vid vår sida.
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Så här öde står platsen utom en gång på våren och en på
hösten, då nybyggare och lappar samlas hit från byar och boplatser många mil härifrån för att fira "helg".
På fredagskvällen kommer kanske då en ensam båt glidande
in mot stranden, en man med en jättestor ryggsäck glider på tassande näbbskor nedför den barriga stigen vid forsen, eller en kutryggig mörkgrå gestalt tänder i den blå skymningen ett glimmande
och rykande enrisbål på det sumpiga näset på andra sidan sjön för
att kalla över någon roddare. På natten brinna eldar i ett par stugor.
Men på lördagsmorgonen börjar den döda staden leva. Med
jämna dunkningar av kraftigt förda åror skjuta tjärade båtar fram
bakom uddar och näs. Som spetsnosiga solgäddor dyka de in mot
stranden och under roddarnas sjungande åhej! glider stäven upp
på strandtuvorna. Männen torka svetten från brunbrända pannor
och lasta ur kvinnor, barn, korgar, kontar, skinnfällar och kläder.
I jämnhöjd med Steukavares stupande profil puttrar en stor motorbåt, fylld av människor. När den kommer närmare, syns en gul
panamahatt ovanför rorkulten. Den sitter på Axel Arons i Saxnäs
trygga huvud.
Nedanför kyrkan råder livlig rörelse. Ur skorstenar och rökhål stiga blå slingor upp mot den klara himlen, kvinnor skynda mellan stranden och husen med kaffepannor och vattenhinkar, barn
rulla i gräset, två män, som nyss hoppat ur en båt, hänga upp blänkande fiskdrag till torkning och slänga en knippa nyss fångade rödingar i bäcken, som sorlar mellan videsnåren. Lapparnas färgrika dräkter lysa mot markens grönska.
I ett brädstånd säljer en handelsman kaffe, socker, tyger, porslin och karameller, utanför en i hast iordningställd berså för kaffeservering dra två ynglingar fingerkrok under väldiga skrattsalvor
från de kringstående.
Men dagen och natten gå, och söndagen kommer med högtid
och ro. Från tornet svävar den spinkiga klockklangen ut över sjön,
och människorna gå långsamt upp mot kyrkan, där nu solskenet
flödar in genom fönstren och porten står på vid gavel.
Prästgårdens dörr vrider sig och prästen träder ut. Han kom
i går gående över fjället från Dikanäs, fem mil härifrån. Då hade
han grova smorläderpjäxor och vadmalsrock.
Nu bär han svart
prästkappa. Med värdiga steg går den mörke mannen över det gröna gräset.
Högmässan börjar, och psalmsången tränger ut från kyrkan.
Fjällen lysa blå och vita, sjön är svalt grön och forsen skummar.
Tiden står stilla, och det är som om dessa människor, som samlats
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här, vore de enda i världen, som om detta vore hela världen och
bortom de fjärran bergen ingenting funnes.
Men folket strömmar ut ur kyrkan och skrider i långsamt tåg
med prästen som ledare mot kyrkogården vid stranden. Det är begravning, och prästen låter mullen falla på kistorna, medan folket
står med blottade huvuden. En kista har jordats redan för ett par
månader sedan, och till locket leder en fyrkantig ränna av bräder.
Genom den får mullen falla.
Sedan skaran sjungit en psalm, skrider den ut genom kyrkogårdsgrindarna och sprids bland stugorna. I dag försiggår även
andra officiella ceremonier, förlovningar, bröllop och barndop, och
på kvällen dansar man uppe i skogen på en tilltrampad, rund bit
mark, som egentligen icke rymmer mer än två par men nu ger plats
åt en tjugufem personer. Fiolen gnisslar, det dunkar i jorden och
myggen kvider.
Och när natten gått, börja båtarna skjuta ut från stranden.
Rökslingorna från skorstenarna dö bort, kyrkan har stängt sina portar, människorna försvinna. Snart är platsen öde och tyst som förut.
Nu börjar vardagens möda för alla de människor, som nyss
vandrat här, arbetet, slitet, ensamheten, enformigheten.
Stränga gudar, hårda öden
och av bröd ett sparsamt stycke,
det är liv för män.
Och så går tiden, till dess man nästa gång möts vid kyrkstaden.
Det är livet i e n trakt av vårt län.
Nu färdas vi med floden genom landet, dansa utför forsarna,
glida sakta över selen, och komma omsider till staden, Umeå.
Där stod på min barndoms gård en väldig, gammal hägg, som
sträckte sina svarta grenar ända in mot boningshuset. Om vårarna vilade blommorna som en vit, doftande sky över gården och
gjorde kvällsskymningen tidigare men också lättare.
Under den blommande häggen satt varje dag en gammal skeppare, som sysslade med att sömma segel. Det var en gråskäggig,
väderbiten gubbe med urhålkade kinder och vänliga ögon. Vegamössan satt stadigt och rakt på det vita håret, och den bruna, rynkiga handen förde med raska och knarrande tag nålen genom segelduken, som han då och då sparkade till med sitt träben.
Han satt där som en mystisk överstepräst, ur vars mun sällsamt
tal strömmade. Han berättade om främmande länder, om färder
och äventyr, om ruckliga skutor och stolta seglare, om konstiga
djur och ännu konstigare människor. Hans ögon lyste, och havens
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alla vindar jagade fram ur segelduken på marken. Hans berättelser
voro insvepta i en doft av duk, tjära, mild vårblom och frän tobaksrök, och jag minns mycket väl, att jag såg skorpioner och skallerormar krypa fram på marken bredvid honom, negerögon blänka bland
häggens blommor, hörde mandoliner knäppa och havet dåna, medan hans ständigt upprepade rörelser med nålen fingo något rituellt
över sig.
Han blev till en symbol för den gamla tiden, då stadens mäktiga handelshus sände fartyg till alla jordens länder, då vindspelen
i hamnmagasinen lyfte sällsamma varor ur seglarnas lastrum, och
då den som gick på de kullerstensbelagda gatorna, kunde få se exotiska blommor och färglysande papegojor bakom de grönskimrande fönsterglasen.
Men segelsömmaren berättade inte bara om äventyr, liv och
rörelse, fest och färg. Han talade också om hungersnöd och missväxt, om svältande människor, olyckor, sjukdom och död. Det
fanns tider, då barkbrödet var en stående rätt på borden, och människorna i sin förtvivlade hunger till och med bakade bröd av kiseljord för att åtminstone fylla magen med något. Han berättade
om ryssarnas härjningståg över Kvarken, om krig och grymheter,
om mord och plundring, om tider, då älven smutsades av blod och
aska.
Sista gången ryssarna besökte staden var år 1809. Då förde
de ryska officerarna ett lustigt liv här. Till de baler, som de anordnade, hämtades stadens unga damer i väldiga höskrindor. Det var
händelserika månader för borgarna. Än hade svenskarna staden,
än ryssarna. Hemska kvarlevor av stridande härar syntes på gatorna, trasiga och blodiga soldater drevo omkring, skäggiga kosacker skrämde invånarna, väldiga proviantforor skredo genom staden,
fartyg rustades och hästar utskrevos.
Och här avtackade söndagen den 8 oktober 1809 von Döbeln
den samlade svensk-finska hären.
Omvärvd av den höstliga stormen och med blottat huvud hälsade han trupperna och höll till dem ett av den svenska historiens
kärnfullaste och mest gripande tal.
Staden stod emellertid emot alla ödets prövningar och reste
sig varje gång efter de hårda slagen. Den sista och största olyckan
träffade den år 1888, då den så gott som helt och hållet ödelades
av elden.
Nu är segelsömmaren död. En ny generation befolkar staden,
människor med andra erfarenheter och annan livssyn bo i de nya
husen. Livet har ett annat tempo. Stadens skepp gå icke mer till
exotiska länder, de stora handelshusen finnas icke längre. Nu binder järnvägen den samman med jordens folk och städer. Fabriker
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och sågverk ha uppstått utmed älven, rykande ångbåtar plöja den
glidande floden, mudderverk gnissla och brumma, där förut vita
segel fångade vindarna.
Maskinens poesi har trängt in även här. Forsarna ha låtit sig
tämjas och deras oerhörda kraft föres i smidig metall till staden och
länet. Gatorna ligga jämna och rena, vattenvagnarna skramla över
dem på varma sommardagar, och moderna vidunder med skärande
käkar plöja undan snön om vintern.
Men häggen, under vilken segelsömmaren en gång berättade
om underbara äventyr, blommar ännu varje vår. Den är gammal
och svartnad, men de vita blomkalkarna äro alltid lika ljuvligt doftande, den vita skyn välver sig fortfarande över de lekande barnen,
och humlorna surra som förr bland kronbladen.
Hösten hos oss är ingen vänlig årstid. Regnig, kall och lång,
hård — men manlig. Älven rinner blygrå och för med sig årets
sista timmerstockar. Från sorteringsverket vid Ön rassla traversernas kättingar och vagnar, båglamporna speglas i det svarta vattnet.
Dagarna bli kortare och framme i oktober börjar snön falla.
Den långa vintern kommer.
Dagen räcker bara ett par timmar.
Den gula solen hinner knappt höja sig över skogsåsarna på andra
sidan älven, innan det redan är tid för den att gå ned igen.
Björkarna stå yvigt vita av rimfrost.
Och våren! Ja, det finns nästan ingen vår här. Den är kort
och hetsig.
Vårvintern övergår nästan direkt i sommaren, och
h ä r tycker jag, att man bäst förstår den sköna svenska psalmens
ord:
Den blomstertid nu kommer,
med lust och fägring stor,
du nalkas ljuva sommar,
då gräs och gröda gror.
Det är den knappt tillmätta tid, då mark och människor blomma. Björkarna stå burriga i sin saftiga grönska, älven sorlar och
de runda, vita molnskeppen segla på det grönblå himlahavet högre
och friskare än någon annanstans. De skjuta fram bortom skogarna och åsarna som nymålade och långfärdstacklade fartyg, vilka
under vintern legat uppdragna på stockar, färdiga att vid öppet
vatten kamplystna kasta sig ut på nya färder mot okända länder.
Men innan de säga farväl, kryssa de hälsande över staden och älven.
Så ha de seglat över vår boplats varje sommar i tusen år, och
med samma längtan som vi ha våra förfäder skådat deras färd.
Människorna gå bort, men staden lever som förr och går lugnt mot
nya öden.

Det var den dröm, som ledde deras hand
att resa dessa tak, som oss de ämnat.
Allt vad med kärlek dem vid livet band
står kvar som minnen kring den stol de lämnat.
Från samma tröskel viska vi om dem
i kvällens stund, när barnens hand vi trycka.
Vår bygd, vårt land, vårt hundramila hem,
väv av vårt liv din storhet och din lycka!
(Heidenstam.)

91-årige P e r Hansson, Vimdeln, och hans maka.
(Fotot taget på 90-årsdagen).

D E N Ä L D S T E I D E G E R F O R S OCH N Å G R A
AV H A N S M I N N E N UR BYGDENS HISTORIA
Av HELMER

GRUNDSTRÖM.

er Hansson i Vindeln är den äldste i byn.
Den 2 maj 1925
fyllde han 90 år, och den åldern är inte många förunnad. Trots
sin höga ålder är han dock vid mycket god vigör, hugger ännu sin ved och sysslar med andra småsysslor.
Det är dock inte blott de kroppsliga krafterna som ännu stå
bi. Om man besöker honom och får honom i berättaretagen —
vilket ej är så synnerligen svårt — konstaterar man snart, att hans
själsliga förmögenheter ännu äro oförminskade. Isynnerhet minnet
kan betraktas som fenomenalt. Vill man höra berättas om bygdens
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historia skall man vända sig till Per Hansson. Han kan den på sina
fem fingrar. Och bygdens historia är också han egen.
Det kan vara av kulturhistoriskt intresse att veta litet från den
tid Per Hansson var ung. Då fick man nog slita bra mycket hårdare för brödbiten än nu.
Vid nio års ålder började Per Hansson
hjälpa sin far vid tjärdalarna, och han säger själv, att han många,
gånger undrat hur han kunde stå ut med det tunga arbetet. Men
det gick. När han var elva- år fick deras dräng sluta, och då var
det han och den två år äldre brodern, som fingo ta vid i hans ställe.
På den tiden voro arbetsdagarna långa och kosten knapp, och det
beror kanske därpå att det blev så duktiga människor av dem som då
växte upp.
Nödår hörde till regeln, isynnerhet tiden omkring 1830-talet,,
som var synnerligen svår. Degermyren var då icke utgrävd, och
frosterna slogo hårt och skonlöst. Säd fanns ej att köpa på närmare håll än i Umeå, och även där tröt det ibland. Den enda båt,
som gick i trafik på Umeå var en hjulbåt, som ofta låg och kämpade mot väder och vind för att vid ankomsten till hamnen ha sin last
skämd eller förstörd. Och väl tillgänglig för folket var säden så
dyr, att det föll sig mycket svårt att köpa den. Den kunde kosta
till 22 kronor per tunna, och då dagspenningen var 2 kronor om
dagen för häst och karl, förstår man lätt vilka förhållanden man
levde i.
Levnadsvillkoren voro dock inte så avskräckande för dåtidens
människor, som vi föreställa oss dem. De voro vana därvid och
voro säkerligen mera belåtna och nöjda än de flesta av oss nutidens
barn. De växte upp, gifte sig och satte bo samt gingo bort, mätta
av ålder, överlämnande åt sina barn att fullborda vad de ej hunno
och förvalta vad de lämnade i arv.
1863 gifte sig Per Hansson med Anna-Greta Jonsdotter och
fick i sinom tid övertaga svärföräldragården. Han måste dock under tio år vandra omkring som timmerman, innan svärfadern överlämnade sin härskarspira till honom. Under denna tid hjälpte han
till att timra upp Åmsele kyrka och disponent Åströms gård, för att
nu nämna ett par av de större byggnadsverken.
För var det vanligt, att även prästerna arbetade med vanligt
bondearbete. Sålunda berättar Per Hansson att prosten Buhrman
högg skeppsmaster i skogen, arbetade som smed och deltog i varjehanda grövre arbeten. Och prosten Hasselhuhns döttrar hade bl.
a. på sin lott att gödsla åkern. Då de endast hade träskovlar att
arbeta med, hände det, att de med händerna fingo krafsa gödseln
på skoveln, och det gick även det. Prästerna hade ju inte heller så
stor lön att leva av. De hade 1 skålpund smör från varje ko och
vart tionde får vart tionde år. Då var jordbruket även för dem hu-
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vudnäringen. Prosten Hasselhuhn hade vintertid två drängar och
sommartid tre.
Vintertid hade han även tre pigor, som sysslade
med vävning, medan hans döttrar passade upp och gjorde annat
arbete.
På den tiden voro vävstolarna i flitig användning. Alla kläder voro hemvävda, t. o. m. knapparna voro hemgjorda.
Tyget
blev inte ens stampat utan endast tövmanglat, och då hände det att
ena fläcken blev tunn och den andra tjock.
Vad nöjena beträffar voro de i stil med allmogens dåtida liv.
De voro så enkla och okonstlade som möjligt men uppfyllde fullkomligt de fordringar som ställdes på dem. Hade det varit ett gott
år, samlades ungdomen någon gång på hösten till skördegille, och
kostnaderna för detsamma bestodo vanligen i en kanna malt på
man, som åtgick till att brygga den dricka som under gillet förtärdes. Bröd förekom sällan, beroende dels på den ringa tillgången
och dels på att bagare ej fanns på närmare håll än i Umeå. Under
sådana skördegillen dansade man i två, tre nätter i följd, och tingshuset fick vid sådana tillfällen tjänstgöra som lekstuga. — På våren samlades man till ringlekar och andra kända folklekar, som
springa änkling m. fl.
Att spriten spelade en stor roll i den manliga ungdomens liv
är både förståeligt och bekant. Då fanns det överflöd på sprit,
och billig som den var anammades den begärligt.
Sorgligt nog
även av flickorna! Per Hansson berättar bl. a., att en inspektor på
Brännland hade två pigor och två drängar, som foro till den vanliga höstmarknaden i Umeå. Drängarna kommo hem på bestämd
tid, men pigorna hade blivit så överlastade, att de av ordningens
upprätthållare blivit gripna och satta i arresten. Denna bild torde
vara belysande för den dåtida ungdomens marknadsliv!
Det är många episoder, både ljusa och mörka, Per Hansson
har att förtälja. Han berättar om det första tvåvåningshuset i Vindeln, som ansågs vara så högt, att dess ägare lät riva bort några
varv av det, innan han vågade klättra upp på taket. Vidare berättar han om den stora avvittringen, då folk trodde att lantmätarna
stakade ut rågångarna i förhållande till den portion brännvin de
bjödos på. Fingo de rikligt därav blevo rågångarna rikligt tilltagna och tvärtom. Omkring den tiden ansågs det emellertid inte
som någon rikedom, om man hade stora skogsskiften. Man fick så
litet betalt för skogen, att det ej lönade sig att köra ned den. Dickson på Baggböle tyckte dock att skogsdrift lönade sig rätt så bra,
och för att öka densamma förbjöd han bönderna att avverka och
hemforsla björkved. Blevo de ertappade därmed, blevo de ålagda
böter. Avverkade de däremot barrskog, fingo de många gånger
handräckning därtill. För att tillse att denna lag fullföljdes, gingo

113
sex faktorer, anställda i Dicksons tjänst, och snokade i Degerforsskogarna. Degerforsborna använde då nätterna till att förse sig
med björkved och kringgingo sålunda den Dicksonska lagen. Under avvittringen blev Dickson utan skog, enär denna tillföll kronan.
Och skogsdriften ökades nog tillräckligt med tiden...
Av dessa drag och episoder kan man få en om ock ofullständig bild av en gången tid, en tid rik på ljusa och mörka minnen.
Att de goda och ljusa händelserna uppskattades mera då än nu får
man en erinran om, då man på titelbladet i en kristlig andaktsbok:
"Christliga Predikningar över de årliga Sön- och Högtidsdagarnas
evangelier av L. C. Retzius" läser följande anteckning: "1901 var
det skurit bra mycket innan den sista Juli och varmt har det varit
ända till 35 i skuggan".
Detta är Per Hanssons enda anteckning. Och med hans minne äro anteckningar överflödiga.
Då dessa drag ur Per Hanssons och Degerforsbygdens historia återgivas i tryck är det med tanke på att de skola ge en liten erinran om den tid, då mark bröts och bygd blev till — och om den
glesa här av nybyggare, som gav sig i strid med överlägsna fiender
och "frös och svalt och segrade tillika".
Per Hansson är en av
veteranerna!

T i m m e r b o g s e r a r e ha sökt n ö d h a m n i Byviken, H o l m ö n .
(Foto G . Berglund).

E T T
Av ELLEN

F

Ö R I K E .
VLEUGEL.

yra mil till havs från Holmsunds lastageplats i Västerbotten
ligger Holmön, laxens och sälarnes ö, den ljusa sommarnattens, de vilda höststormarnas och skeppsbrottens sägenomspunna ö.
Inne på fastlandet ansett blott som ett fattigt stackars
fiskläge därute i Kvarken, men i själva verket ett helt litet rike av
öar alltifrån Fjäderäggs fiskarstad i norr till Gaddens fyrklippa i
söder.
Båda äro de lysande utposter, vilka med skenet från sitt enda
blixtrande jätteöga redan ett par mil till sjöss varna seglaren att
komma för nära denna farliga strand. Ty likt rovdjur från djupet
skjuter en krans av mer eller mindre synliga kobbar och skär upp
ur gneisgrunden, på vilken hela ögruppen vilar. Lömskt och girigt
gripa de och föra byte till sina äldre syskon, vilka redan sedan långt
tillbaka äro iklädda fastlandets gröna skrud. Sekel efter sekel har
dock krävts för att binda den virvlande, vita sanden, dessa öars för-
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Byviken, H o l m ö n .

( F o t o S. R o s é n ) .

sta lätta dräkt.
Och spotskt gäckar den alltjämt odlarens möda,
smyger sig skadeglad under den tunna myllan, gör arbetet tungt,
skördarna magra. In bland ängarnas klöver, lindornas korn skickar
den sitt eget sändebud, strandrågen, med dess eggvassa, gråskiftande blad likt dragna klingor.
Vid Byviken på nordspetsen av Holmön härskar denna, all odlings fiende, oinskränkt. Men vad än andra trakter kunna bjuda av
mondänt liv vid sina strandbad, en finare, vitare sand kan foten aldrig få trampa än på denna ensliga kust. Kom blott hit en högsommardag, då den soldränkta luften tindrar liksom genomvävd av otaliga kristalltrådar! Havet ligger sidenblått, endast här och där
vattrat av en len vindkåre. Kåd- och linneadoit komma till dig från
skogsåsen norr om Byviken, där getter gå upp och ner. Skällorna
pingla till i små lustiga toner vid deras krumsprång ute på klippavsatserna. Nu komma de i en lång rad utmed stranden. De titta
nyfiket på dig. Ligger du riktigt stilla, kan du få känna en fuktig
nos mot din kind, se in i ett par blanka stirrande getögon. Och du
gör det nog — invaggad i njutningsfull ro som du är på din vita
strandbädd där i solgasset efter ett uppfriskande saltbad. Nere vid
stranden plaska barbenta ungar, finnande livet härligt bland gamla
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B e r g u d d e n s f y r 1896.

En s t a d s t ö s och en H o l m ö - g r a b b i s o m m a r s o l .
(Foto G. Berglund).

sjöbodar och vitspolade vrakdelar av förlista fartyg. Ur fiskarNordströms stuga stiger röken i en fin bomullsvit pelare. Gubbens
röda blus lyser, där han går och hänger upp näten mellan rönnarne.
Detta är Holmön, den nordligaste och — med undantag av fyrplatserna — den enda bebyggda av öarna i detta rike. Uppe på
"hallen" i norra delen av den åtta km. långa och fem km. breda ön,
där gneisklippan skjuter ovan jord, syntes i forna tider en rad små
hus på stolpfot med tvänne korslagda vingpar vid sidan liknande
ryggkotorna på urtidens jättedjur. Det var väderkvarnarne, där de
gamle malde sin njugga kornskörd, numer knappt aktade goda nog
att krossa gropen åt kreaturen. Också ha de en efter annan fått ge
vika för de grå eller röda gårdar, som trängt sig tillsammans häruppe med utsikt över den kära "Kvarka", budbäraren från yttervärlden. I spetsen för byalaget synes den lilla kapellkyrkan lik en
vit mås ytterst på krönet av "hallen".
Magra åkerremsor ligga nedanför, ljusa av korn, mörkgröna av
potatis eller rovblast. Över uttorkade havsvikar och tjärnar växer
starrgräset invid ängsullens silkessnö.
Ute vid havsbrynet, där
kullersten och klipphällar ön runt skänkt sanden trofast skydd, har

117

Byviken i s t o r m .

( F o t o Beskow).

endast granens sega rottrådar förmått binda den. Om "nordskogen" än bär märke i klen och långsam tillväxt av sin hårda ungdomskamp med sand och vind, står den där nu i alla fall skyddande
emot nordans värsta framfart. Av barrträd är granen förhärskande.
Men följer man den tre km. långa vägen från byn till Gäddbäckssundet (Jebäckssundet), susa björkar och rönnar, alar och säljar
över all den nordiska sommarens korta fägring. Lingontuvorna stå fulla av sina silverskära blomklasar invid blåbärsrisets rubindroppar. Duvkullans vita stjärnor äro sållade över björnmossans
gröna bädd. Smörblomstren le gula och glada mot himmelstravens
klarröda blomspiror. Bortom denna idyll ligger "stormyran", fordom ett styggt frosthål, men, sedan Olof Bergvall, Holmöns förste
kapellpredikant, på 1820-talet gått i spetsen för dess utdikande en
av de bördigaste fläckarne på ön.
Efter storskiftet har här den ena gården vuxit upp efter den andra. En ny by, omgiven av frodiga klövervallar, av lindor, vajande av havrens ärggröna vippor, av rågens eller kornets matta gull.
Inom kort är vägen slut, man är framme vid Jebäckssundet.
Famnad av Holmöns och den söderifrån framskjutande Ängesöns
skogklädda stränder ligger här en rymlig, fyra meter djup bassäng,
för seglaren i storm ett ofta efterlängtat mål. Sjöbodar i en lång,
grå rad invid stranden, fiskegrejor och åkerbruksredskap, båtar av
alla dimensioner, ungar och getter, hojtande och tillrop av kommande och farande, allt tillkännager, att Jebäckssundet är en av
bfännpunkterna för öns liv.
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I J e b ä c k s s u n d e t : t. v. H o l m ö n , t. h. Ä n g e s ö n ,
i mitten ett örike mitt i ö r i k e t .
( F o t o J. A d . F o r s b e r g ) .

V ä d e r k v a r n p å H o l m ö n , flyttad till Qamm-lia,
s k ä n k t dit av R. W i k a n d e r .
(Foto f ö r f . )

Här sker också överfarten till Ängesön, myggens, kornas och
holmöungdomens paradis. Efter en halvtimmas rodd är man där.
En långt frodigare växtlighet, ett rikare djurliv möter här än på
Holmöns karga stenbackar.
En kraftig, om än ej så hög granskog skjuter här upp ur en
inulljord, som icke på århundraden låtit klippgrunden visa sig i dagens ljus. Till och med sanden är förvisad till en och annan strandbrädd.
Kring d e många små tjärnen, i vilka Nymphea Candida
speglar sin skära blomkrona, frodas ett saftigt gräs på ängar, ännu
aldrig ristade av en plogbill. På skogsgläntan mumsar haren sig fet
av det kortsnaggiga, fina gräset, av aspskott och ungträdens bark.
Någon vilsekommen älg, som då vintern slagit sin isbro över till
fastlandet förvetet strövat hit och sen glömt sig kvar, trampar med
brak och dån fram genom skogssnåren. Vid första aning om vår
i luften hörs orren här spela i villande sky för sin utvalda — och i
tidens fullbordan ses orrmor helt stolteligt valla sina små på skogsstigen.
Räven vädrar den allra som läckraste aftonvard, där han
ligger och drar sig bland ljungen framför lyan efter föregående
natts rövarbragder — kanske ända framme i Holmö by. Solen står
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B r y g g a n till J. A d . F o r s b e r g s salteri m e d l a x t i n o r och t u n n o r .
( F o t o J. A d . F o r s b e r g ) .

"Duvan" med pråm på svaj.

dock ännu för högt. Mickel, både slug och feg, vågar sig inte fram.
En kula i stället för en orrkyckling kunde eljest bli hela vinsten.
Han är icke den ende, vars jaktiver eggas av denna rika tillgång
på villebråd.
Sedan gammalt ha Holmöns fattiga jordägare utarrenderat sina jaktmarker till en eller annan förmögen fastlandsbo.
Men det hindrar inte, att sällan någon holmöbo med självaktning,
landar på den 11,0 km. långa och 3,4 km. breda Ängesön utan att
vara rustad med både yxa och bössa. Även giller och snaror händer det att han kan smussla med till oberäknelig skada för viltstammen.
Men solen går med fart mot väster, det märks på myggen, detta plågoris för både folk och fä, som i myriader svärma omkring i
alars och björkars grönlummiga skygd. Seglet hissas. För en förlig aftonbris länsar vår smäckra "enabåt" söderut. Ömma trasttoner höras från lunderna inne på Ängesön. Det griper, kastar dig
i en vek stämning, som hör hemma i långt sydligare trakter. Allra
minst kan man tro sig vara i den farliga och fruktade Östra Kvarken,
där vi glida fram i en av naturen bildad kanal, skyddad mot havet
än av kala skär, än av lövklädda holmar.
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Alfr. O l o f s s o n s m. fl:s f i s k a r s t u g a g ä s t a s av seglande O b b o l a b o r . B r y g g a n till salteriet t. v.
( F o t o J. A d . F o r s b e r g ) .

F y r m ä s t a r b o s t a d e n vid H o l m ö g a d d s
fyrplats.
(Foto O. Berglund).

Det är genom Hålågerströmmen, skeppsbrottens försåtliga vatten, vi nu styra till Orossgrundet, den tredje länken i detta örike, 4
km. lång och 1,3 km. bred. På de frodiga ängarna i norra delen av
ön föra holmöbornas hästar sitt sorgfria väsen under en god del av
sommaren. Bland befolkningen har denna lilla bergö dessutom ett
fruktat namn om sig såsom tillhåll för ormar, både den vanliga snoken och huggormen. Men nog sluppo vi att rädas för det kära livet, då vid vårt strövtåg in på ön ingen enda av dessa reptilier syntes till. Kanske höra de blott myten till.
Egendomlig för skogsbeståndet här är den av öborna benämnda svallbjörken, vilken under sin kamp för livet i den mullfattiga
berggrunden blivit hård som flinta. Även kring detta fattiga skär
slingrar sig det för hela Norrlandskusten så karaktäristiska albrämet.
När vi återvända till sydkanten, ligga de flata, av havet slätspolade hällarne framför oss likt nysmält brons i västersolens glöd.
Vinden har mojnat av — årorna måste fram.
Kring Trollhättan, Gråsjälsbådan, Engelskgrundet — och vad
allt de heta dessa skär och bankar, där under höstvintern bränningarne sjuda, vita som i en helveteskittel, är vattnet nu rött som blod
— och så stilla.
Endast ett sträck knipor jagar in i en vik, så att
skummet yr om deras springande simfötter.
Och den fridlysta ejdern simmar sakta omkring den bergknalle, där han i trygg familjelycka rett sitt dunmjuka bo.
Tysta, betagna av julinattens trolska skönhet, följa vi årtagens
mörkblå skår i den gyllenröda vattenspegeln. Vakna först till verkligheten, då vi efter något mer än en timmas rodd landa vid Gaddens fyrplats.
Ej utan skäl bär detta smala 3,4 km. långa skär sitt namn, ty
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många äro de kölar "Gaddsnytan" stungit till döds under
höstens stormar. Och vid isgång mot land vintertid kunna
block om 16 till 20 meters höjd
brytas och ta livtag här utanför. Stundom kunna de då likt
sagans jättar till omväxling
kasta boll med stenar om 4 till
5 kubikmeters storlek.
Få vi tro vår holmöskeppares utsago — och vem vill
betvivla den? — är Gadden,
sällsamt nog, själva "thet landet Gösen". Ingenstans mogna större, saftigare smultron,
stå hallonsnåren överfullare av
doftande skörd, finnas lingon
och blåbär i så ödslande rikedom som härute. Och när all
denna härlighet är förgången,
står ännu den silvergrå havtornsbusken (Hippophaé Rhamnoides) full av sina små bernstensgula bär, bjudande en saft
av säreget fin arom. I sänkorna mellan videbuskar och bergHoimögadds fyr.
knallar frodas ett yppigt gräs
till sommarbete såväl som vinterfoder åt fyrpersonalens kor.
Iiarr och sik, sjöfågel och hare, allsköns rariteter kan man finna på fyrmästarens bord i den vederbörliga tiden. Finns någon lax

Utsikt f r å n H o i m ö g a d d s f y r t o r n .

(Foto G. Berglund).
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Holmögadds fyrplats.

( F o t o J. A d . F o r s b e r g ) .

i havet, nog går den till här. Ingen "lakegård" kan stå fullare än
vid Gaddens strand. Var får väl sälen, den laxförödaren, oftare sätta livet till än på marsisen härute? Endast skogen saknas vid vandringen upp till den ståtliga fyren.
Häruppe möter en syn, som icke är lätt att glömma. Solen ligger nu lågande, fast utan strålar, med sin nederkant på havets yta.
Skäret, stenarna, grästuvorna, de fattiga blomstren på stranden omsluter hon med en avskedsblick, tills allt glöder och brinner.
Nu
dra violetta och solgula moln fram över det flammande klotet, vilket sakta, liksom motvilligt sjunker i havet. Men ännu länge, sedan den gulröda rymden börjat skifta i kallare ton, dröjer rosenglansen över de speglande vattnen.
HISTORIA.
Du ler. Vad kan väl ett fiskeskär långt ute i Bottenhavet, där
endast sand, lera, berg och mylla utgjort tidemätaren, äga av historia? Och väl skymtar Holmön, likt det styvbarn den ständigt varit,
blott dunkelt fram i fastlandets urkunder. Men är viljan god, kan
man i skenet av dessa svaga glimtar varsna hur en flock av Sveriges
barn i ofta bitter ensamhet ha levat, lidit, fröjdats och farit vill —
och likväl trots allt strävat framåt.
Även här har fantasien kringspunnit forna tider med diktens
och sägnens skimmer. Så anför Abraham Hulphers, att enligt traditionen ett mäktigt vikinganäste varit här. Ingen vet. Men sten-
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S. k. Ö s k ä r s - k y r k o g å r d e n , b e l ä g e n s y d v ä s t om B e r g u d d e n s f y r , d ä r enl. H i i l p h e r s m ö j l i g e n
f ö r r varit ett s p e t ä l s k e h u s . ( F o t o f ö r f . )

kumlen på Holmöns nordvästra kust nära Berguddens fyr, det enda stället i hela ögruppen, där sjön går ända till 33 meter djup intill klippstranden, tala för att järnåldersfolk här blivit höglagt.
I lycklig ovetenhet om förbudet mot att ofreda fornlämningar
tog sig en femtonårig skattsökare från ön för ett antal år sen det
orådet före att öppna en av de fem högarne. Ett brett järnspjut av
ungefär 70 cm. längd, vilket dock vid luftens tillträde sönderföll, så
att endast holken kunnat bevaras jämte en brynsten med till hälften
sönderrostad järnögla var hela kapet. Och när sen den mot öster
lagda dödskallen grinade emot honom, begav sig ynglingen sviken
och med hjärtat i halsgropen därifrån, lämnande den gamle järnåldersbons kvarlevor vind för våg. En fortsatt utgrävning av samma
hög för fornminnesföreningens i Umeå räkning sommaren 1911 har
icke heller givit annat resultat än obetydliga benrester. Men fantasien kan ju även av dessa spillror från en svunnen verklighet måla
en stridfylld bild med holmgång och kamp på denna öde strand.
Fortsätter du vägen i sydlig riktning från Bergudden, kommer du
inom kort till "Öskärskyrkogården", ett annat mål för sagor och
gissningar. En låg, avlång grundmur, här och där sprängd av hö-
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En u p p k a s t a d j ä r n å l d e r s g r a v vid B e r g u d d e n p å H o l m ö n , d ä r en b r y n s t e n (se bilden p å nästa
sida), en s p j u t h å l k j ä m t e skelettdelar av m ä n n i s k a t u n n o s . ( F o t o f ö r f . )

ga granar, är allt vad som nu kan upptäckas på den skogbevuxna
landtungan.
Hulphers säger även härom: "Något sjukhus för
Spetelske menniskor skall warit här i förre tider afsides upbygdt,
hwarom gammalt Folk berättat."
Oantagligt är ju icke heller, att denna avlägsna plats på den tiden, såsom namnet antyder, säkerligen av havet skild från huvudön,
varit en lämplig tillflyktsort för dessa olyckliga.
En annan sägen lever bland folket om att Holmöns första bebyggare skulle varit tre fiskarlappar.
Kerstigårn, Håkarsgårns,
Klemmetsgärda bära enligt denna namn efter dem.
Och till sitt
hjärtas förtrytelse får öbon ofta än i dag dras med öknamnet "holmölappar". Den resliga, kraftigt seniga gestalten tyder dock på helt
annat ursprung än från den lille knämjuke lappen. Det troliga är,
att blod från Öster- och Västerbotten här blandats och skänkt ön
dess första bebyggare med den götiska stammens högresta växt.
Den första rent historiska urkund, vari Holmön nämnes, är
utfärdad under riksbyggaren Gustaf I:s tid. Denne påbjuder i brev
av den 21 sept. 1540 "en allmän och beskedelig skattläggning af
Westrabotnen" säger Joh. Nordlander i "Norrländska samlingar"
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— och räknas Holmön härvid till "Then Öffwerste Tridiungen i
Wma Sockn".
Mickel Ålenning, "thå fougd i Westrabotnen", uppger i 1543
års "Jordha Book" Lristiern Erson, Joon Håkanszon, Larrens Håkanszon, Hans Ollson, Clemeth Erson, Olaff Clemetzon och Håkan
Ollson såsom åbor här, vilka hade att erlägga örikets första skatt
till kronan för "7 pundland, 6 spannland Jord". "Än", heter det,
"gjörs ther peninge wtaff theris wtöjer för siith fiskewatn, Sielewon
4 mark, 3 öre, 8 hgr".
Sjöfarareblodet är hett och sjuder över. Nästa gång holmöbon namnes, är i en åldrig permebok i Ume landsförsamlings arkiv.

B r y n s t e n , f u n n e n i en j ä r n å l d e r s g r a v (se bilden pil f ö r e g . sida) vid
B e r g u d d e n , H o l m ö n . ( T e c k n i n g av förf.)

Den om ordning och ett "skickeligt leverne" i Ume pastorat nitälskande pastor Olaus Petrus Njurensis — f. 1580, d. 1645 — har
här antecknat:
"Anno 1621 den 20 Augusti, när tinget hölls befans att imellan
grannarne i Holmön var ofta slagsmål och trätor, hvarföre blev av
grannarne i förstnämpda by bevilljat och av fougd och lagläsare
samtyckt och för gåt hållet att hvilken, som af församlade grannar
först sloge till den andra och så parlamentet begynte, den skulle till
•kiörkan bota 6 daler S och efter lag därtil 3 daler S till Cronan.
Därtill vid samma tid föreställde Pastor, huru grannarne i
Holmön för långvägsens skull hafver sig med honom samsat att de
med sitt hushåld skulle alle helgdagar gå tillsammans uti den gård,
som de åsämia kunde, och där låta upläsa dagens Epistel och
Evangelium sampt med bönerna, och där bredvid sjunga några
psalmer. Att detta så kunde gå til och blifva hållit samtyckte och
jakade grannarne, att hvilken husbonde och matmoder som utan
laga förfall det försummade, skulle böta til kiörkion penningar 1 daler S, hwilken af legofålket dätsamma gjorde, skulle böta y 2 daler
til kiörkion. Men dän, som i samma samqvämd vanärade dän, som
grannarne känt god att att läsa upp förmälte styckior, skulle utan
ursäckt böta till kiörkion 3 lod. Dock skal dätta förstås om läsningen och ej om någon annan privat sak."
Som en skatt bevaras ännu i öns byaskrin en kungl. resolution
från Gustaf II Adolfs tid, genom vilken byamännen såväl å Holmön

126-

Typisk bondgård på Holmön, E. Holmgrens gård.

( F o t o förf.)

som å Björkön i finska skärgården befrias från utskrivning av krigsfolk. Den vidsynte landsfadren ville icke beröva denna viktiga
punkt vid samfärdseln med Finland dess must och märg. "Ty" —
säger Hiilphers — "alla wintrar köres ifrån Umeå stad på isen till
Holmön öfwer Wästra Qwarken och somlige år lämnas skjuts därifrån öfwer Östra Qwarken till Österbotten. Denne sistnämnde hafswik, som är bredare, lägger sig senare, och ofta ej förrän i Februari säkert tillfryser."
Men icke blott fredliga färdemän ha över Holmön tagit den
femtonmila vägen mellan Umeå och Vasa, utan även fienden har
kommit med skräck och förödelse.
Under ryska fientligheterna
1714—1717—19, 20 och 21 blev så enligt Hiilphers: "Holmöns
folk hårdt pinadt och plundradt."
Men tiderna rinna: år 1802 samla sig de tretton åboar, som då
utgöra Holmöns byalag, till kraftprovet att bygga egen kyrka. Typen fingo de av den inhemska rundlogen. Här fanns såväl utrymme
som höjd utan alla krångligheter med valv, korsgång och torn. Hedersammare gudshus har inte fröjdat en menighet när sen dalkarlen Hultbergs målarfantasi smyckat det inre med sirliga korintiska

Köket i ett 150 år g a m m a l t h u s p å H o l m ö n .
(Foto förf.)

Gamla kyrkan på Holmön.
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Rundloge på Holmön.

( F o t o förf.)

pelare på gråskiftande marmorgrund. Och framme vid altaret tronade den järnbeslagna byakistan till en åminnelse av Ol Hans' mor,
a Kristina. Hon, som efterträtt soldat Skött i ämbetet att varje helgdag inför allt folket med ljudelig röst läsa upp epistelen och predikan ur Luthers postilla.
En fru Helena Elisabeth Grahn i Umeå skänkte nattvardskalken av silver. Och till tack härför lyste hennes namn över kyrkdörren i klaraste ultramarin på gullgul grund. Ännu i dag anses de
flickebarn särskilt privilegierade, som i dopet få bära ettdera av dessa hedersnamn.
I skördetider fylles nu för tiden den övergivna helgedomen av
kärve efter kärve — under det att på den stenomgärdade dödsgården
därinvid de, som brutit tegarne, sova vid strandrågens sus i sina
glömda gravar.
I hela nitton år fick Holmön dock vänta på sin förste kapellpredikant. Olof Bergvall var en kraftnatur. Ivrig och vidsynt jordbrukare, gav han öbon ett gott handtag vid brytandet och odlingen av den karga marken. "Stormyran" har, som vi redan sett, blivit bärande mark genom hans kraftiga initiativ. Även till sjöss var
han en djärv seglare och på en stormig färd mellan Holmön och
Ratan den 11 juni 1829 satte han livet till utan att hans lik stod atir
återfinna. Sägnen vill veta, att en bonde någon tid efter mött ho-
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Kyrkan på Hohnön.

( F o t o S. R o s é n ) .

nom en natt alldeles sådan som han gick här i livet, och skulle han
då ha anvisat stället, där det flutit i land. Och så var det.
Under en hans efterträdare, Johan Öhrling, avskildes Holmö
kapellag 1834 från Ume landskyrka och blev annex under Sävars
nybildade pastorat mot villkor att till denna kommun utgöra skatt
samt lämna bidrag till kyrkoherdens avlöning. Vägunderhållet inne på fastlandet var länge en dryg och orättvis tunga, som genom
öns trogne vän landshövdingen Jesper Crusebjörns försorg på
1890-talet blev avlyft.
Sedan Finland ej mer hörde till Sverige, fick folket på Holmön
under långa år föra sitt ensamma, bortglömda liv. Forna släkt-,
vänskaps- och handelsförbindelser hade slitits, ön var inte längre
det efterlängtade raststället på vägen till syskonlandet i öster. Innan banden brusto, hade dock denna värnlösa utpost för svenskt
land att än en gång utstå krigets fasa. I medio av mars 1809 varsnades en mörkt hotande linje bukta fram över Östra Kvärkens is.
"Ryssen, ryssen!" gick skräckbudet från gård till gård. Första anhalten var Gadden, där ännu de s. k. "ryssugnarne", byggda
av kullerstenar, finnas kvar, i vilka det frysande och svältande ryska
.manskapet bakade sitt knappa bröd.
Men under tiden drog på
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Kyrkan på Holmön, interiör.

Holmön man ur huse med hustru, barn och gods ut på "nordskogen". Hade de kunnat ana, hur utmattad av hunger och köld fienden var, visst hade de gjort som 01 Pers' mor, hon, som vände om
på gårdsplatsen med orden: "Själen kan de int' nå, kroppen ska lik
förgås, jag stannar och fruktar intet."
Hon hade inte heller skäl till det, den käcka gumman. Ryssarne kommo denna gång snarare som vänner. Barclay de Tolly, som
var befälhavare, upprätthöll den strängaste krigstukt. Intet rofferi, inga brända eller skövlade gårdar fick nu förekomma.
Några soldatstackare, som drivna av hunger stulit en get,
fingo i allas åsyn uppe på "hallen" springa gatlopp och sedan skjuta tåhättorna av sina egna, redan förut illa åtgångna skodon.
Ja, befälhavarens egen kalfaktor
blev befalld att bistå en värdinna, som med pumpstången
slogs för sina kalvars existens
mot ett liknande attentat.
Folket började också återvända från sina skogsgömslen.
Av den gamla ståtliga mor Malin — förut dotter, nu härskarinna i Karl-Karlsgården, som
bär 250 år på ryggåsen och i S o r a m Ä S e
ffif™"'
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åtta led ända från 1600-talet nedärvts inom samma släkt — kan
du få höra om hur de ryska soldaterna under hennes farfars
tid sutto sovande i täta led på golvet i storstugan. Märkena
efter deras gevärskoppel synas än i dag i de breda grantiljorna.
Att hysa och föda allt detta
krigsfolk blev emellertid drygt
nog för de fattiga bönderna.
Tömda stodo därför såväl visthus som ladugårdar, när fienden efter sammandrabbningen
i Vinterviken här på ön med
en trupp på 300 ålänningar under Furuhjelm drog över till
svenska fastlandet.
Revorna botas dock så småningom. Havet ger såväl lax
som strandningar i rikt mått.
Ifrån fastlandet kommer folk i
fiske eller som tjänstefolk. Mången stannar sen kvar såsom
s. k. "inhysing" med potatisland och kobete sig tilldelat av
den gemensamma jorden. Vem
räknar väl på denna tid så noga
med några kvadratalnar jord
mer eller mindre? På egen
energi beror sen att väl odla
och möjligen vidga domänen.
På väg från kyrkan. (Foto O. Berglund).
En och annan "inhysing" får
på så sätt större nybruk än småbönderna. Och pigan sen,
vilkens duglighet av husbonden sattes på prov med att hjälpa
till vid upptimrandet av den nya gården, fick sedan i gengäld
själv stanna som värdinna där.
Storbondens företrädesrätt var dock då liksom nu laxfisket.
Att träla med jordbruket syntes honom vara ett lönlöst och nesligt
göra. Nej, ansenligare, mer givande då att ta sitt goda ur havet,
när 3- till 400 laxar var det vanliga på fiskelotten. Tvåhundra räknade han då för ett intet. Och på alla håll: i norr, i söder, i öster
och väster samma överflöd. Bara hala in de fyllda näten på ena sidan om skötbåten och laxuppköparen med pengarne i hand på den
andra. Med brännvinskuttingar till ballast, vilket just icke försvårade inköpen, kretsade dessa likt hajar kring på alla fiskeplatser.
På den tiden utropades holmöbönder vida omkring såsom ena
riktiga storpampar med pungen stinn av pängar. Vilt och lättfo-
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tat yrde livet fram ute i öriket under ett ständigt brännvinsrus.
Mången söndagsmorgon överraskades både präst och bönder på
väg från givande laxfisken, lägrade vid dikeskanten kring brännvinsankaret. Husets förkovran tänkte ingen på. När det var som
ståtligast inköptes silverremmare till finkeln eller något bastant guldsmycke till mor. Och
sådan hjord, sådan herde i dessa prästbristens dagar. För att
nu inte tala om att länge efter
sedan husbehovsbränningsförbudet 1850 fullt trätt i kraft
här i de flesta gårdar fanns en
kär och hemlig vrå, där finkeln
ångade ljuvligen stramt.
Men allt mer börjar laxen
försvinna från Holmöns fiskevatten. Ett bistert uppvaknande är detta för bonden att icke
längre som i munter lek kunna
håva in sina ödslande rika
laxnät, den enda inkomstkälla
han hittills aktat värd att räkna med.
Modstulen, rådlös står den
förr så karske holmöbon inför M o r Malin m e d sin syster i den 250 år gamla
Karl-Karlsgården. iFoto förf.)
den omläggning av livet, han,
om ännu dunkelt, känner vara
nödvändig. Tiden bringar dock mannen även för denna glömda
vrå. Ty både som präst och skollärare, vilka sysslor nu förenats,
undanröjer Peter Rydholm den grövsta förvildningen i sinnena och
bryter mark för en ny kultur. Genom hans påverkan göra nu bönderna det inte ringa offret att bygga en ny kapellkyrka för en kostnad av 20,000 kr.
I hans efterträdare, pastor Gustaf Levander, fick Holmön år
1901 sin Gustav Wasa. Med genialt praktisk blick, med aldrig svikande offervillighet av tid och krafter gör han det till synes omöjliga möjligt för att finna utvägar och bringa på fötter. Svårigheterna ha varit så mycket större, som tillgångarne voro nästan utsinade och varje nytt uppslag mötte segt motstånd. Intet kunde dock
nedslå denna eldiga iver att hjälpa och förnya.
Så blev skiftesindelningen, som länge stått i stöpet, genom
Gustaf Levanders ingripande en verklighet. Kostnaderna gäldades
genom försäljning av den gemensamma skogen på Ängesön.
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Prästgården, Holmön.

("Foto Beskow).

Visst ha lotterna fallit olika, sade en gammal bonde — och tilllade med öbons egen sävliga humor, ingen hoppar med ett tag i
smörbyttan. Men se, före skiftet var det ju lagumt att byastämma
skulle utlysas för en hagastörs skull. Och inte var det just heller
som att gå till dans, när slåttern skulle skrapas ihop från tio, tolv
olika ställen."
Det kan ju inte vara tu tal om, att den trygga besittningen av
egen torva gett jordbruket ett helt annat anseende än förr och därmed ett kraftigare uppsving.
Men ensittarelivets halsstarrighet i
förening med okunnighetens trånga syn för allt, som inte varit brukligt sen Arilds dar, lade dock sten i vägen för månget framsteg,
om än aldrig så gagneligt, ja, nödvändigt.
Den starka folkökningen — ofta tolv, fjorton, ända till 18 barn i familjerna — har även
tvungit till hård styckning av jorden. Det är gott om tvåskäls bönder.
Siffror tala härvid kraftigare än ord om brödets knapphet
därute i öriket. Då enligt Hulphers år 1758: "På största ön bo 10
Bönder, som hafwa 26 tun. 2 skäls skatt med en Folknummer av
100 personer", stiger invånareantalet nu till 445 — sällsynt nog
234 mankön mot 211 kvinnkön. Av verkliga bondehus finnas här
58, skattlagda för 27 tunnor 2 skäl. Kommer så härtill skulder vid
utlösen av talrika syskon från hemgården, gäller för sann att hålla
ryggen styv och se sig om efter nya förvärvskällor.
I andelsmejeriet — även det upprättat av pastor Levander —
fick bonden en god hjälp vid debetsedlarnes gäldande. Rov- och peluskodlings införande har ökat mjölkavkastningen i hans "föjse".

E n 250-årig stuga p å Holrnön, Karl K a r l s - g å r d e n ,
d ä r g o l v e t visar s p å r e f t e r d e r y s k a soldaternas gevärskoppel. (Foto förf).

F r å n d e n n y a tidens H o l m ö n : G r o s s h a n d l . J. A d .
F o r s b e r g , ö n s f i s k g r o s s ö r , och " D u v a n " i Jebäcks u n d e t , s e d a n 1917 i hr F o r s b e r g s ä g o .

Boskapspremieringen har sporrat lusten till rationellare kreatursskötsel. Ingående i lantmannaföreningen skaffade ön billigare utsäde såväl som mjöl. Då förr den enda säck mjöl, fattigman hade
råd att skicka efter, ofta blev genomvåt och förstörd i de öppna
skötbåtarne vid färden från Holmsund över den ilskna K varken,
lossas nu hela ångbåtslaster mjöl vid Holmöns strand.
Ett motorbolag bildades, och förd av störste delägaren, en intelligent , sjövan öbo, har den bredbringade kosterbåten "Duvan"
sedan 1909 förmedlat person- som godstrafiken med fastlandet. Sedan den slopats, upprätthålles numera trafiken av en mindre ångare,
som anlöper Holmön 2 gånger i veckan.

F r å n d e n nya h a m n e n i B y v i k e n .

(Foto G. Berglund).
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"Turisten" kommer!

Kajen i Byviken f r å n å n g a r e n .

(Foto O. Berglund).

Lokomobil inköptes, vilken användes såsom drivkraft för både
kvarn och såg. Mången slitsam resa med kvarnmäld till fastlandet
blev på så sätt besparad öbon, liksom sågen varit till ovärderligt
gagn vid "husandet" på de många nya skiftena.
Folkbibliotek såväl som eget medikamentförråd kom genom
pastor Levanders försorg till stånd. I många fall fick han även bestrida läkarvården, när Kvarken varken bar eller brast.
Underrättelserna från yttervärlden, vilka hittills likt frö för vinden nått det avlägsna öriket
sällan och oregelbundet, komma nu hit en gång i veckan genom ordnad postförbindelse
med Ostnäs på fastlandet.
Även för fiskets upphjälpande räckte den rastlöse nydanaren till. Ett salteribolag
bildades med lotter om 3—5
kr., så att även den fattigaste
,
, ,
, . , .
bland "havets arbetare" skulle
0.. J
Sondagsframmande. 1 förgrunden batar fran
.
1 « •
iBjörkö, Finland. (Foto o. Berglund).
kunna bli delagare häri. En

135-

Gamla skolan, Holmön.

( F o t o förf.)

Nuvarande skolhuset.

(Foto G. Berglund).

maskin för tillverkning av bleckburkar anskaffades till åstadkommande av en bättre, omsorgsfullare inläggning av strömmingen än
den sen hedenhös brukliga insättningen i träfjärdingar.
Gustaf Levander har visserligen sedan flera år lämnat alla dessa knoppande företag, vilka så väl ännu länge behövt hans rådkloka stöd, men hans bevekande föreställningar i förening med västerbottniska riksdagsmäns varmhjärtade motioner om telefons anläggande till ön ha slutligen krönts med framgång.
Och för den hemkäre, fastän under allt tyngre livsvillkor strävande holmöbon varslade den
augustidag 1912, då telefonkabeln till fastlandet nedlades i
Kvarken, om en ljusare tid med
ökade möjligheter till förvärv,
med hjälp i sjukdom
och
olycka.
Ensamhetens trollring är
sprängd.
SÄLJAKT.
Intet kan sätta fart i blodet, intet tända djärv äventyrsglans i holmöbons eljest sävligt drömmande ögon som
tanken på sälisen. När i slutet
på februari "morsornas" (honornas) högljudda jämmer vid
kutens" {ungens) tillkomst
därute på Bottenhavets isvidder når land, vet Holmö sälskyttar, att nu är tiden inne
till uppbrott.
S ä l j ä g a r e i sin m u n d e r i n g . (Foto f ö r f . )
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Säljägare.

Fram då med hästarna för de fullastade skötbåtarne, vilka köras, tills "landvred" (öppen vak i isen) möter. Är lyckan god, driver en västlig vind isflaken undan mot östra landet. För fulla segel
bär det då av i den öppna rännan: När skytten åter påträffar fast
is, drar han skötbåten upp på denna, "tjällar" (tältar) av seglen och
lever sen i denna nya Noaks ark under månader.
Sällskap gör trevnad, vanligen följas flere båtlag åt. Somliga
"ta viste" (bo) i fiskarstugorna på Gadden, Hålågern eller Grossgrundet. Men i vilket fall som helst gäller nu att ha "själevonen"
(donen) klara: skredstång, käx, väckare och bössan i första rummet.
En eller två säljollar höra också till varje båt med kölar breda som
kälkmedar och lättflytande likt snäckor på vattnet. De vanliga tre
omgångarne av kläder per man. Icke att förglömma harskinnsmössan med treaxenålen (en grov nål varmed skinnvaror av alla slag
sys) instucken i det mjuka, vita luddet, eller den likaledes vita linnedräkten, buren utanpå det grå vadmalet för att inte sticka av emot
vintervitheten inför den sluge, vaksamme sälen. "Skylet", ett litet
segel av en handduks storlek med ett hål på mitten, genom vilket
skytten sticker in bössmynningen för att inte oroa sin publik. Sängkläderna i broderlig förening med kaffe, socker, salt och mjöl plockas fram ur "klädmattan", en väldig säck förfärdigad av sälskinn,
öbons oundgänglige följeslagare på längre "färdresor". Primusköket, den varma vännen, tändes.
Snart ångar det rara saltkaffet,
trösten efter dagens äventyr bland vakar och isflak.
Skral en karl får inte den vara, som ger sig ut i sälisen. Mången har fått se döden i vitögat, där han vid nordlig storm på ett
lösryckt isflak gjort friresa ner igenom Östersjön. Men lusten ligger i faran. Aldrig slår hjärtat lättare, friare, än när jägaren än
krypande, än liggande raklång på skredstången får sikte på morsorna, där de med kutarne sola sig på isen. Gråsälen bryr sig ej om
att härute till havs reda henne och ungen någon "vista". Kulan tar
sällan fel. Skott och död följa så snabbt, att djuren, hur vaksamma
de än äro icke hinna dyka ner under vattenytan. Ser det likväl ut,
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Holmöbåtar i sälfångst.

som om bytet vore på väg att halka i djupet, hugger skytten väckaren (en kort stång med en smidd järnkrok i ena ändan) i sälkroppen
och äntrar sedan upp den på fast is.
Huden med vidsittande späck dras av och tillvaratas. Kroppen får vanligen ligga kvar. Är det gott om säl, hinner skytten icke mer än hugga svansen av dem för skottpenningens skull, som i
hela landet är f. n. 4 kronor.
Många fulfens bedrivas även med
konstgjorda svansar.
Men är det ebb i provianten drar han snabbt sin treaxenål ur
harskinnsmössan, syr ihop skotthålet för att behålla blodet i kroppen och för sen denna naturliga behållare till "tjället", där den länsas efter behov. Och en "morsa" måste det vara. Hennes blod är
både sött och kraftigt till pannkaka som till palt, då däremot stimmarens (sälhanen) är beskt och fränt. Med kutkött till soppa har
jaktlaget sen en härlig måltid, som kan inge mod och kraft att gå
emot "stimmaren". En morsk en är han, reser sig vid raseri till
manslängd, grymt råmande. Då hästarne vid körslor över någon
av Kvarkarna på långt håll vädra hans vidriga stank gnägga de vilt
— och darrande av skräck i varje lem äro de färdiga att sätta i
slcen.
Den "stimmaren", han kan han!
Om än isen är aldrig så
tjock, står han under den och skrapar med klorna tills han fått ett
hål att bryta sig upp igenom. På så sätt kan skytten ha honom i
ryggen, innan han vet ordet av.
Också "kuten" är en liten slug fyr. Vid anfall drar han det
tjocka halsspäcket över huvudet, tills han är rund som en jätteboll
— och helt okänslig för slag.
Under faror och fröjd går så nordens korta vinterdag. Och,
när sen den blixtrande nattkylan i dova smällar likt en djupets kanonad skakar istäcket, stjärnorna gnistra som diamantnitar, inslagna
i det djupblå valvet därovan, sover skytten mödornas trygga sömn
— ofta på sina efter ofrivilliga bad i de öppna isrännorna genom-

S ä l j ä g a r e f r å n H o l m ö n ute i K v a r k e n .

våta kläder. Det enda sättet att här i kölden få dem först upptinade och sedan torra. Skulle han dagen efter känna en ovan tyngd
över bröstet, är den lätt botad med att förtära en bit rått sälspäck.
Under månader kan han tumla om därute i sälisen. Se både
gråsäl och vikare falla för sin kula. Men ett fruktbart blod är sätens. Kuten har inte väl blivit född däruppe på isen, förrän stimmaren står i vaken nedanför, färdig att under våldsamt rytande dra
morsan i djupet för nya släktens tillkomst.
Av dessa båda sälarter är vikaren — en ishavsrelikt — den
mindre med en hud slät och mörkgrå likt schagg. Vanligen håller
vikaren sig längre in mot land än gråsälen. På något isflak, helst
vid en "rand" bildad av sammanstötta isstyckens uppbrutna kanter,
där snön hopar sig i drivor urholkar han en vista för morsa och kut
med ett eller två hål genom isen inuti för trafiken upp och ner. Själv
reder han sig en mycket mindre sängkammare i närheten, alltid blott
med ett hål.
Småsälen är en ännu mindre och mörkare art, som anses fumlig och dum i jämförelse med vikaren, som tycks vara aristokraten
bland sälarterna.
Snart är emellertid våren där. Bäst för Holmö sälskyttar att
vid hemfärden söka fånga medvind. Ty att ösa läns, sedan sälspäc-
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ken fylla skötbåtarne är lika "ogörligt som att tömma havet". Om
inte förr ska "Ersmässnolan" (nordan) enligt gammal hävd föra honom säkert ur isen. Finns då någon "Erik" ombord, runga hej och
hurra från båt till båt, medan skott på skott knallar av till hans ära.
Högst står ändå glädjen i sky, när mor eller kärestan hans har
sälskytten välbehållen i stugan på Holmön. Nu ska skottpängarna
"blötas". Och sålänge "litrarna" vara, går det friskt undan med
nubbar och "kaffekaskar" i skön omväxling. Hos de allt talrikare
nykteristerna är det förtäljandet av färdeäventyren, som sätter blodet i raskare fart, till, när ett par klara ivriga flickögon hänga vid berättaren. Det är kalas som duger det!
Med vardagen följer sen alla bestyren med fångsten. Späcket
lossas från varje sälhud och styckas i fyra delar om ett pund i varje. I första hand nedsaltas det i stora kar för att därefter avyttras
hos garvare på fastlandet.
Har en eller annan sälkropp medtagits, göres den upp på en
gammal" dörr. Ifall det är en hona tillvaratas både blod och kött.
Ingendera är att förakta såsom omväxling i det torftiga kosthållet.
Lätt är i dessa dar att se, var en säljägare bor. Ty såsom segertroféer sitta på hans ladugårdsvägg de sälhudar utspända, som
skola användas till de breda trygliknande sälskinnsskorna, en specialitet för holmöborna. Hudarna beredas endast på detta sätt för
att kunna bibehålla tranen i skinnet, vilket gör det absolut vattentätt.
De övriga säljas till skinnhandlare inne på fastlandet eller
garvas av en i denna konst förfaren öbo och brukas till klädmattor,
ryggsäckar, västar, bössfodral o. s. v.
Ännu har dock icke öbon på långt när fått ögonen upp för vilken källa till inkomst i flere olika former det storslagna äventyret i
sälisen kunde bli honom. Att våga livet som i oförvägen lek ligger
mer för honom än att räkna.
FISKE.
Så fort vattnet blir isrent, läggas h a r r l a n g n e r n a ut på
det fiskevatten, som blivit inropat vid byastämman.
I detta fiske
delta endast få bönder, såvida inte flere söner finnas i gården. Varje lördagskväll bär det sen hem från Sundgrund eller Jebäckssundet med ett kok fisk till helgen (söndagen).
Färsk gäller harren
högt i pris, och även rommen är en kurant vara. Blott en ringa del
av sin fångst nänns fiskaren salta ner i granstävsfjärdingen för eget
bruk. Och mor är hull (sparsam) om välfägnaden.
Ett lag går
snart åt av så stor en fisk.
Ännu är dock l a x f i s k e t huvudstycket för holmöbonden.
Han vill, han kan inte tro, att denna Östersjöns aristokrat för alltid lämnat hans fiskevatten.
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I den ljusnande vårens tid råder sjudande liv och verksamhet
i de röda gårdarne. Natt och dag bolmar röken ur bagarstugornas
skorstenar, i vilka krabbstensvidjorna av björk äro upphängda för
att mjukna. Se'n vridas de av männen — ofta med såriga händer
— till en kabels tjocklek.
Nät barkas, skötbåtar tjäras och göras
klara.
Mor och hennes döttrar eller tjänsteande laga under tiden till
matsäcken för veckan: blodkorv, smör, sirap, socker, kaffe och kärnmjölk samt rikligt med hårt bröd får ej fattas i sälskinnsväskan.
Stark föda vill till, när näten ska sättas.
Så lättar flottiljen. Laxlotterna, fjorton till antalet, utdelas efter hemmanens nummer med två tunnor om varje lott. Första lugna, vackra dag fara karlarna ut från sina fiskarstugor, de så kallade
"badstugorna", som ligga spridda här och där på skären, försedda
med nätstänger och krabbstenar. Bägge delar äro redan framkörda till de olika fiskeplatserna på sista vinterföret.
Nu. är det att slå de starka björkvidjorna om krabbstenarna,
som äro av ansenlig tyngd. En sådan kan ofta vara en tvåmansbörda och tjänar likt ett ankare till att hålla nätstängerna fast i botten. Nätens storlek växlar mellan 50, 60, 70 famnar, och laxstängernas antal beräknas därefter. Tio famnar är det givna avståndet
mellan varje stång.
Kväll och morgon gäller det sen att vittja näten. Ser laxfiskaren nära intill dem en "lyng" (lugn fläck), är han snabb att dra upp
dem, om det så är mitt på dagen. Det bådar intet gott. En säl har
då varit framme och "rivit" laxen. Minsta skråma av detta okynnesfä ger laxen transmak, sänker priset eller gör den rent av osäljbar.
Men allt tommare och tommare nät möta nu till dags holmöbonden . Där under förra tider klubban kunde ge dråpslaget åt
1000 starka laxar, kan laxfiskaren nu endast få pröva sin armstyrka
på en 60, 70 stycken, ja, till och med blott på en 10—15 enslingar.
Tid, möda, dyrbar fiskredskap bringa förlust i stället för vinst.
Den dryga skattläggningen av fiskevattnen runt ön blir under sådana förhållanden en hopplös och orättvis tunga.
*

På samma gång bönderna dra ut i det förnämligare laxfisket,
fara "inhysingarne" i s t r ö m m i n g s f i s k e .
"Kolahuskroken
och finnstugan" på Gadden äro på våren de givna fiskeplatserna.
Här får far reda sig ensam med äldste pojken —^ eller en rask stinta till hjälp. Först när i slutet på juli strömmingsstimmen gå längre ut till havs, medfölja vivet och småbarnen, katten och "killan"
(geten), fiskarens tröst, till Fjäderägg, den sista och viktigaste
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H o l m ö f i s k a r e vid ö v e r l ä g g n i n g o m d e n n y a f i s k e h a m n e n i Byviken.

( F o t o S. R o s é n ) .

stationen. Ute bland Östra Kvarkens brottsjöar ligger denna 1,3
km. långa och 1 km. breda klippö nordost om Holmögruppen, liksom hade den i upproriskhet ryckt sig loss ur syskonringen.
Aldrig skall jag lyckas beskriva den vilda tjusningen hos detta
kala skär, där det reser sig ensamt, trotsigt, höljt i en mantel av
rödviolett ljung med lummerns djupgröna inslag. Det ska målas.
Eller — allra helst — kom hit själv och se denna havsvidd i sovande och midnattsvaken sol.
Se den lilla fiskarstadens husrad, låg och grå likt en flock sälar uppkrupna på stranden. Katten stryker sig kelet mot fiskarhustruns knän, där hon med den yngsta vid bröstet sitter på tröskeln till
ett gammalt underligt hus med rundhuggna stockar till väggar, tak
och golv. Det är klockargården. Från klockstapeln på östra gaveln inringdes fordom gudstjänsten i "finnkyrkan". Uppe på ljungheden ligger ännu detta fyrkantiga stockvirkeshus med några fattiga rester av träsniderier kring altarring och ingångsdörr. Folket
från Österbottens skärgård, som under forna tider ständigt låg här
i fiske, lär ha fört hit det grova virket och byggt gudshuset, numera
endast ett tillhåll för ugglorna, Fjäderäggs stående vintergäster.
Solögat brinner nu icke längre i vidvaken glöd — och innan
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det sluter sig måste strömmingsgarnen vara satta. Åror och skott
slamra, överallt liv och rörelse i fiskarstaden, innan båtarna liksom
på ett hemligt kommando lägga ut alla på en gång. Och ända till
tjugo stycken kunna de vara.
Där måsen, den läckergommen, envist kretsar, "langnar" fiskaren gärna sina skotar (nät). På flötena eller dobbarne sätter han
skällor för att i dimma och mörker veta var näten finnas. De, som
givit sig längst ut till havs,
övernatta i öppna båten såvida
de ej "tjälla" med seglen. De
andra ro hem. Men i dagbräckningen gäller för alla att vittja
sina nät. Går då kavlen vid
båtrelingen, på vilken näten löpa, tungt, blir fiskarhjärtat lätt.
Tror jag det, fet klabbströmming i mängd ger mynt i den
magra pungen.
Väl i hamn sätta sig fiskaren och hans hustru på ömse
sidor om "skakbrädet", ett träkors över båtens förstäv, och
lossa så fångsten ur skötarne.
Endast på detta sätt hålles reda
i näten. Sen upp med dem på
>>
"gistvallarne", stänger med utstående pinnar som på en rävsa för att hänga näten på.
Snart äro flinka kvinnohänder
s t o r a F j ä d e r ä g g s f y r . ( F o t o J. A d . F o r s b e r g ) .
i färd med att gäla denna Ö S tersjöns fina läckerhet för insättning enligt gamla bruket i stora kar. Det nya inläggningssättet
i bleckburkar, med större vinst även av en mindre riklig fångst, kräver noggrannare omsorg än förut för att hålla varan uppe i konkurrenshetsen. Men för örikets barn är denna ännu ett tämligen svävande begrepp, där de i sorglös lojhet hänga fast vid allt gammalt.
Före kriget såldes årligen 300 tunnor saltad strömming från
Holmön till ett pris av 15 kronor tunnan. De senare åren sedan
fiskhandlare från Umeå anlagt salteri härute har priset sjunkit betydligt.
Orh liksom laxen tyckes även strömmingen vara d avtagande.
En gammal skröna säger, att när fiskaren i den mörknande
septembernatten hör karen slås igen, rullas upp i bodarna, båtarna
sättas ut i sjön, så vet han för visso att tomten farit och fisket är
slut.
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"Men vad det nu än väller, hörs han inte till så ofta som förr.
Måntro tomtefar kan ha gett sig d väg för alltid och tatt strömmingen med sej? Den avtar då år från år", sade missmodigt undrande:
en gammal fiskare.
*

I slutet på september eller början av oktober, men framför allt
i nedan, ska 1 a k e r y s s j a n läggas. Ut från stranden bygger
bonden en stengård, tätt späckad med granruskor, för att inte ett
enda liv, som väl kommit in, ska kunna undslippa. I denna "lakegård" nedlägger han sedan ryssjan, bunden av garn med inflätade
enrisbuskar. Genom "armstaken", på vilken den sitter, göres den
fast vid "lakegården". Ju mörkare, ruskigare nätter ju mer givande lakafiske.
Då kan den muntrande synen av hundratals svartfläckiga lakar möta bonden när han på morgonen lägger ögat till.
kikhålet ner i ryssjan.
Skulle dock en granne just i detsamma råka att gå förbi och
göra sig förveten på fisket, svarar han med väl bibehållen trumpenhet: "För högt vatten, gosse! Var det likt, att lakafisken går
in då?"
Men den andre känner till knepet och vet, att det betyder så
mycket som en smäckfull ryss ja.
Laken arresteras nu här, tills Kvarken lägger sig, då den hos
uppköpare från fastlandet har strykande åtgång. Hela vintern igenom intill mars, då laken leker, hålla de nu på att var fjortonde dag
skatta sina ryssjor. I detta urgamla fiskesätt ligger onekligen ett
tanklöst djurplågeri, utom att fisken blir utmagrad och dålig.
*

I holmöbons liksom i övriga norrlänningars kulinariska smak
intar s i k e n ett högt nummer.
Det var inte för ro skull en älskare av den feta rundryggade
varan med sällt eftertryck utbrast: "Ja, sikjen jer (är) en g o d
fisk. Jer en stekt jer en god, jer en kokt jer en god, men jer en
sur, jer en som en jer."
Till detta fiske fordras långt finare nät än till harren, då siken
är "laggrannare", säger fiskaren och även går djupare. Kvällen
förut lägges näten ut i "krona". Det första nätet kallas arm och
går rätt ut från stranden. De andra dras sedan i halv cirkel utanför likt en krona, härav namnet. Numer brukar han även "dra ena".
Blida decemberdar, när snöflingor, "stora som lappvantar",
ljudlöst singla ner över det svarta vattnet, går fisken bäst till. Då
drar fiskaren det fina "enanätet" fästat vid ett rep av grantåga i en
halvcirkel. Ror därpå in uti den, stöter i vattnet med en lång stång
i ena ändan i form av en ljustergaffel, i den andra av en trätrissa,.
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I s i k f i s k e d a g a r n a b ö r j a r det luta mot jul.

( F o t o Emilia P e t t e r s s o n ,

Holmön).

kallad "pyttelkringla" för att på så sått jaga in fisken i näten. Grantrossen slår och larmar, "pyttelkringlan" piskar vattnet till vitt
skum, står någon gädda utanför och glor, får hon sig av ljustergaffeln tills också hon vimmelkantig följer med i dödsdansen.
Bristen på fiskehamn i förening med dåliga kommunikationer till
fastlandet berövar dock ännu öbon den vinst, han borde kunna påräkna vid att få sälja siken färsk. Den nedsattas därför genast och
gäller då 9—11 kronor fjärdingen. Men rommen, eftersökt till kaviar, är det som nu ska göra't. Femtio, sextio kronor fjärdingen
äro icke hittade på landsvägen heller.
STRANDNINGAR OCH FÄRDEMÖDOR.
En strandning! ilar mitt i höststormens dån som en löpeld
från granne till granne på Holmö strand. Utsikt till förvärv, bud
från fjärran kuster, all farans och det okändas tjusning ligger i det
ordet. Män som kvinnor gå i ett elektriserande rus av spänning,
"var, var har det skett?
Månne det är en med full last — eller en
tomseglare, in- eller utländare? Gud nåde folket i denna nolan",
låter det i munnen på varandra.
Men den som först listat ut, var "Gud välsignat stranden", aktar sig noga att yppa det för någon annan än de få utvalde. Tyst
• och ivrigt, med anspännande av varje nerv rusta de sig för avfärd
under bestickande yttre likgiltighet, allt i den lovliga avsikten att dra
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de andra vid näsan, vara de första på olycksplatsen och sen inne
hos Neptunbolagets ombud på fastlandet. Det innebär ju högsta
vinst i båda fallen.
Ljudlöst som skuggor tassa kvinnorna under tiden upp på vindar och förrådskammare efter fällar, ryor, sängkläder av alla slag.
Eldar upp salen, lillkammaren, bagarstugan. Är värdinnan riktigt
"försynt", smyger hon täcken och dynor upp på höskullen. Kommer sen mönstring av strömmings- och harrfjärdingarna, fårbogarna i saltkaret och brödstängerna i taket på "häbberet" (matboden).
Ingen vet, hur många de äro, och inte en själ får komma på
annat håll. Räkningen till rederiet för husrum och kost är väl ingen konst att sen få ihop.
Men därute i natt och storm gäller det nu för männen att visa,
vad en holmöbåt duger till. Det sävliga bondlugnet är med ens
förbytt i djärv handlingskraft. Säkert som på klara dagen styra de
sina skötbåtar mellan kobbar och skär.
Dessa farkoster äro ena
stora, starka tingestar, byggda för strömmings-, säl- och laxfiske.
Eller ock kan det hända, att han brukar den smäckra, långsmala
"enabåten", som med sin skarpt svängda köl snabbt som fisken
skär vågkammarne.
Bägge typerna av gamle klockare Holmgrens konstruktion äro
öbons stolthet och fröjd. Men den, som tar holmöbon för en dumdristig våghals blir allt bedragen. I luft som på hav har han sina
säkra tecken och frestar inte på det omöjliga. Ännu aldrig har en
öbo med klart huvud satt livet till i sin hemös försåtliga farvatten.
Oförvägenheten, det kalla blodet i farans ögonblick, vinsten på
andras undergång har emellertid sen gammalt gjutit en viss vild fribytarromantik kring hans gestalt. Och ingen under. Kvarken med
sin krappa sjö, sina lömska grund och villsamma strömsättningar
har för seglaren likaväl som för folket på fastlandets kuster blivit
till ett mystiskt naturväsen, vilket blindvis ger eller tar — och Holmön mitt i detta olyckans och vinningens vatten har blivit till garnet
för den grymma. Det hemska, det sorgliga här sker, eggar fantasien — och sägnerna spinnas.
Så omtalas det hur i gamla tider eldar allmänt upptändes på
Holmöns stränder för att villa och dra seglaren i fördärvet. Jan
Mickelssens var då i slutet på sjuttonhundratalet ett riktigt rövarehus. En gång lär Jan i sin vildhet ha lyft yxan över en strandad
skeppare med orden: "Ska jag, eller ska jag inte?" Men så oförfärat såg den skeppsbrutne honom i ögonen, att han lät yxan sjunka.
Åren gingo om. Då återkom en vacker dag samme kapten,
lät fasttaga Jan Mickels, binda honom vid stormasten på sitt fartyg — och upprepade med yxan i högsta hugg hans eget grymma:
10
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"Ska jag eller ska jag inte?" Den gamle syndaren föll bävande till
föga och undslapp även han med blotta förskräckelsen.
Vid samma tid omtalar Hiilphers, hur "seglare, som komma
norrifrån, vid Rata hamn i Bygdeå måste afpassa tiden at kunna
hinna genom Qwarken med dagsljuset. På yttersta udden af Holmö Gadd blef Fyrbåk upsatt 1760, som afbrunnit, men en ny åter upbygd efter Kongl. Amiral. Coll. ritning och förslag med 387 R. D.
kostnad och lyses därifrån medio Aug. til Now."
Men när kronan omkring hundra år efteråt begärde att få inlösa Fjäderäggs fiskeskär för att på denna farliga punkt bygga fyr,
nekade holmöborna envist att sälja det. Kronofogden hotade då
med expropriation, men gav dem i alla fall en stunds betänketid.
Efter en kort överläggning sins emellan gingo de in på försäljning.
Förvånad över det i sådan hast ändrade beslutet frågade denne om
orsaken. —
"Jo si", svarade en bonde tvärsäkert, "I kunnen bygga fyrar
just så mycket I villen, strandningar slår här aldrig fel ändå."
Och rätt fick han, den klipske öbon. Sedan 1851 lyser Fjäderäggs och sedan 1896 Berguddens blänkfyrar likt glimmande vargögon i natten, men nya olycksfall bär likafullt varje återkommande
höstvinterorkan bud om.
Åja, höstvinter! Det var ju redan den 5 september orkanen år
1884 stormade ner igenom Kvarken i hela sån obändiga kraft slungande en av Glasgows största lastångare upp på "Storgrundet"
nordost om Ängesön.
Och det är en historia att minnas, icke blott om äventyrslust
och vinstbegär, utan om uppoffrande mannamod. Vem hade utom
holmöboarne mitt i "blåa natten" och i denna rasande nordankuling kunnat lotsa sig fram till vraket? Clan Davison, spritt nya fartyget, vrak? Nej det kan den skottske kaptenen inte få i sitt huvud.
Hårdnackat envisas han att stanna på sin post. Kommenderar utan
att blinka: "Ingen understår sig att gå i båtarne från stranden!"
Fåfängt bruka Holmö män allvarsord om havsdån och vattenrök — förebuden till än hårdare väder — förespå en säker död för
den, som stannar kvar på skutan. Intet hjälper.
"Detta heter att fresta Gammelfar däruppe," menar huvudparten av karlarne och vänder tillbaka. Men Karl Tegström, August
Pettersson och Fredrik Jonsson stanna. De kunna inte lida, att
folket därute ska dränkas som skeppsråttor. Se, nu är han där i all
sin grymhet, orkanen, de förutsett!
Allt ilsknare hugger skäret sina stenhullingar i kölen, allt vildare, allt högre skumma bränningarna, tills med ett vinande brak likt
dödsvrålet från ett vidunder fartygsskrovet bräckes mitt av.
Inom
kort skall man och allt uppslukas av det mörka, rasande djupet.
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Här kan aldrig bli tal om dryga bärgarlöner, det är endast människoliv det gäller.
Nu först faller skotten till föga — och med döden för ögonen
föra holmöborna kapten och besättning i land. Byns skvallertungor vilja gärna påstå, att det endast var de många och starka
wiskysuparne, som höllo de tre kvar därute i dödsvattnet. Nå ja,
hjältemodet att våga livet för sina likar är ej mindre för det. Och
den bragden har öbon ofta utfört, fastän okänd, eller glömd, som
hela hans tillvaro.
Ett minne intill allra senaste tider fick öriket av den finske kapten Vikanders stråndning här i början av 1800-talet.
På sin väg
från stranden fick han se en flicka gå och rävsa på en äng iklädd
den då brukliga skinnklockan (kjorteln). I samma stund blev han
så intagen, att han beslöt stanna vintern över för att vinna henne.
Men hårt satt det åt. Var han än herre på egen skuta, ville ändå inte den rike Jan Karls i första taget lämna enda barnet sitt åt en okänd "vildflykting".
Med kärlekens rätt segrade dock den käcke
kaptenen, övergav sjön, köpte hemman och blev stamfar för en av
öns ansenligaste och burgnaste släkter.
Hans måg, Emanuel Pettersson, fyrmästare på Gadden, var en
rätt örikets son, vikingadjärv och rådsnar. För räddningen av tvänne fartygsbesättningar tillföll honom även både dansk och rysk medalj, förutom den obligatoriska i guld för nit och redlighet i rikets
tjänst, vid avskedstagandet 1883.
Först 1905 dog han på Holmön 90 år gammal. Och det var
gubben till. att berätta det om egna som andras faror och mödor
härute på skären.
Under nödåret 1865 hade ryktet om att ett fartyg lastat med
mjölmattor strandat vid Holmön lockat hopar av utsvultna stackare
på isen hitut, och mjölet fick en bråd åtgång. Bland andra förirrade sig en familj med fem barn ända ut till Gadden. Modren
bar ett på ryggen, ett annat vid bröstet, det tredje höll hon i handen. Fadren ledde de båda äldsta, av vilka en femårig flicka var så
utmattad, att hon icke längre orkade gå framåt. Han lyfte just foten för att trampa ihjäl henne, då Emanuel Pettersson skyndade
till med orden: "Vill du inte vara som en far, då du skaffat dessa
stackare hit, ska du få se på annat!" Men karlen slog blott till ett
flatskratt. Hunger och köld hade nästan gjort honom galen.
Att rädda folket på den vid Gaddsnytan förolyckade danska
skutan var inte heller det lättaste. Krypande från isflak till isflak
kastade den rådige fyrmästare Pettersson laxstänger ut mot fartyget
under ropet, att de skulle passa på att lämna skutan när isen tätnade. Endast på så sätt fick han den ene efter den andre upp på land.
De voro fem.

148-

En annan gång hördes nödrop ned igenom skorstenen, då
hans hustru Carolina höll på att koka kvällsgröten.
Men i höstmörker och "sjöbrus" kunde ingenting bestämt skönjas. Emanuel
Pettersson visste då ingen annan råd än att gå längs med stranden,
svängande en lykta av och an till tecken åt de nödställda, att de
voro hörda.
Så snart dagen bräckte gick han ut på spaning. På en kobb
icke långt ifrån Gadden varsnade han de skeppsbrutna, vilka voro
trenne finnar, ännu med nöd hållande sig uppe. Han rodde dit
och funno dem i ett ömkligt tillstånd: naglarna hade under kampen
att hålla sig fast vid det skarpa skäret slitits bort från deras händer,
brottsjöarna hade ryckt av dem kläderna. "Det var en jämmer att
skåda och hustru min fick mycket att taga om hand". Båten i vilken de färdats från Valsöarne i finska skärgården, hade för länge
sedan krossats mot klipporna.
Men även dagligdagsliv är just inte heller något lekverk härute
i öriket.
I slutet på september eller senast i början av oktober måste förråden vara hemma, ifrån mjöl och fotogen till nål och tråd. Ifrån
kaffe, socker, sirap, hushållets skilda varor — till spik, plåt, färgstoffer, allt som fordras vid olika hantverk.
Tyger, kläder, lite
grannlåt till kvinnfolken förstås, man är ju människa härute också.
Visst finns i en av gårdarna på Holmön innanför mahognydörren, tillvaratagen från någon förlist ångare, ett mörkt prång som
går under det ståtliga namnet av handelsbod, men säll är icke den,
som endast har att lita till varorna därinne. Så bäst är att ha tankarna med sig vid hösthandeln inne i "Umstan".
Få äro dock de, som ha råd att göra inköp för hela vintern.
Och vid vinterfärderna in till fastlandet för att öka på förrådet, kan
livet ofta sitta löst nog.
Innan isen i Västra Kvarken — vanligen vid februari månads
slut — stadigt lagt sig, är inte sällsynt att få släpa varorna från isstycke till isstycke för att sedan övernatta i en öde och kall fiskarstuga på "Badstuskär" eller "Hålågern". Båtarna äro mången gång
nära att krossas i de trånga isrännorna. Rasande östanstorm kan
då växla med en fjorton timmars stiltje och regntjocka, tät som en
vägg. Kommer sen bitande midvinterköld, som nedisar tackel och
tåg, gör manövreringen tung och oviss, händerna såriga, då vill
det till att icke tappa varken kurs eller humör.
Gudslånen äro ofta så hopfrusna, att de måste skiljas åt med
yxa och hammare. Och på våren, när vattnet kring alla grund börjar "leva" och få strömrörelse i sig där nere på djupet, kan det hända att öbon beger sig på morgonen från hemmet i klingande före,
men står vid återresan inför "landlös" Kvark. Och hur ofta få in-
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Ett f ö j s e p å H o l m ö n .

(Foto förf.)

te männen spänna sig i skaklorna, när flodvattnets issörja gjort
hästarnes ben stelfrusna. Deras lemmar äro då vid framkomsten
stundom så skrumpna av köld och ansträngning, att andra måste
medelst gnidning räta ut dem.
Värst är i alla fall, när någon insjuknar. Hänt har, att en far
på kälke farit över till fastlandet med sitt sjuka barn inknutet i en
skinnfäll vid så svag is att medarne skuro igenom. Blott isseglet
och den starka farten höll dem uppe. Den gamle mindes, hur han
en gång räddat sig endast genom att flyta på frusen lake.
En snöstorm av det riktiga slaget kan härute stänga folket inom fyra väggar ifrån 3 till 8 dygn. Liksom vid en belägring rustar
man sig med mat, ved och vatten, när tecknen till stormtidens inbrott visa sig. Männen måste stilla och mjölka korna ute i föjset.
I den rasande stormen är det en ren omöjlighet för kvinnorna att
ta sig fram genom snödrivor lika höga som husen.
"Jo-jo," kunde den gamle kämpen le med en glimt av bister
överlägsenhet, "ni fastlandsbor vet inte mycket, vad det vill säja
att leva här ute på skären."
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Sammanbyggda uthus.

(Foto förf.)

SLATTERN.
Då laxfisket infaller, just när vårbruket börjar och männen ha
fiskelotterna belägna långt bort från hemmet, är det kvinnorna, som
få träda i deras ställe. Gödseln ha vanligen männen redan under
vintern kört ut på lägderna. Nu är det för hemmadöttrar eller pigor att sprida ut den, ala och harva. Senfärdig aktas den värdinna,
som icke vid "möss-öronstiden" har kornet i jorden, det vill säga
omkring den 18:de—20:de maj.
Intill Sara-veckan kan du sen få höra det taktfasta dunket i alla vävstolarne, där det blå bomullstyget till männens arbetsblusar
och kvinnfolkens sommarkjortlar fälles. Även täcken, ryor, mattor,
sängomhängen och gardiner väves i vackra, färgstarka mönster efter egen ljus ingivelse.
Men när slåttern står för dörren, vem har väl längre tid eller
ro att trampa i vävstolen? Till Ängesön bär det, där skall den reellaste höskörden tas.
Ett brokigt liv möter julisolen uppe på "hallen", där den före
avfärden höjer sig ur det rosengrå morgondiset över Kvarken.
Hundar skälla, getter stångas. På de flata träkärrorna lysa flickor-
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nas röda blusar bland räfsor, liar, smörbyttor och fårbogar. Kon
lunkar sävligt vid sidan. Grannar titta in till varann för "färdeknäppens" skull. Männens hållning blir allt karskare, ögonen spela allt muntrare i detta sommartåg.
Väl därute slå somliga upp tält av segel, andra bo i de små fäbodstugorna eller i ladorna under dessa veckor. Ön äger visserligen fyra skördemaskiner, men här ute kan lien brukas ännu, och
kvinnorna föra den lika tappert som männen. Den frodiga grönskan kring de allt mer igengrundade små tjärnen, såväl som strändernas rundgräs eller "sälting" ger hö med kraft och must i för en
hungrig mule.
Under tiden stannar värdinnan i varje gård hemma för att stilla de kvarlämnade korna — och kalvarna sen, självaste hennes favoriter, alltid lydande smeknamnet "pålis". Vid lördagsbesöken i
byn tillkommer det henne alltid att bulla upp för sitt slåtterfolk med
det bästa, huset förmår.
För kaffe och våfflor, nykärnat smör,
gryngröt och "missen" (löpnad sur grädde i söt mjölk), fisk och
färsk potatis ger sig snart "lämmenheta" (styvhet i lemmarna) efter
veckans trägna id.
Och när sen stjärnorna glimma, fiolen den går, spritter unga
fötter av danslust därinne på logen i solnattens ljusdunkel. På
måndagsmorgonen bär det för slåtterfolket åter ut till Ängesön.
Karsk räknas då den värdinna för, som har ett fat rykande pannkakor att bjuda sitt folk på.
I mitten av augusti, då höet är bärgat, föra de brun- och vitfläckiga holmökorna ett härligt liv i Ängesöns hagar och lunder,
endast oroade av myggen, mot vilka deras naturliga flugsmälla är
i ständig fejd.
Nu är deras och ungdomens bästa tid.
Varenda kväll ekar
flickornas: "Söta liss' ko, söta liss' ko" genom skogsskrymslena.
Och med stinna juver lyda kossorna tillropen villigt. Gott är att
under dimkalla nätter få månas om av vanda händer i det varma
"föjset". Dessa små "föjsen" (ladugård) med tillhörande lika oansenlig fäbodstuga och hölada utgöra riktiga byar, här och var i
skogsbrynet. Några av de äldsta tryckas nästan till marken av sina
grova stolptak med pålagd näver, som fasthålles av stora stenar.
Vill du aldrig så litet dikta, har du rikt stoff, när elden på den
öppna härden inne i fäbodstugan lyser och leker över alla namn
och hjärtan, inskurna i av ålder mörknade bänkar, bord och väggfasta sängplatser. Den gamla historien om hur släkt efter släkt här
mötts i älskogs lust och plåga ständigt lika betagande ny, som stintans friska blomspiror där emellan väggbjälkarna. Det är ju lördagskväll och visst ska hon då pryda både stugan och sig själv,
allra kärestan kan ju stå där vilken stund som helst. Under sång
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och dragharmonikelåt tåga pojkarne flock på flock ner till Jebäckssundet. Och vilken av dem det är som oftast, starkast dras över till
Ängesön, det döljer milt den skymmande augustikvällen.
Där hjärtat är ovisst och beklämt ljuder det sorgesamt:
"Jag står i tusen tankar
och ser den vän, jag ej kan få,
som här i världen vankar
för den jag sörja må"
En annan, säkrare på sin sak, stämmer segervisst upp:
"En hjärtevän jag har i tankarna,
för den jag ständigt leva vill.
För vi ska bygga oss en boning så rar,
där näktergalen sina drillar slår, drillar slår."
Men akta dig stinta lilla, var inte för säker! Pojkarne, om än
aldrig så kärlekskranka, kunna spela dig många spratt. Om du är
riktigt tungsövd smyga de sig tysta som möss ibland in och dricka
upp både grädde och mjölk för dig, baka pannkakor, koka risgröt,
ja, ställa till alla de skälmstycken. Vad hjälper ilskan, när du vaknar, om försoningen efteråt blir ändå hetare?
I storm sen! Då ska pojkarne promt ro fäbodstintorna över.
Och stränga äro de med betalningen — intet är gott nog — knappt
flickorna själva.
Så fara de nu ut varje kväll för att återvända dagen efter med
både kvälls- och morgonmjölk intills sädesskörden är undangjord
på hemlägderna, då korna tas hem till Holmön igen.
Och en lustelig tid är detta för sann.
*

De allt mer sinande inkomstkällorna ha framtvungit en ny
skördetid, den så kallade " b ä r a n d e n " . För avkomlingarne
från den rika laxtidens styvnackade pampar föll det sig icke lätt att
nedlåta sig till ett slikt barngöra, som "att nåp linbära" (plocka
lingon). Men 10—15 kronors förtjänst dagligen är inte heller försvarligt att låta gå sig ur händerna.
Och så begav det sig att det goda bäråret 1911 inbragte det
fattiga öriket nära 3000 kronors inkomst.
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Holmökvinnor.

(Foto förf.)

FOLKET.
Havet i uppror eller stiltje, havet i vintersömn eller sommarvaka, är den mor, som gjuter modets stål och känslans vekhet i männens sinnen härute i öriket. Stora, skäggiga karlar kunna få tårar i
ögonen som barn, när en hjärtesträng röres. Jag har sett en bror
sköta sin döda systers barn natt och dag med en ömhet, lika hängiven, lika mjukt varsam som någon kvinnas.
Om än under en
skrovlig yta veta de i kärlek icke blott att med van herrerätt fordra,
utan även med trofasthet, stundom med rörande tålamod att ge och
fördra.
En drömmare med stundtals djärva uppsving är holmöbon.
Samme man, som du ena stunden kan se tung och sävlig följa plogen, vaknar upp i sälisen, eller under stormnattens fasor till hjälten
i äventyret.
Kvinnorna, som hållits fjättrade vid dagligdags släp och blott
helt sällan kommit i beröring med havets raseri eller solglittrande
smek ha däremot fått mera av jordens kärva tyngd i lynnet. I flydd
som närvarande tid har det ofta varit de, som i kritiska ögonblick
gripit in och fattat beslut. Männen känna sig icke som mindre m ä n
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M i d s o m m a r n a t t m e d m a j s t å n g , rest av fastlandsbor. (Foto O. Berglund).

Olle P e t t e r s s o n , " H o l m ö d o k t o r n " , en originell
r o l i g h e t s m i n i s t e r , d ö d s e d a n n å g o t år.

för det. De äro blott nöjda åt hjälpen — och skatta sina kvinnor
än högre.
I sin orubbliga kärlek till hemön äro de dock alla lika. Driver
än äventyrshågen en och annan att pröva lyckan på fjärran kuster,
till och med i själva lyckolandet Amerika, drar längtan efter barndomsön honom nästan alltid tillbaka. Visst kan han i menlös list
beklaga sig över sin hjälplösa ensamhet därute i fattigdomen. Men
innerst inne bränner sjöfarareblodets ringaktning för fastlandets enformiga liv. Ny lust, ny spänning bringar ju honom varje växlande
årstid med sina skilda göromål och faror. Inte ville han byta, nej,
inte för allt i världen. Var spelar en friare vind, lyser en klarare
sol, var går flickans fot lättare i dans, var är hennes hjärta svårare
och ljuvligare att vinna, var viskar hav som strand om märkligare
händelser än i hans örike!
Varje rodnande aftonstund för ju v i 11 r a n ett "ohimmelens"
skrammel i skogarne här med sina koskällor. Och den, som lyckas
kasta en kniv eller annat föremål av stål tvärs över en viterko, han
blir ägare till henne. Men söndagsbarn måste den vara, som ska
kunna få syn på dylikt "oknytt". Karl Karls mora fick sig på det
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sättet en grann vit ko. Men när hon med fröjdefullt hjärta som bäst
synade sitt kap inne i föjset, kom vitran och sade varnande: "Se
spånet jag slår i väggen, mjölkar du min ko sedan det börjat darra, då får du se på annat".
Gumman höll sig länge, men till sist
blev nyfikenheten henne övermäktig.
En gång, då hon stillade
kon, började spånet darra, Kersti Karls mjölkade blott desto värre
— i detsamma föll kon död ner. Ja, den vitran...
En söndagsförmiddag skulle en jägare fara ut till Ängesön och
förlusta sig med fågeljakt, men kunde inte på något sätt få båten
flott nere vid Jebäckssundet. När han till slut såg upp över relingen, satt en rödklädd vitra i fören kammande sitt gullglänsande hår
Brått fick då jägaren från sundet, utåt vägen, hem i byn där han inne i stugan botade för sabbatsbrottet med att moltyst dagen lång läsa Luthers postilla. Se vitran, det "straffet", vet nog att märka den,
som ej kan hålla mun med att han mött henne.
Ja, vem kan begripa allt det underliga här sker.
Går du en
sensommardag ute på Ängesön kan du få se "s i 1 v e r s k r e a "
ringla fram i de svartaste skogssnåren likt en jätteorm med tusen
sinom tusen nyslagna silverpängar till fjäll. Hur det eggar, lockar,
drar! Förvisso tecknet till en dold skatt. Håll blott ut, vakta noga
tills sol bärgats, stället där silverormen rinner ner i jorden — och
bytet blir ditt.
De lärda, alltid färdiga med sina torra förklaringar på folkfantasiens luftiga lek, säga: "silverskrea" eller ormdrag är larvstadiet till en svampmygga, Sciara militaris. I vanliga fall leva dessa
obemärkta under markens multnande blad och barr, men under
inverkan av ännu okända omständigheter gripas de av samfälld
vandringslust. I början sätter ett mindre antal sig i rörelse åt samma håll, varefter allt flere sälla sig till tåget i den mån det fortskrider. Stundom samlas de i oräkneliga skaror och bilda ett i krokar
ormlikt framåtringlande band av 2 till 10 meters längd, i vilket de
särskilda larverna krypa på eller invid varandra, alla sammanhållna
genom en klibbig vätska, som sedan bekläder den mark, där ormdraget slingrat sig fram.
Ja, så påstå de. Men kunna de också förklara, hur den, som är
" s y n e n " , kan bli varse "fegljusen" med den blå lågan brinnande utanför det hus, där någon inom kort ska dö? Eller hur han kan
möta och tala med de döda om fördolda ting, eller i sena natten se
likföljen utan huvuden skrida fram emot kyrkogårdsgrinden.
Och den gåvan tillhör icke blott de till ålder komne. En av
gossarne på en ungdomsdans fick häromåret, då han gått ut på förstugubon att svalka sig se två hjärtan, omgivna av blå lågor ligga
i en kista framför hans fötter. Förskräckt frågade han, om ingen
av de andra såg något.
Nej, ingen mer än han varsnade synen.
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Han omtalade den då endast för dottern i huset. Men att ett olycksvarsel visat sig kunde inte döljas för den övriga ungdomen,
och slut vart det med dansen i samma stund. Kort tid efter dog en
av flickorna, som varit med om den helt plötsligt av hjärtslag, då
hon rodde i sikfiske med sin far.
Följde henne kanske ett annat
hjärta i saknadens heta lågor, vad veta vi.
Talet går också om, hur för länge sedan en vacker nittonårig
stinta plötsligt försvann mitt under en juldans, blott hennes kläder
funnos igen på föjsetaket. Hon, som alltid så djärvt gått i spetsen
för alla lustbarheter, vem annat än mörksens förste kunde väl ha
farit av med henne.
Intet nekar sig öbons fantasi. Och bland det hemskaste var
väl ändå, när grannarna fick höra den gamla soldatänkan, "Muréns
mora", sen hon låg på bår med ljudelig röst sjunga n:r 254 ur
gamla psalmboken:
"Ack hur stort är mitt elände,
Gråt och jämmer är min spis."
Icke ens forntidens s e j d k o k n i n g fattas härute. Med
hjärtat sjukt av längtan, med sinnena i ljusan låga tvingas mannen
bort från jävaste fiske, från brådaste slåtter till mön, som bjudit honom trolldrycken, bryggd av hennes egen rödaste livssaft. Bunden
är han vid henne med själ och kropp som den uslaste slav. Utan att
vara henne när tycker han sig inte kunna leva.
Men olycklig h o n den dag, då trollsafterna gått h o n o m
ur blodet. Då blir hatet lika starkt, som åtrån till henne förut varit. En flicka lyckades inte bättre än att verkan av trollbrygden förgick i samma stund paret stod inför prästen. Och aldrig har väl en
brudgum haft ett hårdare, kallare sinne gentemot sitt viv.
I en nidvisa lever ännu minnet om hur en annan ungmö för ett
antal år sen på så sätt förhäxat tvänne av öns bästa män till en ursinnig och vettlös kärlek. Till sist blev den egna tjuskraften henne
så övermäktig, att hon måste lämna hemön och resa till Amerika.
Sannerligen för en holmöbo det tyngsta av allt.
JULEN.
När julen närmar sig "kantras" på gammalt nordmannavis den
gödda grisen i varje bondgård. Inhysingarne, som sällan ha råd
till en sådan lyx, få givet en smakbit av närmaste granne.
De soltorkade gäddorna lutas till julfisken. I bagarstugorna
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ha kvinnfolken en het tid. "Sötnebrödet" av sammanmalet rågmjöl
och vatten, kokande hett så "det hoppar loppor om'et", jäser sig
sötsurt under getskinnen tills det dagen efter bakas ut i de rara halvtjockkakorna. Vetebrödet pöser vitt och präktigt i lili' tråget. När
det gäller riktigt högt, formar mor allehanda lustiga krumelurer i
en mystisk röra av sirap och mjöl under namn, heder och värdighet
av pepparkakor.
Holmöbondens första juldagsmål är rykande varm blodpölsa
eller paltbröd nedsköljt av en eller ett par koppar kaffe. Icke utan
stolt självkänsla trampar han sedan obanade stigar genom snön till
ottesången i den lilla kapellkyrkan, lysande likt en fackla i vintermörkret. Ansenligare, tryggare är att gå i eget gudshus, än att som
i gamla dar våga livet ute på den svarta illistiga Kvarken för att i
Ume landskyrka få sjunga: "Var hälsad sköna morgonstund".
Och när sedan allvarliga, högtidsklädda kvinnor och män ifrån bitande midvinterkyla träda in i de stora, fejade köken, ljuvligt fyllda av doften från kött- och fläskgrytorna, stiger inom dem
alla en varm våg av djup, instinktiv kärlek till hemön. Kyrkminen tinar snart upp för muntert glam, uddiga infall, där de sitta bänkade
kring de långa borden med "blöta" (brytbröd) i mustigt köttspad
framför sig. En juldagsfrukost hela dagen det!
Middagen efter högmässan skäms inte heller för sig, när värdinnan inte sparat på potatisklimp i soppan och de runda, massiva
tennfaten stå fulla av all sköns sovel från julslakten. Till kvällsvard
bjuder hon på kall risgröt eller vetebröd i varm mjölk.
Under ungdomliga nykteristers speglosor söker gammelfar
fram ur hörnskåpet den flata brännvinsflaskan med kungligt namnchiffer på. Den gamla julen ja . . . Han minns nog hur det gick
till förr i världen. På byastämman tredjedagjul plägade ju alltid inhysingarne ropa in sina fiskevatten av bönderna — och en kanna
brännvin var det stående arrendepriset för varje. På stället skulle
den spenderas. När buden gingo hett blevo kannorna många. Humöret steg, tunghäftan lossades och beska sanningar kom fram. En
hade stulit "hagastörar", en annan smygvittjat gemensamt bärgat
vrakgods. Mahognyträet i både stolar, bord och dörrar i kåken
hans stod nog inte till att hugga på Holmö stenbackar, nej, min
själ! En tredje hade konstrat med harrlangnerna eller lakeryssjorna.
Inte ett enda fuffens gick fritt. Med. illa avdunstat rus kunde på detta sätt stämman dra om i dagarna tre. En gång, när Samuel Pers
i fyllan och villan flugit upp på ett skåp, där han av hjärtans lust
gormade e m o t skiftet, kom just prästen. Han var ingen fyllstut
han, utan hade respekt med sig och hylla storskiftet gjorde han också. Tyst som en mus vart en' Samuel blivandes nykter på eviga
fläcken. Sen dess blev byastämman flyttad till den 30 november.
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Men medan gubbarna under gräl och glam fattade sina beslut
på byastämman, svängde ungdomen om i den otåligt motsedda tredjedagjuldansen.
Gummorna förnöjde sin själ med att fliteligen gå gård emellan
och dricka kaffe hos varann, tills ungdomen på tjugondedag Knut
dansat ut julen.
Den gamla hederliga julen!

R. W i k a n d e r s g å r d , H o l m ö n .
(Foto O. Berglund).

N Ä R S V E N D U F V A »LANDSFÖRVISADES«
FRÅN LYCKSELE.
Av AXEL-MAGNUS

CARLSSON.

et är ju bekant, att Runeberg, då han tecknade sina porträtt i
"Fänrik Ståls sägner", arbetade efter levande modell. Såsom
förebilden till den modigt envetne och tappre soldat, vilkens
hjältebragd i förpostfäktningen vid Virta bro han förhärligat och
hugfäst i dikten om "Sven Dufva", har med till visshet gränsande
sannolikhet kunnat utpekas soldaten vid Mustasaari kompani Johan
Zacharias Bång. Med den diktande skaldens rätt att omforma verkligheten har Runeberg låtit sin hjälte stupa i striden, medan han i
själva verket överlevde affären i många år. Efter krigets slut kom
han över till Sverige och slog sig som nybyggare och skomakare
ner i Västerbottens lappmark, först i Lycksele, där ett monument på
det efter honom uppkallade Bångberget nu minner om den tappre
soldaten, sedermera i Vilhelmina, där Bångnäs by och Bångudden
ha sina namn efter honom, och på vars kyrkogård han fick sin sista
vilostad.
Allt detta lärer vara bekant. Däremot torde det inte vara känt,
i varje fall mindre allmänt, att Bångs flyttning från Lycksele, där
han, som brutit mark vid Räddhågan nedanför Bångberget, beklädde sockenskomakarens ämbete, föranleddes av en formlig utvisning.
Bång var en vild krabat, vilkens krigareblod lätt råkade i svallning, synnerligast då han fått en tår på tand. Han brukade vid sådana tillfällen inte dra sig för att lära sina fredliga grannar något
av den exercis, som han vid Virta bro med sådan framgång prövat
på ryssarna. Detta hade gjort honom mindre väl tåld, och då han
med lampor och föreställningar inte kunde förmås att stävja sitt
uppbrusande lynne och upphöra med sin bärsärkagång, blev han
1824 på allmän sockenstämma avsatt från sockenskomakaresysslan
och förständigad att flytta ut ur socknen. Bång brydde sig emellertid inte om denna förvisning utan stannade kvar, fortsättande sitt
oregerliga leverne och låtande sitt dåliga ölsinne få utlopp i ett och
annat animerat slagsmål, till dess han vid en stor marknad i januari
1828 rågade måttet för sig.
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Han hade av någon anledning blivit intagen av vrede mot några lappar, so<m höllo till på Finnbacken. Han gick löst på dem med
en piska, men den här gången gick exercisen, vad det nu kunde bero på, inte lika flinkt som vid Virta bro. Visserligen kom han litet
blod att flyta, men han fick också själv ett bastant kok stryk.
Kaläbaliken var redan dagen därpå föremål för behandling vid
tinget, som pågick samtidigt med marknaden. Härom måla följande utdrag ur tingsprotokollet, dagtecknat den 23 januari 1828:

B å n g b e r g e t och Sven D u f v a s h e m , L y c k s e l e .

§ 47.
I går på eftermiddagen hade skomakaren Bång under rusigt
tillstånd dels å finnbackstugan och även å tingstorget slagit nedan
nämnda personer med en hästpiska, nämligen:
1) Lappdrängen Anders Abrahamsson från Vapsten, tvenne
blodviten i ansiktet.
2) Skattelappen Daniel Johansson från •samma by även ett
blodvite i ansiktet.
3) Lappänkan Maria Conradsdotter, samma by, ett blodvite i
ansiktet.
4) Lappdrängen Nils Nilsson från samma Vapstens by, ett
slag i nacken utan åkomma.
5) Nybyggestillträdaren Hans Olofsson från Brattfors, ett slag
på ögat, utan åkomma.
6) Drängen Johan Abrahamsson i tjänst hos pastor Ahlénius,
ivenne slag i huvudet, utan åkomma.
§ 51.
Av den besiktning, som undertecknade denna dag efter Rättens
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Sven D u f v a - m o n u m e n t e t p å B å n g b e r g e t , L y c k s e l e .

förordnande verkställt å den skada, som skomakaren Zachris Bång
erhållit på sin högra arm, då han den 22 d:s här vid Kyrkplatsen
med hästpiska skall hava slagit en mängd Lappmän, vilka under slik
välfägnad ville honom, Bång, instrumentet fråntaga, utröntes att
armbenet icke vara skadat, men av någon svullnad som utmärkte sig
på själva axeln och på armen ovanför armbågen, på vilket sistnämnda ställe köttet på ett krampaktigt sätt sammandrogs och skakades,
kunde såsom säkert antagas, att någondera av de grövre armsenorna blivit sträckt, men för övrigt kunde på de blottade kroppsdelarna icke märkas minsta blånad efter hugg och slag, vilket intygas av
Lycksele den 23 januari 1828.
E. Ahlénius, Jon Jonsson i Vägsele,
König Johansson i Öhrnäs,
Nämndemän.
Till protokollet är vidare fogat följande intyg:
F. d. Sockenskomakaren Johan Zacharias Bång är född i Finland år 1782 den 19 april, varit här i denna socken sedan år 1817.
Under denna tiden fått begå nådemedlen. I levernet har han ofta i
följd av ett våldsamt och vilt sinnelag gjort sig illa känd genom
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överdåd och slagsmål, oaktat Prästerskapets ömmaste varningar;
vårföre han ock, för samma sitt ohyggliga och ofredliga leverne för
den ledsnad och avsky han hos envar sig ådragit, blev av Lycksele
församling i allmän sockenstämma den 19 juni 1824 utsagd och avvisad att å annor ort söka sin lycka och näring.
Lycksele den 24 januari 1828.
J. A. Nensén,
v. pastor.
Denna tidigare utvisning blev nu av rätten fastställd. Annat
straff synes misshandeln inte ha renderat Bång.
Denna gång fann han för gott att ställa sig förvisningen till efterrättelse. Han begav sig till ödebygderna i Vilhelmina, där han
först slog ned sina bopålar i Bångnäs, närmare bestämt på Bångudden, där ännu för några år sedan tydliga spår funnos efter den
torvkåta, som utgjorde hans hem. I Bångnäs stannade han endast
tre år. Därifrån flyttade han till Fjällbonäs, där han avled 1845.1)
Även i Vilhelmina lät Bång ofta sitt hetsiga humör komma till
utbrott och gjorde han sig mindre omtyckt för sitt "hedniska levnadssätt".
Det är ju så, att den smak, kärilet fått, den behåller det gärna.
Ingen må därför förtycka den gamle soldaten, att hans krigareblod
stundom svallade över och att han hade svårt att lägga bort krigaretagen. Detta krigarelynne och dessa krigaretag hade dock en gång
gjort honom kapabel att utföra en hjältebragd, genom vilken en stor
del av vår betryckta armé räddades från undergång. Men han förstod inte bara krigets hantverk. Det visar den odlaregärning, han
utfört i Lapplands obygder.
Den gärningen är också en bragd,
och han utförde den med samma seghet och samma envetenhet, med
samma glada mod och samma tapperhet som han lade i dagen, då
han klädde blodig skjorta. Det må väl kunna försona en del åtminstone av hans "hedniska" leverne.
I Vilhelmina kyrkobok 1840—1848 siår antecknat: Fjällbonäs. Förgångsfolket Johan Zacharias Bång, iödd 1782 19/4, död 12/4 1845. H. H.
Greta Baudin.
Enligt samma källa hade Bång två barn: sonen Johan Reinhold, född 15/9
1815 och gift med Stina Johanna Danielsdotter, samt dottern Laura Johanna,
född 18/8 1828, sedermera gift och efterlämnande sonen Lars Johan, född 8/9
1846. Avkomlingai efter dessa Bångs barn och barnbarn finnas ännu kvar i
Vilhelmina.

DEN

STORA

FÖRSKRÄCKELSEN

ETT MINNE FRÅN 3 AUGUSTI 1914.

Av ADELA

V

MARKLUND.

i gingo som vanligt böjda mot jorden i vårt dagliga arbete och
i våra vanliga tankar.
Många av oss voro nedböjda av bekymmer. Vi levde ej livet rätt; vi sågo ej solen för idel mörka bekymmer. Vi, många andra levde livet tryggt, lugnt och gott,
— som vi alltid tänkt oss livet.
Vi gingo liksom i solskenet i en stor trädgård, där gyllne
frukter hängde ned från varje gren. Flera av oss voro sjuka. Vi
gräto, pinades och suckade till en tid, men, så knäppte vi våra
magra händer och blickade upp till himmelen från den mörka dalens botten. Vi buro även på andra plågor än kroppens; — "känslan av att stå på orätt plats i livet, försmådd kärlek o. s. v.", hemliga, grymma plågor som ingen annan än Gud vet.
Vi stodo vid våra släktingars och vänners redda gravar. Vi
kände förintelsens lag falla över oss som en skugga, vi bävade
och ryste.
Vi tänkte på den stund då dödskampen skulle skaka vår egen
kropp, då vi skulle bli till ett intet.
Vart skulle det då bära hän?
Om någonstans — — —
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Många av oss gingo till Gud med frågan, vi andra kunde
icke, — kunde icke!
Vi blevo kallade mörkrets barn.
— Om med rätta eller orätt? —
Av allt detta som rörde sig på djupet av våra hjärtan låg icke
mycket i dagen.
Vi gingo som sagt i vårt dagliga arbete; vi plöjde, sådde och
skördade.
Vi älskade, vi gifte oss, vi födde barn som vi älskade och
fostrade.
Vi kvinnor lade huvudet litet på sned och trippade mellan stugan och ladugården, med diskhinken dinglande i högra handen.
Över hela vårt kära Västerbotten vilade en lugnets anda.
Då kom plötsligt "den stora förskräckelsen".
Vi gjorde som små barn i en solig sandgrop som överraskas
av en åskknall: vi kröpo intill varandra och gräto. Vi trevade
efter varandras händer under bönbänken och åkallade i ropande bön
den Högste.
II.
Augustisolsken över älvdalen.
Höjderna stodo mörka och allvarstunga och drucko solljuset.
Nere på älven flöt timret i en bred, jämn ström. Stockarna
styrde raskt genom de gröna vågorna, de tycktes akta sig för varje
sten, varje fara; ty i dag var det söndag och då stod ingen skinnstövelklädd flottare i sin breda båt och avvärjde varje fara med
sin långa båtshake.
Instoppad i skog, på älvsbacken, låg bondgården, — trygg,
och lyckligt medveten om sin trygghet.
Klockan är vid pass tolv. Solen bränner het, en vind lätt som
en andedräkt far över det korta, brunbrända gräset på den jämna
gårdsplanen. Bakom stallet, i skuggan, — sadlad, med tömmarna
fästade kring knuten, står en stor, fet, brun häst. Han tuggar sakta
ur ett fång halvtorrt hö som ligger nere på marken. Hästen höjer
plötsligt huvudet och lyssnar.
Något prasslade bland ljungen
bakom hagen. En orm kommer fram, — en stor, blågrå orm med
små gnistrande ögon och kluven tunga.
Han kilar blixtsnabbt på sina osynliga fötter bort till hästen,
lyfter litet på huvudet och betraktar den mjuka hästnosen som
åter börjat peta bland höet.
Det glimmar till inne i de små ögonen, och ett svagt väsande höres.
Skall han hugga till?
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Då, medveten om faran, höjer hästen huvudet och den heta
andedräkten ur de stora näsborrarna far över ormens kalla kropp.
Ormen sänker huvudet litet liksom skamsen, ringlar ondskefullt stjärten, och kryper in under stenfoten. Hästen ser efter honom med sina milda, förvånade ögon.
Inne i storstugan hålles högmässa. Karlarna sitter till höger
och kvinnorna till vänster; karlarna söndagsklädda, nyrakade, litet
tungsinta i sin helgdagsstämning, kvinnorna i rutiga, randiga, släta och brokiga sommarklädningar, stora stråhattar eller vita hilkor
på huvudet, glada i sitt lättrörda sinne över avbrottet i vardagslivets enformighet. Mitt på golvet står ett litet, runt bord, överlagt
med en spetsduk, därpå en grön vattenkaraffin fylld med vatten.
Bakom bordet står predikanten. Han är ung, har reslig kropp,
livliga ögon och lockigt, mörkt hår. Medan han talar låter han
blicken följa en solstråle som leker på den mörkblommiga tapeten, glider över på en tavla med skenande hästar, hoppar över en
brun träram och lägger sig smeksamt -till ro på kungens ordensprydda bröst. Människorna sitta tysta med sina skälvande själar
nära himmelen. De lyssna och tänka. Vid fönstret som vetter utåt
älvdalen sitter en gammal flottkarl. Han låter blicken drömmande
följa stockarna nere på älven. Nyss var hans själ däruppe i höjderna, — nyss, men nu snuddar den vid jorden som svalvingar
under ljumma sommarkvällar.
"Åh, den gången då han och Olle foro Vargstupet!"
Att de inte drunknade! Guds hand var emellan.
De voro ett par unga våghalsar vid den tiden, aftonen var
vacker just vid solnedgången, de togo en båt och foro trots kamraternas varningar. Men, därute vid stupet kändes det plötsligt
som om båten blivit ett nötskal, den stötte på en stenhäll och vräkte.
Det sista han såg var en vacker bild trots dess hemskhet; Olles
vackra, mörklockiga manliga huvud ovan det skummande vattnet,
drypande vått, ansiktet rött av dödens förskräckelse och solens
sista strålar. De blevo räddade båda två, — som genom ett under,
halvkvävda och söndertrasade.
Den gamle flottkarlen ryser till. Han tycker sig ännu känna
stöten mot den skrovliga klippan, och höra hur vattnet med ett
öronbedövande brus slår över huvudet.
Bredvid flottkarlen sitter traktens storbonde; svettig och tjock
i sin gråa vadmalskostym, med hängande röda kinder och yviga
mustascher. Han har åkrar och ängar, kor och hästar, hustru och
barn! I hans små gråblå ögon kan man läsa: "Jag är nöjd, jag
har allt, jag njuter av livet!
Varför ävlas ni människor om brödbiten?
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Våren lugna som jag. Ser ni, solen lyser över mina åkrar
utan ett öres ersättning och sunnanvinden böjer fyllda ax".
På kvinnsidan, i sin rödprickiga musslinsklädning och vita
halsduk, sitter fattiga Per-Johans Matilda med sin magra, spetsiga
armbåge stödd mot fönsterposten. Ansiktet är blekt, håret blåsvart, ögonen fuktiga och blå. Hon har lidit, den människan,
lidit i åratal i sjukdomens mörka dal utan att se en ljusstrimma.
Nu är det över; hon kan blicka upp från dalens botten och se ett
milt solsken över höjderna. Hon lever för att giva kärlek åt sina
fattiga kära. Detta kall är stort, och har börjat synas henne så
stort att hon kan känna sig jublande glad mitt under sina lidanden.
Nere vid dörren sitter en liten madonnagestalt, ung, blond, med
vita, rena drag; en själsligt ren och god liten kvinna i vit mollklädning. Hon är inte som andra; henne har livet givit den evigt
upprivande kampen mellan vilja och kunna. Hon är målarinna, —
hon målar på stockändarna nere vid älven med svartnade kol från
flottkarlarnas lägereldar.
Sedesamt, på var sin sida om gången sitta bygdens övriga
ungdomar. Blickar växlas. Pojkarnas blickar säga: "Vänta tills
det blir höst och "drängsolen" (månen) lyser blank mot edra
fönsterrutor! Då komma vi och ska' leva buse!!
Flickornas blickar irra litet under de stora stråhattarnas brätten, så svara de med ett utmanande leende:
Välkomna!!
Ni ska' allt få knacka edra fingrar frusna, blåröda och styva
som klor! Men, inom dem har guden Amor redan fått ja på det
råd han gav redan innan svarsblickarna avsändes:
"När drängsolen lyser, kläd dig fin, göm dig bakom farstudörren och vänta med en kyss!"
Blickarna bliva åter allvarliga. Det har tagits upp en psalm
med skönt och gripande innehåll.
Högmässan är slut. Storbonden, han som leende och käpprak plockar frukter från varje gren på livets träd, reser sig, och
går som en hövding i spetsen för hopen ute på gården.. Därute
i solskenet väntar honom och de övriga — "den stora förskräckelsen".
Från den grå husväggen lyser ett stort, gult plakat med blå
kant, och bredvid står en fjärdingsman i ämbetsdräkt. Han hälsar
allvarligt på folket och talar om vad det är: Mobiliseringsorder!
Det blir tyst.
Solen lyser hett på nedböjda ryggar och fårade ansikten nedanför den gula skriften.
Det gula plakatet talar om ofrid.
Karlarna börja samtala halvhögt, kvinnorna snyfta. En efter
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en försvinna människorna hemåt med detta glädjens dödsskall i
hjärtat.
Förspänd en sliten, gammal vagn mitt på gården står den stora, bruna hästen. Han anar ej, hästen, att det kalla kräldjuret han
såg, var liksom en sinnebild av krigets giftiga orm som i denna
stund ringlade fram emot Sverige.
En smärt, vacker bondhustru håller tömmarna. Två små,
brunögda gossar — hennes barn, klappa hästen på nosen och nypa honom i de silkeslena öronen med sina små fingrar. Bondhustrun gråter. Stora tårar rulla utför hennes kinder och fångas
i en bländvit näsduk. Hon tänker på alla sysslor därhemma, på
åkern, på barnen — på kriget. Hon hör kanonerna dåna och gevären smattra.
Borta vid väggen står hennes man och läser ordern ännu en
gång. Hon vinkar, han kommer som en sömngångare, lyfter upp
de klarögda barnen, tar tömmarna och kör. Över gården går i
detsamma en gammal mor med sina båda söner hårt tryckta intill
sig. Skola de offras i kriget?
Inne i stugan sitter gamla mor och berättar vad hennes förfäder omtalat från kriget 1808—09; hur mödrarna gömde brödet
i barnens vaggor för att det skulle undgå ryssarna.
Och nu, säger hon till slut, hava vi den 3 augusti 1914.
Ska' det bliva lika svårt?
Vi veta hur det gick. Vi skonades.
Gud vare lov för det.

N Å G R A ERINRINGAR OM LYCKSELE LAPP*
MARKS UTVECKLING U N D E R FÖRSTA
KVARTALET AV DETTA SEKEL.
Av BIRGER

BERGSTRÖM.

å jag i slutet av förra århundradet kom till Lycksele lappmark,
föreföll mig allt vara minst 25 år efter sin tid. Där fanns visserligen telefon till lappmarkens huvudort, Lycksele, men samtalen kunde blott sträcka sig något bortom Umeå. Nu finnes telefon till nästan varje by i lappmarken, och man kan från Lycksele
samtala ända till Ystad.
När jag för 15 å 16 år sedan första gången färdades med bil
från Lycksele till Sorsele och i närheten av en större by mötte en äldre man, hoppade denne av vägen och gömde sig bakom en sten.
Numera anses bilen vara en nödvändighetsartikel för varje större
gård.
Posten kom i början av århundradet sex dagar i veckan till
Lycksele kyrkoplats men endast två gånger till Stensele och Sorsele
kyrkoplatser. Nu går det dagligen post till nämnda orter och dessutom har inrättats poststationer i varje större by. Då för åtskilliga
år sedan frågan om att posten till Stensele skulle bliva fyra gånger
i veckan dryftades, beklagade sig för mig en tjänsteman därstädes
över, att det sanna lappmarkslugnet skulle därigenom bliva stört.
Ifrån att vid slutet av förra seklet det varit endast en läkare stationerad i Lycksele för hela dess lappmark, utgörande socknarna
Lycksele, Stensele, Sorsele, Tärna och Örträsk med en ytvidd något
mer än dubbelt så stor som Östergötlands, blev i början av detta sekel stationerade läkare även i Stensele, Sorsele och Tärna. Många
gånger var det svårt få någon läkare, som ville tjänstgöra på så avlägsna orter. På sina långa sjukresor fingo läkarne färdas delvis
med hästskjuts, delvis med båt och delvis till fots. En sådan resa
kunde kräva flera dagar, och sjuknade under tiden någon annan, behövde denne, som en lappmarksbo en gång yttrade, ej dö en konstens död. Men nu finnes vägar, bilar och telefon för att lätt komma i förbindelse med läkaren.

169Den största och mest glädjande förändringen i lappmarken är
ifråga om jordbruket. Detta sköttes vid seklets början efter samma
grunder som under fars och farfars tid. Otänkbart var då att få
jordbrukarne börja med några nyheter. Så kom till Lycksele "jordbruksaposteln" Rösiö, om vilken, tack vare vår tidningspress, befolkningen hört mycket talas. Av ren nyfikenhet infunno sig ett par
hundra jordbrukare för att höra honom, och han lyckades med sitt
sextimmarsföredrag väcka deras intresse för jordbrukets skötsel. Då
något år därefter länets hushållningssällskap anordnade i Lycksele
en lantmannavecka, var intresset så stort, att några hundra jordbrukare deltogo i densamma. Det blev den största lantmannavecka,
som hittills hållits i länet. Föredragen voro många och medryckande, och särskilt ihågkommas de nu avlidna föredragshållarne direktör Vesterlund och konsulenit Konrad Bergström, vilka på sin
Västerbottens-dialekt och med stor humor kunde rycka åhörarne
med sig. De på kvällarne med deltagarne anställda diskussionerna
blevo långa, instruktiva och många gånger roliga. Största jubel
blev det, när en hemmansägare deklarerade, att han var lappmarkens största svinavlare. Emellertid blev efter denna vecka stort intresse för jordbruket. Isen blev bruten, och för jordbrukskonsulenter och jordbruksrättare blev det ett tacksamt arbete. Dessa hava
även utfört ett storslaget sådant. För närvarande står helt säkert
jordbruket i lappmarken på lika hög ståndpunkt som i det övriga
Norrland.
Det är givet, att med den storartade utveckling, som under dessa tjugufem år ägt rum, lappmarksbornas ekonomiska ställning avsevärt förbättrats. Därom vittnar, att då vid seklets början ingen
bank fanns i lappmarken, nu finnes två banker i Lycksele, en i Stensele och en i Sorsele.
Ett är dock detsamma nu som för tjugufem år sedan. Det är,
att befolkningen är fortfarande lika gästfri, lika idog och i det hela
taget lika ärlig och redlig samt ej besmittad av den moderna arbetarerörelsens avartar. Strejk har ej förekommit därstädes under nämnda år.

L a n d s v ä g e n Slussfors—Tärna med utsikt över O ä u t a j a u r e och Ryfjället.
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V Ä S T E R B O T T E N SOM TU RIST L A N D
ANVISNINGAR FÖR NÅGRA FJÄLLTURER I
VÄSTERBOTTENS LAPPMARK.
Av F.

F

OLOFSSON.

ör den resande som söderifrån far stambanan fram genom Västerbotten ter sig detta landskap i förhållande till det som nyss
lämnats, d. v. s. Ångermanland, flackt och enformigt. Visserligen finnas här och var, där banan går fram, vackra utsikter,
främst från Vindelälvsbron till Hällnäs, men en jämförelse med Ångermanland kan ej ifrågakomma.
Likadant ter sig landskapet för den som kommer resande utmed kusten. Ångermanlands kust är utmärkt av höga berg och
holmar, som ofta stupa lodrätt ned i havet. Västerbottens kust
däremot är, som stora delar av landskapet i övrigt, flack. Fisklägena vid Ångermanlands kust äro ofta stora, med stora välbyggda
boningshus och sjöbodar, boningshusen,lysande i alla färger. Fisk-
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B r e d s k ä r s fiskläge.
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lägena vid Västerbottens kust däremot äro små med små, grå, ofta
fallfärdiga fiskestugor, som smälta så samman med gråstenshällarna,
att man ibland ej ser att skäret är bebott, förrän man är ända inpå
stugorna. Detta förhindrar dock icke, att många vackra platser finnas längs kusten, och de finnas nog som anse, att dessa små grå
fiskestugor passa bättre ihop med naturen än de större och lysande längre söderut.
För dem som rest dessa båda vägar inom Västerbotten tycks
landskapet i sin helhet vara flackt och enformigt och från turistsynpunkt ingenting att se. Numera finnes även en tredje väg in i Västerbotten nämligen inlandsbanan, som är färdigbyggd till Storuman i Stensele. Även denna bandel går mestadels genom skog
och myr, och någon vackrare utsikt bjudes blott när man kommer
fram till Vilhelmina station samt från ändpunkten vid Storuman.
Som även denna väg i stort sett saknar storslagna utsikter, tror den
resande, att Västerbotten ej har något som kan locka och draga turisten till sig.
Detta är dock ett stort misstag. Västerbotten är från turistsynpunkt fullt jämförligt med vilket av de vackrare svenska landskapen som helst, blott man gör sig mödan att fara fram genom de
trakter, där de vackraste och mest storslagna utsikterna finnas, d.
v. s. fjälltrakterna. Fjällen äro väl ej bland de största och högsta i
lappmarken men ändå väl värda att besöka av även rätt fordrande
turister. För den som ej känner Västerbottens fjäll och de vägar
man färdas till och genom dessa, lämnas här en kort beskrivning
om huru resorna bäst böra ordnas.
Början göres då med en resa upp till fjällen i Risbäcks kapellförsamling. Resan till Risbäck utgår från Dorotea station vid inlandsbanan. Den 7 mil långa vägen färdas man i bil, som nästan
dagligen går mellan Dorotea och Risbäck. Flere stora och vackra
byar och sjöar passeras under vägen, och terrängen är ganska ku-
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perad. När man nalkas Risbäck, börja fjälltopparna höja sig på
avstånd, och när man är framme, synes fjäll på flere håll.
Risbäcks kapellby är en rätt liten sådan men ligger mycket vackert vid St. Arksjön. De fjäll som synas därifrån äro Oxfjället,
Gitts- och Borgafjällen, det södra av de senare inom Frostviken i
Jämtland. Här kan turisten gott stanna några dagar och då företaga utflykter åt skilda håll. Är man bekväm av sig men road av
fiske, finnes utmärkt laxöringsmete i den alldeles intill framflytande
Risån, och vacker laxöring finnes i de närbelägna Rissjöarna. Här
som över allt ovan odlingsgränsen måste dock tillstånd till fiske sökas redan året förut, men i de flesta fall brukar nog med det lilla
fiske som turisten vid genomfart bedriver ej tillstånd sökas. Tänker man dock på allvar idka fiske någon tid uppe bland fjällsjöarna
måste man som sagt ha tillstånd, annars råkar man säkert illa ut.
Kommer man till Risbäck, måste man sedan göra en resa upp
till den vackra Borgasjön som är berömd för sin fina laxöring. Till
Borga kommer man i bil på en nybruten landsväg, och där befinner man sig mitt inne i fjällen. Är man road av fiske, går det att
taga sig dit upp längs Saxälven, som har gott om fina fiskeställen,
och vid lämplig tid och vattenstånd kan man då få rätt goda fångster.
Från Risbäck far man sedan åter ned till Dorotea och fortsätter inlandsbanan fram till Vilhelmina och sedan med ångbåt uppför Malgomaj till Stalon eller går man gångstigen över Storbäck,
Brännåker och Granliden till Strömnäs vid Malgomaj. Därifrån
kan man sedan följa båten upp till Stalon. Denna senare väg är
från turistsynpunkt att föredraga, den blir mycket billigare, och den
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rätte turisten skall ej blott färdas fram i båt, tåg eller bil, utan bör
så mycket som möjligt taga sig fram med egna hjälpmedel. Vid
Stalon kan man sedan övernatta i Turistföreningens kåta på Stalonnäset. Från Stalonnäset går färden sedan på nybyggd landsväg i
bil upp till Kultsjön. Dessa trakter äro bland de fiskrikaste i hela
Västerbotten och fisken utmärkt fin och fet. Bäst är vattendraget
mellan Malgomaj och Kultsjön. Kommen till Kultsjön har man sedan Turistföreningens båt där, eller tager man motorbåt upp till
Saxnäs.
Saxnäs är troligen Västerbottens lappmarks trevligaste
ställe och här mottages gärna turisten och troligt är att så bortskämda turister finnas icke att de inte känna sig nöjda med sitt uppehåll därstädes.
Från Saxnäs färdas man sedan i motorbåt upp över Kultsjön
till den vackert belägna byn Klimpen, därifrån man kan gå upp på
V. Fjällfjällets högsta topp, den 1280 m. höga Dorrompiken. Man
fortsätter annars upp till Fatmomakk kapell och därifrån upp över
Gikasjön, Ransan och Fättjaur och landsvägen ned till Dikanäs kapell. Detta är en av de vackraste och helt säkert den bekvämaste
vägen i hela lappmarken. Om man räknar med Vilhelmina som utgångspunkt och mål, kan man här fara fram dryga 25 mil ii fjällen,
utan att behöva gå mer än ungefär 1 mil på hela sträckan. Denna
väg borde bliva en av Västerbottens mest berömda och besökta vägar, och här lämnas en kort beskrivning på hur man skall färdas och
var man skall taga in.
I Fatmomakk kan man taga in hos Fjällström, men som resans
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utgångspunkt nog oftast är Saxnäs och man i regel börjar en resdag rätt tidigt, kommer man fram i så god tid, att man gott kan fara upp för Gikasjön till byn Grundfors, där man får en god säng
och ett gott bemötande hos Erik Nilsson, i vilkens familj man ej
kan göra annat än trivas gott. Man telefonerar i så fall, så mötes man med båt i nedre ändan av Gikasjön, dit man från Fatmomakk har cirka 3 km. att gå. Från Grundfors färdas man sedan roende eller i motorbåt upp över Gikasjön, tills man träffar ån, då
man har att färdas cirka 2 km. gående, om man telefonerat upp till
Ransan och begärt båt emot sig över de små spakvattnen som ån
bildar upp mot inloppet. Man har också att telefonera upp till
"Ransarkungen" Enok Vallin, som då möter med sin präktiga motorbåt, på vilken man fort gör färden över den vackra Ransan. Tilllåter tiden, övernattar man gott hos Vallin. Kommen till Fabmeviken har man sedan att gående färdas den en halv mil långa vägen till Fättjaur, där förut från Svallgonäs eftertelefonerad motorbåt möter. På motorbåt går sedan färden till byn Fättjaur, där
landsvägen till Dikanäs börjar. Här tar man in hos Jon Jans änka,
en lappgumma av renaste typ. Sonen Johan är nu husbonde och
tar mycket glatt och vänligt emot, och gumman vinner vid närmare
bekantskap. Här ligger man gott och rent och maten är bra. Vill
man, går det att färdas i eftertelefonerad bil ned till Dikanäs, och
det är en av de vackraste om inte rent av den vackraste vägsträckan
i hela Västerbotten. Man kan gott om tiden tillåter färdas denna
väg gående, då man lätt kan få båt över den vackra och fiskrika
Borkajaure.
Utsikten över Kittelfjäll är den vackraste men över
Borkafjäll och Grönfjäll är också utsikten fin. Kommen till Dikanäs tager man så ångbåten nedför Vojmsjön. Denna sjö är vacker
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K y r k a n och k y r k s t a d e n l ä n g s t till h ö g e r .

men rätt dyster och enformig, omgiven som den är på båda sidor
av låga, barrskogsklädda höjder. Vid framkomsten till Tresund är
bekvämast att taga bil till Vilhelmina och så tåg vidare upp till
Storumans station, för att därifrån fara upp över sjön med samma
namn, vilken är Västerbottens största och en av de vackraste. Resan uppför sjön företages med ångbåt, som går dagliga turer fram
och åter mellan Storumans station och Slussfors. Från Slussfors
till Tärna och vidare till Umbugten är en av de vackraste och lättast framkomliga vägarna i Västerbotten. Tärna är så gott som helt
och hållet fjäll, älvar och sjöar. Far man med ångbåten från Storumans station till Slussfors, synes redan efter en kort stunds båtresa
flera fjälltoppar höja sig långt borta i sjöns riktning. Det är fjällen på gränsen mellan Tärna och Stensele socknar som synas, närmare bestämt Ry- och Oardfjällen. Är vädret lugnt ligger Urnan
ofta som en spegel. Om det däremot är blåst, kan Stor-Uman bjuda på rätt kraftiga vågor, då man får vara beredd på rullning. Ibland kan sjön bli så kraftig, att båtarna ej kunna taga sig fram längs
Uman. Framkommen till Slussfors vilar man gott över natten på
skjutsstationen eller fortsätter genast med bil, som möter vid varje
båt, direkt till Tärna kyrkoplats som är 7 mil avlägsen, och man kan
således redan samma dag, som avresan från Storumans station skett,
vara framme i Tärna kyrkoby.
Som Tärna har en mängd vackra vägar och stigar där turisten
utan svårighet kan komma fram, lämnas här en del upplysningar om
dessa, samt varest gott husrum går att få. Ofta får man dock nöja
sig med det enklast möjliga, men man överser gärna med bristerna,
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när man blir vänligt bemött och vet att man bjudes det bästa som
kan åstadkommas.
Efter båtens ankomst vilar man över natten i Slussfors eller begiver sig till fots den 2 mil långa vägen till Forsmark där nattlogi
lätt erhålles endera på skjutsstationen eller i första gården man
kommer till i Forsmark, bebodd av predikant Eriksson. Hos honom blir man alltid vänligt bemött och har det bra på alla vis. Eriksson, som är ivrig jägare och fiskare, går nog gärna med ut till sitt
präktiga fiskevatten i den nedanför flytande Umeälven och är lyckan
god dröjer det ej länge, förrän laxöringen till kvällsmat är tagen.
Älven är här vid Forsmark ovanligt fiskrik, till stor del beroende på
det vackra, strax ovanför liggande Gardiksfallet. Ovanför detta fall
finnes ej annan fisk än röding och laxöring, ty fallet är så stort, att
fisken som står nedanför ej kan taga sig upp.
Från Forsmark kan man sedan företaga en bestigning av Gardfjället och med lätthet hinnes att på dagen bestiga ett par av dess
-toppar. Här är utmärkt vackert, och kommer man rätta tiden, kan
man få sitt lystmäte på hjortron fyllt, ty på myrarna mellan fjälltopparna lyser marken gul och röd av dessa bär. Här uppe ligga
också ett par på laxöring rika sjöar, Haukansjöarna, där man vack-
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ra kvällar ser laxöringen hoppa efter den på vattnet liggande myggen. Hinner man sedan ej ned till Forsmark på dagen, kan övernattas i lappväsendets stuga, som ligger ungefär på halva vägen. Är
det mitt i högsommaren torde detta dock ej behövas.
Från Forsmark färdas man sedan landsvägen till Ajaure. Där
är poststation och där finnes bil. Vidare till Yttervik, till den av
alla resande bekante Mikael Mikaelsson. Här övernattas och man
kan med lätthet från Yttervik på dagen bestiga toppen på ett av
Västerbottens högsta fjäll nämligen Ryfjället, med dess högsta topp
Rivovardo, 1411 m. över havet. För den som tycker att Rivovardo
blir för tröttsam att bestiga rekommenderas att åtminstone bestiga
Stalonfjället, vars högsta topp är 1085 m. över havet. Detta fjäll
är lättbestigligt, och utsikten härifrån är mer än värd besväret.
Från Yttervik färdas man sedan i motorbåt till Tärna eller tar
bil runt sjön. Har man gott om tid och vill se sig omkring, går
man till den ungefär en mil från Yttervik belägna Jokksjaurbäcken,
följer denna uppför till Jokksjaur, ror över denna sjö, drar så båten
en bit på land till Blaiken, ror så över denna samt går den korta
vägen till Boksjön eller som lapparna kallar den, Kirjesjaure. I Boksjöbyn bor man gott hos Per Antons eller någon av hans söner.
Vägen till Boksjö är mycket vacker, då man hela tiden färdas bland
12
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fjällen, och den tid resan tager är ej förspilld. Sedan färdas man
åter ned samma väg och kommer så på dagen fram till Tärna kyrkoby.
Tärnaby ligger mycket vackert vid foten av Laxfjället utmed den
vackra Gäutajaures strand. Här kan man nu stanna ett par dagar,
och husrum är inte svårt att få på flere ställen.
Från Tärna går sedan resan vidare upp mot Umfors, ty dit är
turisten tvungen att fara, om han skall se de vackraste utsikterna. Utsikten från byn Klippen t. ex. är storartad.
Från Tärnaby kan man på flere vägar lätt komma upp på Västerbottens högsta fjäll, Norra Storfjället med högsta toppen Sytertoppen eller Stuorevare 1764 m. över havet. Vid foten av detta fjäll
eller ned mot skogsgränsen ligger den av turistföreningen uppförda turiststugan, där man har gott nattlogi. Först måste man dock
höra efter om dörrarna äro öppna.
Äro de ej det, måste nyckel
medföras. Denna finnes hos Karl Aug. Andersson i Norra Fjällnäs
eller hos Albert Johansson i Laxnäs n:r 2. En nyckel finnes troligtvis även i Björkfors.
Skall man bestiga Sytertoppen med Tärna som utgångspunkt,

Jokksjaurbäcken, Tärna.

Foto förf.

går man vägen förbi kronojägarebostället till sjön Laisan. Här kan
man lätt bli rodd över sjön till den förut nämnde Johanssons gård
och får så denne eller sonen Johan Amandus att bliva förare upp
till Sytertoppen. Hos J. blir man vänligt bemött och gästvänligare
och bättre ställe får man söka efter. Har man tid kan man gott vila
ut en dag där, innan man börjar fjällvandringen. Från Laxnäs 2
far man sedan i båt ned till Bergnäset och så upp genom björkskogen, vilken är textad till den av Turistföreningen rösade vägen.
Denna är så lätt att finna så ingen kan gå fel, om ej mycket tät dimma råder. Man kan gott reda sig utan förare, men är man ensam
bör en förare medfölja, ty ingen går absolut säker i fjällen. Vrickar
man en fot t. ex. är ej gott att reda sig ensam.
Vägen från Laisan leder på västra sidan av Gurkfjället samt
östra sidan av Gurkfjället samt östra sidan av Vallitjocko över Vuggenasi ned på hängbron vid Svärfarsbäcken. Denna bro är ovanligt präktig och leder över bäcken vid Turistföreningens stuga.
Vägen är mycket lätt att gå och går mestadels över jämn torr mark.
Flere bäckar måste övervadas. De större av dessa äro Metserbäcken, Jökelbäcken, Syter- samt Svärfarbäcken, den senare broad.
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Man kan komma över alla dessa torrskodd, om vattnet ej är för
högt. Jökelbäcken är den största av de obroade.
Syterstugan är mycket trevlig, snygg och ren. Den består av
två alldeles lika rum med vartdera 4 sängar, i vilka man ligger utmärkt, till och med utan att behöva kröka sig.
Denna vandring är ett lätt dagsverk och man hinner gott att på
dagen bestiga Sytertoppen men bättre är att vila i stugan över natten. Man kan då, om metdon finnas, lätt få aftonmåltid av laxöring,
som finnes rätt gott om i forsen alldeles utanför stugan. Skall man
bestiga Sytertoppen och gå tillbaka till Laxnäs på dagen, behöver
man vara i ordning till avmarsch vid 6- ä 7-tiden på morgonen, då
man gott utan att anstränga sig allt för mycket är framme vid Laisan vid 1 O-tiden på aftonen.
De flesta ligga nog kanske över ännu en natt och gå dagen därpå ned samma eller någon annan väg. Tre sådana vägar finnas.
En leder över Syterskalet ned till byn Björkfors vid landsvägen Tärna—Umfors och en över byn Norra Fjällnäs. Denna senare är
rösad från stugan till Tärnaån, där båtar finnas. Man måste dock
laga så att alltid en båt är på var sin sida av älven, ty stå båda båtarna på en sida, går det inte att komma över utan att simma. I
Norra Fjällnäs ligger man gott i lapptillsyningsman Karl Aug. Anderssons trevliga hem, eller går man gångstigen ned till Laisan där
man om båt ej finnes "röker" efter denna, detta för att slippa gå
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den rätt långa vägen nedför Tärnaån till landsvägen och så denna
till Tärna. Den tredje vägen är upp till Umnäs men är nog den
minst använda.
Som. det är i närheten av Svärfarsbäcken, som länets jaktvårdsförening utplanterat 7 bävrar, uppmanas alla turister att ej ofreda
dessa.
Om man vill fortsätta vägen upp från Tärna bör göras en avstickare till Björkvattnet. Dit leder en utmärkt landsväg upp över
en hög och lång sluttning. Björkvattnet är mycket vackert, och kring
sjön finnas en mängd gårdar, uppförda så gott som alla av lappar.
Nattlogi och mat finner man i en av de första gårdarna nere vid
sjön hos Johan Magnus Johansson, en mycket vaken lapp med ovanligt trevlig fru.
Sedan finnes mycket vackra trakter längre in omkring Abelvattnet och Ropen, men som inga människor bo därstädes, är det
ej lönande att fara längre än till Björkvattnet. Man vänder således
här åter ned till vägen Tärna—Umfors och fortsätter så upp till
Västansjö. Från Västansjö kan man så taga sig in en väg eller
stig till Jovattnen. Vägen är dock, ehuru vacker, rätt besvärlig och
Jovattsresan kan kanske utan saknad lämnas, tills den nu påbörjade vägen blir färdig. I Joesjö bor man bra hos Johan Nilsson.
Från Västansjö färdas man nu till Björkfors, där man gärna tager
in ett tag hos nämndeman Bodén. Härifrån är lätt att bestiga Sytertoppen och det går att på dagen, om man utsträcker denna
långt, gå fram och åter. Här kan man nu gärna lämna landsvägen
och roende begiva sig iväg över Ahasjön, så draga -båten uppför
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strömmen mot Maisorsjön och ro denna upp till nedersta fallet i
Tängvattsån och därefter färdas gående längs ån till Tängvattnet.
Denna sjö är vacker, och man bör för att se på utsikterna ro
till byn Rönnäs, som ligger mycket vackert nedanför fjällen. Från
denna by härstamma de vackra och välgjorda s. k. Tärnakorgarna.
Dessa förfärdigas av björkrötter och bindas tillsammans mycket
konstfärdigt. Man kan här bo hos Erik Samuelsson, vilkens fru är
mästare i att förfärdiga sådana korgar.
Från Tängvattnet färdas man sedan vägen som är framkomlig
med bil till Klippen. Denna by är nog i mångas tycke den vackraste inom Tärna. Den ligger i närheten av Umeälven vid foten av
Norra Storfjället. Sedan man vilat en stund begiver man sig upp
till Umfors. Denna by ligger vid nedre ändan av Tärnas troligtvis
vackraste sjö, Över-Uman. Här är lätt att få husrum hos flera personer och man ligger gott och mår bra hos John Andersson, boende i sista gården i byn.
Härifrån går sedan turbåtar upp till Umbugten i Norge. Vill
man fara sådana dagar båten ej går är lätt att få extra motorbåt
till gott pris från Mjölkbäcken. Denna by är långväga bekant för sina vackra hemslöjdsarbeten, främst för sina utmärkt välgjorda slidknivar. Den resande som kommit så långt som till Umfors, får på
inga villkor vända, förrän han åtminstone rest Över-Uman upp till
Umbugten.
Har man gott om tid, stannar man över mellan ett par båtar i
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Turistföreningens fjällstuga vid Strimasund. Här bor och äter man
bra, och som Strimasunds fjällstuga ligger i mycket vacker trakt, är
det inte bortkastade dagar man ligger där. Här går också att besöka lapparna, som bruka ha sina kåtor i närheten. Varje år ske renskiljningar i närheten av Strimasund, och kommer den resande
den tiden är bara ett besök vid renskiljningen värt resan dit upp.
I Umbugten vända nog en del, men de flesta fara nog ner till
Mo vid Ranenfjorden. Denna resa är väl värd de penningar och den
tid den tar, och troligtvis ångrar ej den resande att han fortfatte till
Mo. Naturen här kanske ej kan jämföras med Riksgränsen—Narvik eller Storlien—Trondhjem men ligger dock ej långt efter. Om
den resande nu har tid att fara från Mo längs norska kusten ned till
Trondhjem eller upp till Narvik bör han göra detta. Norska kusten med dess höga fjäll och branta klippor, dess fjordar och älvar
bör ses och troligtvis blir en resa här ett minne för livet. Vilken
väg man bör taga beror på hur lång tid man har på sig, dock är resan norrut att föredraga.
Det vore mycket att säga om denna resa, men som meningen
blott var att tala om Västerbotten som turistland hör det ej hit. Vill
till slut uppmana alla turister, som resa här uppe, att ej behandla
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lapparna på annat vis än som om de umginges med svenskar, således ej överösa dem med penningar och gåvor och se ned på dem
som på lägre varelser, detta därför att man därigenom lätt fostrar
en lappstam, som till slut -blir som en stor del av de lappar, vilka
i Norrbotten samlas intill de trakter där turister fara fram och tiggande låta sig förevisas.
För dessa lappar ha turisterna varit en
förbannelse i stället för välsignelse. Lapparna äro ofta mycket vakna och intelligenta, överträffande en stor del av de svenska nybyggarna, och se genast vad slags folk de ha att göra med.
För dem som gärna skulle vilja se Tärna men ej tycka sig ha
tid härtill meddelas, att man kan göra resan Stockholm—Umbugten
fram och åter om så påfordras på 8 dagar. Bästa tiden för resan
här uppe är från 1 juli till 1 sept. Som regel kan sägas, att ett
dygns kost och logi ej överstiger 4 kr. Detta är till och med högt
tilltaget. I verkligheten är priset omkring 3. Båt och bilskjutsar
äro billiga, och är man ett sällskap på 3 å 4 st. blir kostnaden ej
stor.

B Y A O R D N I N G FRÅN H Ö S S J Ö AV ÅR 1781

P

å det någon bättre ordning må i vårt byalag hållas hava samteliga grannarna sig förenat på så sätt som följer nämligen:
OM DAGSSLÅTTAR:

Början göres i inre rödningen första dagsslåtten 2:ne tegar,
andra dagen 1 1/2 tegar, 3:dje dagen 1 1/2 tegar, 4: de dagen 3:ne
sista tegarna därstädes, 5:te dagsslåtten 6 tegar ytterst i andra
änget, 6:te dagen 3:ne tegar, 7:de dagen 3:ne tegar, 8:de dagen
3:ne tegar, 9:de dagen 2:ne tegar, 10:de dagen 2:ne tegar, 11 :te och
12:te dagarna emellan änget och gamla vitmyrhagen. Vitmyran avslås på 3 dagar, 2:ne tegar om dagen. Långrödningen avslås på 2
dagar och Fungnäs—Bäcksrödningen en dag.
I åkern börjas ifrån norr till och med Zaradalen en dag över
och nederom gamla åkern, 2:dra dagen 2 tegar, 3:dje dagen smaltegarna, Sjörödningstegarna och första tegfallet i Brorödningen,
4:de dagen de 4 sista tegarna i Åkern. På östgärdan förbehålla sig
grannarna att slå efter tid och tillfälle.
Ingen må vara lovgivit gå till änges och börja slå förrän han
blivit väckt, vilket av grannarna en gång vardera förrättas efter ord-
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ningen och Åldermannens med Byamännens överenskommelse utsatta Klockslag, hvar som däremot bryter, eller slår över de nu utsatta dagsslåtten, plikte första gången 1 Riksdaler och andra gången
dubbelt.
Ingen äge frihet att nattetid tjudra sin Häst i samfällt åker, vid
1 Riksd. plikt och ersätta den skada som därav händer.
Ingen må in uti Åkern insläppa några kreatur till Bete förr än
14 dagar före Mikaelii vid en Riksd. plikt. I lika måtto skall inga
kreatur in uti Åkern insläppas, sedan det begynts med sående, vid
1 Riksd. plikt, då och alla grindar och Led, böra vid vite, vara i
försvarligt stånd försatta, sedan ägaren blivit av Åldermannen därom tillsagt, ävensom ingen må understå sig att uti vårt Hästbete insläppa mera än Ett Hästkreatur vardera vid 1 Riksd. plikt första,
gången, sedan dubbelt för var som däremot bryter.
Sädes eller Råsfåran skall var och en hålla på södra sidan om
sin åkerteg.
Till Skogens bevarande och konserverande, må ingen understå
sig, att utan grannarnas samtycke lovgiva någon Soldat eller annan, att bruka nävertäckt eller skogshygge, vare sig Rå- eller Torrskog, eller att samla Tjäruvirke, var som däremot bryter, plikte första gången 1 Riksd. och sedan dubbelt var gång han därmed beträdes.
Och på det detta av oss så mycket oryggeligare måtte efterlevas, vela vi bestyrka det med våra namns och Bomärkens undersättande, som skedde.
Umeå den 17 Martii 1781.
Jacob Eriksson. Pehr Olofsson. Olov Olovsson. Olof Hansson.
Anders Danielsson, yngr.
Pehr Jonsson.
äldre Pehr Jonsson.
Mikael Olofsson. Per Andersson. Lars Johansson
och Simon Simonsson i Hössjön.
År 1781. Den 3 April, på laga tinget i Ume Sokn, är denna
avhandling ingiven och uppläst samt av nämndemannen Thomas
Persson, å Hössjö Byamäns vägnar erkänd, och därför av Häradsrätten till (och med?) Lagenlig säkerhet stadfäst, betygar,
å Häradsrättens vägnar:
Carl Furtenback.

DEN VÄSTERBOTTNISKA LOKANS
HUVUDTYPER.
Av

{

H.

MOLLMAN-PALMGREN.

Västerbottens läns Hembygdsförenings årsbok av år 1922 har
intendenten Ragnar Jirlow i en uppsats, betitlad "Selbågar i Umeå
Museum", företagit en intressant utredning över den västerbottniska selbågens utveckling, sådan densamma belyses av det i Umeå
Museum förefintliga, utomordentligt rika materialet. Vad intendent
Jirlow i inledningen till denna sin uppsats sagt om den västerbottniske bondens konstintresse — att det i huvudsak varit inriktat på
en punkt: hästens utstyrsel — bestyrkes på ett lika iögonenfallande
som övertygande sätt vid ett besök i Umeå Museum och då närmast i den utställningssal, som vid museets nyordnande i sin helhet
ägnats denna viktiga del av den gamla västerbottniska kulturen;
rummet för transportredskap och seldon.
Vad som i detta rum i första hand frapperar — om vi bortse
från de tre utsökt vackra slädarna vid fönsterväggen — är den förnämliga utställningen av selkrokar och lokor, vilka vardera upptaga en av rummets långväggar. Redan kvantitativt göra dessa två
samlingar ett imponerande intryck, och detta till trots av den omständigheten att av museets cirka 250 par lökar och 100 selkrokar
plats vid utställningen givetvis endast kunnat beredas för en bråkdel av detta stora material. Det är dock icke mera kvaliteten än
kvantiteten, som gör denna samling till vad den är: den utan tvivel
förnämligaste, som något av vårt lands provinsmuseer innehar.
I sin ovan åberopade uppsats har intendent Jirlow behandlat
den första av dessa föremålsgrupper och upplinjerat dess utveckling sådan densamma låter sig följas med stöd av Umeå museums
material. Då jag med denna lilla uppsats går att söka verkställa en
liknande utredning av den andra stora gruppen: lokorna, har jag
emellertid måst inskränka uppgiften till att — som rubriken ger vid
handen — avse i första rummet ett särskiljande av de inom gruppen
förekommande typerna för att låta den mera vidlyftiga frågan om
de olika typernas utveckling inbördes och sinsemellan tills vidare
anstå.
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Evad det gäller lokan bortfaller emellertid denna indelningsgrund, enär materialet i lokan undantagslöst utgöres av trä, och de
olika typernas särskiljande kan således från början baseras på formen som sådan.
Lokans grundform tillåter oss att indela densamma i tvenne
huvuddelar; pro primo: den lätt böjda, nedtill något bredare lokkroppen, pro secundo: den övre, i regel mer eller mindre utåtsvängda delen, som bildar lokkroppens avslutning uppåt: lokhuvudet.
Medan lokkroppen, vars form helt är betingad av sitt ändamål och
sin placering på hästens kropp, endast har föga möjlighet till variation i sin gestaltning och i varje fall en sådan variation endast inom
mycket snäva gränser, har däremot lokans övre fria del, lokhuvudet, alla möjligheter till förfogande evad det gäller växlande formgivning, och detta desto mer som denna del av lokan saknar egentligt praktisk uppgift och icke är avsedd för annat ändamål än det
rent dekorativa. (Den moderna lokan, som uteslutande är ändamålsenlig, saknar följaktligen lokhuvud.)
Av vad ovan sagts torde framgå, att det är på lokhuvudets
form och karaktär en typindelning, sådan med denna lilla uppsats
avsetts, måste baseras. Emellertid förefinnes ännu ett skäl för ett
dylikt förfarande och ett avgörande sådant, nämligen den omständigheten, att de variationer i form och dekor, som förefinnas hos
själva lokkroppen, stå i ett visst lagbundet samband med lokhuvudets karaktär. Med andra ord: Mot en viss typ av lokhuvud svarar ett visst schema för lokkroppens ornamentik, som aldrig eller
endast sällan återfinnes hos lokor med annan lokhuvudsform. Hur
denna parallelism mellan lokhuvudets form och lokkroppens ornamentik tar sig uttryck hos den västerbottniska lokan vilja vi i det
följande exemplifiera.
Skrida vi med dessa förutsättningar till ett närmare betraktande av den intill 250 nummer starka samlingen lokor i Umeå Museum skola vi finna att den genast låter sig uppdelas i två stora huvudgrupper. Den första av dessa grupper kommer då att omfatta
de lokor vilkas huvuden ha form av ett eller annat djurhuvud, och
vi kalla den därför d j u r h u v u d l o k o r n a . Den andra gruppen skulle sedan innesluta alla de lokor, vilkas toppornament icke
har djurhuvudsform. Museets inventarieliggare har för den senare
gruppen den gemensamma beteckningen o r n a m e n t s h u v u d 1 o k o r. Ehuru termen icke är fullt korrekt — djurhuvudet är givetvis också ett ornament — vilja vi emellertid i brist på bättre och
för överskådlighetens skull bibehålla den.
Vända vi oss nu till den första av dessa grupper, djurhuvud-
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Hästhuvudlokor.

lokorna, skola vi finna att vi med bibehållande av den en gång givna indelningsgrunden kunna gå vidare och särskilja icke mindre än
tre typserier inom densamma. Jag nämner dem i ordning: hästhuvudlokor, hönshuvudlokor och orrhuvudlokor.
Till dessa tre
serier sluta sig ytterligare några enstaka lokpar med andra djurhuvudformer än de nu uppräknade.
Om man med stöd av dessa typseriers kvantitativa representering i Umeå museum skulle våga sig in på en hypotes om deras
forna utbredning och förekomst i landskapet, kommer man till det
resultatet, att hästhuvudlokan med stor sannolikhet varit den minst
vanliga, medan däremot de två andra serierna, höns- och orrhuvudlokoma intagit en ungefär jämnstark förekomst. Inom museet förhåller sig sålunda antalet lokor inom resp. serier som talen
3:6:6.
Vad som emellertid starkare kanske än en dylik relativ beräkning talar för teorin ifråga, är den omständigheten, att hästhuvudlokan representerar den praktfullaste och rikast utarbetade av de tre
typerna. Detta i sin tur innebär ju intet annat än att den också varit den dyraste; den har kostat mest av tid och arbete och konstnärlig gestaltningsförmåga och följaktligen blivit den minst lättöverkomliga — den mest sällsynta.
I sin ursprungliga och rikaste utformning är hästhuvudlokan
en typisk tvåplansloka. D. v. s. den flata eller svagt välvda lokkroppens yttersida är av en avsats, som har sin anfang strax under
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O r r h u v u d l o k o r ( ö v r e r a d e n ) och h ö n s h u v u d l o k o r .

lokhuvudet och vilken sträcker sig nästan ända ned till lokbasen,
delad i två plan, av vilka det yttre, nedre — vi kunna kalla det lokans bottenplan — intager en tredjedel å två femtedelar av hela lokans bredd (se fig. 1). Övergången mellan dessa två plan förmedlas oftast av en från bottenplanet sig höjande reliefskulptur.
Hos
de rikast utformade exemplaren utgöres oftast denna relief av en
akantusbladstav, med bladen vilande mot det övre planets kant och
bladspetsarna nående ned till botten av planets ytterkant. I övrigt
är lokkroppen mer eller mindre rikt profilerad av lister eller geometriska mönster i lågrelief; lokbasen täckes ofta av ett stort akantusblad i upphöjd relief.
Hästhuvudlokans huvudsakliga dekorativa moment, hästhuvudet, visar sig i sin ursprungligaste form oftast i starkt naturalistisk
gestaltning, men allt eftersom typen under sin utveckling degenererar, försvinner naturtroheten, och en allt starkare stilisering inträder. Formerna bli kantigare, detaljerna förenklas. En detalj
sådan som den mer eller mindre vackert skurna hästmanen försvinner alldeles, o. s. v. —
Samma utvecklingsöde går även lokkroppen tillmötes. Akantusbladen övergår via enkelbladstav till en ännu enklare tvärreffling -för att slutligen helt försvinna och ersättas av målade
blommor. På liknande sätt går även listverket och all annan skulptur förlorad; målningen får ensam svara för det dekorativa. Slut-
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och lokan blir enplanig, varvid alltså slutligen det starkt förenklade
hästhuvudet ensamt karaktäriserar lokan.
Vad slutligen hästhuvudlokans färgutstyrsel beträffar företer
den ursprungligen en rik polychromi med rött och blått som huvudingredienser, men även härvidlag inträder en förenkling, vilken
dock når sin gräns nedåt i tvåfärgsdekoration. Sålunda bibehåller
alltid hela hästhuvudet eller någon del därav en från lokkroppen avvikande färg.
Lämna vi så denna första typserie för att betrakta de tvenne
återstående inom gruppen: höns- och orrhuvudlokorna (fig. 2). I
Umeå museums gamla inventarieliggare äro dessa båda serier sammanförda under en och samma beteckning och kallas hönshuvudlokor. Då emellertid intendent Jirlow vid samlingarnas ordnande
inom museets förutvarande lokaler avskilde de två serierna från varandra, skedde det med all rätt. Ty hur nära de än vid ett ytligt betraktande kunna synas stå varandra, förefinnas dock tillräckligt
starka särdrag å båda hållen för att göra en dylik åtskillnad rättvisa.
Minst framträder skillnaden mellan de ifrågavarande serierna
hos själva lokhuvudet. Dock är differansen redan här stor nog att
låta sig klart urskiljas. Medan hönshuvudlokans huvud sålunda företer en robustare och så att säga mera avrundad form, med brett
näbb och väl utvecklad kam, den senare i regel refflad i vertikalt
led, framstår orrhuvudlokans huvud gracilare och mera tillspetsat,
med smalt näbbparti och en ofta diminutiv men alltid karaktäristiskt formad orrtuppkam.
Starkare framträder emellertid skillnaden om vi vänder oss till
lokkroppen hos de båda typserierna. Medan hönshuvudlokan ursprungligen i likhet med hästhuvudlokan är typiskt tvåplanig och
så när som på huvudet delar alla den sistnämndas karaktäristika
evad det gäller dekor i form och färg, är å andra sidan orrhuvudlokan lika typiskt en enplansloka med ett helt egenartat dekorationsschema, starkt skilt från de båda föregående gruppernas.
Om hönshuvudlokan behöver icke stort mera sägas. Liksom
dess kropp i stort sett överensstämmer med hästhuvudlokans i sin
form och ornamentik — endast med den reservationen att hönslokan avgjort uppvisar en större enkelhet — visar även dess utveckling en klar analogi med den förra. Såsom sista led i denna utveckling få vi väl även här betrakta lokkroppens förenkling från tvåplanig till enplansloka.
(Innan vi övergå till nästa grupp: orrhuvudlokorna, må påpekas den roll av särskilt gouterade dekorationsmotiv, som såväl hästsom hönshuvudet — kanske framför allt det senare — spelat i den

191västerbottniska träslöjden på detta område. Utom på lokorna förekommer det sålunda i stor utsträckning även på selbågarna och där
stundom t. o. m. sammansatt så att båda motiven återfinnas på sarrir
ma selbåge.)
Om orrhuvudlokan har jag i förbigående redan nämnt, att denär en typisk enplansloka. Av de i Umeå museum befintliga cirka
femtio paren av denna typ visar endast ett enda tvåplansform, och
det torde knappast få anses opåkallat att av denna påfallande överensstämmelse utläsa en regel.
Mot enkelheten i orrhuvudlokans byggnad svarar en lika starkt
prononcerad enkelhet i dekorativt hänseende. Sålunda saknas icke
blott den för tvåplanslokorna karakteristiska bladstaven — vilken ju
här av rent konstruktiva skäl måste bortfalla — utan även det system av lister, som var utmärkande för de förutnämnda loktyperna.
Orrhuvudlokans ornamentik består i stället av en, ursprungligen
över hela lokans kropp utbredd, reliefranka av stiliserad vegetativ
form jämte tre till fem från näbben utgående och parallellt med lokhalsens ytterkant nedlöpande fjäderliknande ornament, oftast av rococo-artad karaktär. Som en degenererad form av denna grundtyp
torde vi ha rätt att betrakta de lokor i gruppen, där reliefrankan
krympt ihop och koncentrerats till ett palmettartat ornament på lokkroppens mittparti. Så småningom försvinner även denna palmett,
men kvar står då ännu det ovan berörda "fjäderornamentet" på lokhalsen, som först försvinner på lokans sista utvecklingsstadier.
Det är karakteristiskt att även vad målningen beträffar orrhuvudlokan företer en avgjord enkelhet gentemot de förut behandlade
typerna. En- och tvåfärgssystem tyckes vara regel, med undantag
givetvis för de fall då blommålning förefinnes.
Såsom är att vänta på grund av den tämmeliga snarlikheten
mellan höns- och orrhuvudlokorna, förekomma enstaka blandformer dem emellan. Dock är härvid att märka, att det är de förra
som upptagit ornamentsdetaljer från de senare. En sammanjämkning i motsatt riktning har det icke varit mig möjligt att påvisa hos
ett enda av de femtio paren orrhuvudlokor i Umeå museum.
Av
denna egendomliga omständighet tvingas man ofrånkomligt att draga vissa slutsatser rörande de båda typernas förhållande till varandra. För det första: Orrhuvudlokan torde vara den mest konservativa av de två. Detta stämmer väl också ganska väl överens med
det faktum, att där en starkt särpräglad form en gång utbildats, visar denna form en helt naturlig obenägenhet att ta intryck från andra håll. Den är så att säga sig själv nog.
En annan slutsats, kanske mera förhastad dock nära till hands
liggande, skulle vara, att orrhuvudslokan är den yngre av de två.
En äldre typ som är på väg utför i utvecklingen, tar med förkärlek
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upp former från nyare och livskraftigare typer i omgivningen,
därmed visserligen förlängande
sin egen livslängd men också påskyndande degenerationen.
Av hur stort intresse en undersökning av denna sistnämnda slutsats hållbarhet än kunde vara,
ligger det dock utom ramen för
denna lilla uppsats, och jag måste
därför tillsvidare lämna den åt
sitt öde.
Utom de tre nu nämnda serierna av djurhuvudlokor finnes i
Umeå museums samlingar ännu
fyra par lokor hörande till samma
grupp. De ha resp. lejon-, örn-,
orm- och "hund"-huvud. Ovisst
är, huruvida åtminstone de två
sistnämnda härstamma från Västerbotten. Flera omständigheter
tala däremot, och jag tillåter mig
därför att förbigå dem i denna översikt. Örnhuvudlokan, som likaledes saknar ursprungsbeteckning
i museets inventarieliggare är däremot med all visshet västerbottnisk. Dess form och dekorationsschema ansluter sig i det närF i g . 3.

Lejonhuvudlokpar.
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dessa stå som högst. Största intresset tilldrager sig emellertid lejonhuvudlokparet (se fig 3). Härstammande från Lövångers s:n
har det på sin tid tillsammans med den från samma trakt av d:r
.Axel Lagerman hopbragta samlingen etnológica införlivats med
Umeå museums samlingar och utgör nu ett av detta museums vackraste föremål. Lokhuvudet består av ett krönt grinande lejonhuvud
med starkt barockartad prägel.
Lokkroppen, tämligen smal och
starkt välvd, är i hela sin utsträckning rikt skulpterad med ett bladmönster i djup relief. Målningen blå och röd. Som helhet betraktat är detta lokpar varken mer eller mindre än ett konstverk av träskulptur och ett sådant av högsta kvalitet.
Härmed äro vi färdiga med vår översikt över den första stora
gruppen: djurhuvudlokorna. Innan vi övergå till den andra huvud-
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gruppen: lokor med ornamenthuvud, kan det emellertid vara påkallat att göra en liten diskurs från ämnet.
Jag nämnde i samband med det sist behandlade lokparet ordet
barock. Nu förhåller det sig som bekant så att barocken med förkärlek arbetar med djurformer i sin ornamentik. Med roccocon inträder en fullständig revolution i detta hänseende. Djurformerna
försvinna och ersättas över hela linjen med vegetativa former. Det
blir växtriket i stället för djurriket som kommer att leverera stoffet
för den konstnärliga fantasin. Jämsides med denna nyorientering
företer roccocon en viss benägenhet för rent abstrakta former, visserligen grundade på naturmotiv men genom mer eller mindre
stark stilisering omdanade i rent abstrakt-dekorativ riktning.
Vi
behöva här endast tänka på ett av rococons älsklingsmotiv, den s.
k. rocaillen, d. v. s. den C-formiga bågen, till vilken visserligen musselskalet ursprungligen stått modell men vilken i sitt fullt utbildade
skick visar föga eller ingen frändskap med sitt ursprung.
Man kan icke undgå att få en stark påminnelse om detta förhållande mellan de båda stilarterna barock och rococo, då man
ställes inför en jämförelse mellan de båda huvudgrupperna av lokor i Umeå museum. Medan hela den första gruppen, djurhuvudlokorna, ger ett starkt intryck av barock, peka ornamentlokorna direkt hän mot rococon. Och liksom i förra fallet stilen förelåg fullt
klar och uttalad i lejonhuvudlokan, skola vi inom den andra gruppen finna en hel rad lokor, där rococon framstår lika utkristalliserat
klar.
Med denna stilindelning få vi ännu en sak klarlagd, nämligen tidsförhållandet mellan de båda huvudgrupperna. Djurhuvudlokorna gå tillbaka på en äldre linje; ornamenthuvudlokorna framstå som en senare typ.
Som en övergångsform och förmedlande
länk mellan de två ha vi otvivelaktigt rätt att betrakta orrhuvudlokorna, en hypotes som ju förövrigt beriktigas av de iakttagelser vi
redan gjort beträffande denna typserie och dessa förhållande i dekorativt hänseende till den andra serien inom samma grupp.
Uppdelningen av den första huvudgruppen gav sig av sig
av sig själv.
Svårare ställer sig ett dylikt särskiljande inom ornamentlokornas grupp.
Men även här kunna vi med lokhuvudets
form som utgångspunkt utgallra tre eller om vi så vilja fyra typserier. Vid upprättandet av museets nya katalog har jag kallat dem
resp. spiralhuvudlokor, C-bågshuvudlokor och näbbhuvudlokor.
Den mellersta av dessa serier skulle vidare kunna sönderfalla i två
avdelningar: en med enkla och en med dubbla C-bågshuvuden. —
Till dessa serier ansluter sig sedan ytterligare några par lokor med
sporadiska huvudformer.
Gå vi nu till den första av dessa serier (lig. 4, till vänster)
skola vi finna att den står orrhuvudlokan mycket nära, så nära t. o.
13
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in. att det i själva verket endast blir lokhuvudet ensamt, som blir
avgörande. Dekorationsschemat är detsamma med reliefrankan som
övergår till ett enkelt palmettornament på lokkroppens mitt för att
slutligen försvinna alldeles. Spiralhuvudlokan är den enda inom
sin grupp, som äger en dylik skulptural utsmyckning. De övriga
ornamentlokorna äro släta, bemålningen utgör — så när som på
själva huvudet — deras enda dekor. — Även beträffande lokkroppens form överensstämmer spiralhuvudlokan med orrhuvudlokan.
Dock förekommer i några fall tvåplanighet hos den förstnämnda.
Det som karakteriserar lokan ifråga är emellertid dess huvud. Det
utgöres av en cirkelrund skiva kring vars kant ett i relief skuret blad
böjer sig i spiral. Ofta löper basen av detta blad ned ett stycke utefter lokhalsens innerkant.
Spirallokans typ står lika starkt om inte starkare avskild från
de två (eller tre) övriga typserierna inom sin grupp som orrhuvudlokan efter vad vi sett står inom sin. Och i bägge fallen är det
icke lokhuvudets utan lokkroppens form som fäller utslaget.
Hade
vi från början tagit lokkroppens byggnad till utgångspunkt för vår
indelning i st. f. lokhuvudet skulle vi sålunda beträffande spiralhuvudlokan ha blivit nödsakade att föra densamma till första gruppen och ej såsom nu till den a n d r a . . . Ty det egendomliga förhållandet råder, att just med undantag för spiralhuvudlokorna har ornamentlokan — C-bågshuvud- och näbbhuvudlokan således här
tillsammanstagna — utbildat en egen lokkroppsform. Skillnaden
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loktyperna är i huvudsak följande:
1 :o) Medan djurhuvudlokornas liksom spiralhuvudlokans
kropp såsom enplanig företer en mer eller mindre rektangulär tvärgenomskärning, såsom tvåplanig en trappstegsformig, uppvisar ornamentlokan en kvartcirkelformig dito, varvid båglinjen motsvarar
lokans dekorerade yttersida. I själva verket är denna linje ej bågformig utan svagt S-formig, och ju starkare S:ts inåtsvängda i kurva
är markerad, desto starkare ger lokkroppen illusion av tvåplanighet
utan att dock vara tvåplanig.
2:o) Hos alla de förstnämnda loktyperna är lokbasen avslutad
i vertikalt led, så att lokparets två halvor mötas utefter en lodrät
linje. Hos ornamentlokan däremot är lokbasen avslutad i horisontalt led och dessutom försedd med utåtriktad klack, varigenom det
sammansatta lokparet nedtill får en rätlinjig avslutning i motsats
mot vad som är fallet hos de föregående loktyperna, där lokparet
nedtill bildar en cirkellinje.
Det är kanske framför allt detta sista förhållande som skänker
ornamentslokan dess särprägel. Undantag från regeln givas dock.
Sålunda visa några enstaka par C-bågslokor avrundad bas.
Även med avseende på bemålningen avviker ornamenthuvudlokan avsevärt från de förut behandlade typerna. Dekoren (blommålning) är oftast begränsad till vissa av enkla linjer omramade
fält av annan färg än lokkroppens grundfärg. Som en egendomlighet kan noteras, att inom denna grupp av lokor aldrig förekommer
den högblå färg, som annars dominerar i den västerbottniska färgskalan.
Vi ha här behandlat C-bågshuvud- och näbbhuvudlokorna som
en enhet, och med rätta, ty de skilja sig från varandra endast med
avseende på lokhuvudets form. Lokkroppens byggnad och dekor
överensstämmer till alla delar de två ifrågavarande typserierna
emellan.
Om de båda lokhuvudformerna är icke mycket att säga. Näbbhuvudlokans huvud är det enklaste.
Det består av en plan skiva
som i profil visar formen av ett mer eller mindre starkt böjt näbb.
Icke osannolikt är denna form att betrakta som en förenkling av det
enkla C-båghuvudet och alltså av yngre datum än detta. Intressantast i formhänseende är detta senare. Vi ha talat om enkla och
dubbla C-bågshuvuden.
Skillnaden dem emellan kan enklast uttryckas så: Den dubbla C-bågen är en genombruten enkel sådan,
så att det stora C:et kommer att omsluta ett inre mindre. Härigenom har uppstått det egenartade ornament, som pekar tillbaka mot
rococons favoritmotiv, den s. k. rocaillen, och som ger denna loktyp dess omisskännliga karaktär av just rococo. Nu är emellertid
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varit denna: från dubbel till enkel
C-båge, icke tvärtom. Den senare
är en förenklad och degenererad
form av den förra. Nästa steg i
utvecklingen nedåt blir näbbhuvudlokan.
Återstår slutligen de från de nu
behandlade typserierna fristående
paren av ornamenthuvudlokor.
Av dessa är det framför allt ett
par som ådrager sig särskilt intresse (se fig. 5). Lokkroppens
byggnad och dekor överensstämmer med de nyss beskrivna typernas men lokhuvudet har här fått
en helt egenartad gestaltning. Det
visar formen av en i profil sedd
lilja med två utåtböjda kalkblad
eller voluter vilkas triangulära
mellanrum utfylles av ett solfjäderliknande ornament.
Därmed skulle denna översikt
över den västerbottniska lokans
huvudtyper vara avslutad. En
sammanfattning av de gjorda iakttagelserna skulle kunna formuleras så: Medan den västerbottnisFig. 5.

Lokor med iiljeformat h u v u d .
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och där framför allt i hästhuvud(och lejonhuvud-)typen nått höjdpunkten av prakt och pompa, har
den i ornamenthuvudformerna — och där företrädesvis hos typen
med det dubbla C-bågshuvudet — mött sin fulländning i en annan
riktning: förnäm och sirlig elegans.

EN VÄSTERBOTTNISK HEMBYGDSFORSKARE
FÖR H U N D R A ÅR SEDAN.
NÅOOT OM KOMMINISTER PER STENBERG OCH HANS
ORDBOK ÖVER UMEÅ SOCKENS BYGDEMÅL.

Av SF.TH

F

LARSSON.

ör några år sedan, då föreståndaren för Landsmålsarkivet i

Upsala vid ett tillfälle befann sig i Vitterhetsakademiens bibliotek, fästes hans uppmärksamhet vid ett dialektologiskt arbete i handskrift, som ej förut varit känt för dialektforskare. Boken,
som numera är deponerad i Landsmålsarkivet i Upsala, är av ett
särskilt intresse för oss västerbottningar. Den är nämligen skriven
1804 av dåvarande komministern i Umeå landsförsamling, Per
Stenberg, och innehåller "Alphabetisk förtekning uppå Umeå sockens nationela Ord och talesätt". Den omfattar 210 sidor i folioformat förutom flera vidhäftade blad av olika storlek och upptar
ungefär 2000 ord. Dialektuppteckningar från äldre tid ha ju alltid stort vetenskapligt värde, om de äro gjorda med omsorg, vilket
i hög grad gäller om denna ordsamling av Stenberg. Då författaren funnit, att det vanliga alfabetet ej räckt till för att karakterisera
de olika ljuden, har han infört två nya bokstäver, a med kors över
(här tryckt som se) för att beteckna ett mellanljud mellan a och ä
och o med kors över (här tryckt som ö) ett mellanljud mellan o och
å. Särskilt accentsystem är också använt. Efter anförande av
ordens böjningsformer söker författaren att härleda deras ursprung. I samband med översättningen, ibland åskådliggjord genom teckningar, brukar han också anföra fraser, där ordet ifråga
förekommer. Ibland brukar han också ha notiser om dess förekomst, om det är vanligt eller sällsynt, kommet från andra socknar o. s. v.
Efter dessa ord om verket skola vi giva några data ur författarens liv, vilka beredvilligt lämnats av hans sonson, f. d. folkskolläraren Per Th. Stenberg i Lycksele.

198Komminister Per Stenberg föddes den 18 dec. 1758. Föräldrarna voro bonden Erik Persson i Stöcke by av Umeå socken
och hans hustru Anna Eriksdotter. Fadern ägde ej någon skolunderbyggnad men kunde dock skriva en någorlunda god handstil,
vilken konst han också lärde sina barn. Därjämte var han utrustad med gott förstånd och gott minne, vilket synes hava gått i arv
till sonen Per el. Petter. Då det visade sig, att gossen hade anlag
för studier, sändes han vid 12 års ålder till tullnären Lars Ström
i Ratan för att av denne lära de bokliga kunskaper, som fordrades
för att bliva s. k. besökare vid tullen eller bodbetjänt. Studiehågen
växte dock, och på nyåret 1773 blev gossen inskriven i Umeå skola.
Skolans rektor var Zakarias Sundén och collega Carl Saedenius.
Rektor Sundén avled samma år, då Saedenius blev vice rektor och
en student Sundling collega. Magister Saedenius var den, som
särskilt tog sig an den fattige bondgossen från Stöcke och vårdade sig om honom. Efter fullbordade studier i Umeå begav sig
Stenberg till akademin i Åbo. Som han var en fattig yngling måste
dock studierna vid akademin stundom avbrytas, dels genom antagande av kondition, dels ock genom att återvända till hemtrakten
för att genom viaticum erhålla nödiga medel till studiernas fortsättande. Det lyckades ock för honom att återvända till akademin,
och i oktober 1786 skedde prästvigningen. Sin första prästerliga
tjänstgöring erhöll Stenberg som huspräst hos generallöjtnanten,
baron Wilhelm Carpelan på Odensaari i Finland. På general
Carpelans inrådan fortsattes studierna för erövrandet av magisterkransen, och i februari 1788 reste han åter till akademin. I mars
1789 avlades filosofie-kandidatexamen med betyget "maximus dignus", och den 14 juni samma år ägde promoveringen rum. —
Efter återkomsten till Sverige innehade Stenberg, bland andra prästerliga tjänster, komministertjänsten i Umeå stad, och år 1804 blev
han komminister i Umeå landsförsamling, vilken befattning han
innehade till sin död, den 4 maj 1824.
I ett brev från magister Per Th. Stenberg meddelas följande:
"Uti det griftetal, som hölls vid min farfars jordfästning d. 11
Maj 1824, av Teol. Dr Hambraeus heter det bland annat:
'Sina lediga stunder delade han bland vänner och använde dem
även på nyttiga och gagnande föremål, hade från yngre åren förvärvat någon insikt i naturvetenskapen, varigenom han gjort sig
känd av denna vetenskaps idkare på andra orter, samt även i dithörande ämnen gjort några samlingar, dem han tid efter annan insänt
till Kungl. Wetenskaps Academien. Även under den senare tiden
sysselsatte han sig med en geografisk grundritning jämte beskrivning över sin födelse-socken, som efter hans dagar torde komma av

199trycket utgivas 1 ), och skall med den lokalkännedom han ägde därav,
bliva tämmeligen säker och pålitlig.'
Ehuru i griftetalet ej nämnes något angående omskrivna 'Samling ord och uttryck från Umeå", framgår dock, att min farfar brukade insända ett och annat till K. W. A."
De ord, som följa i nedanstående utdrag ur Stenbergs ordsamling, äro valda så, att de äro ägnade att belysa gamla seder, bruk
och föreställningar.
Annar, n: masc: indef: annarn def .annara, pl.: (mån af andra, nämlig. skidet?) så heter det mindre skidet, som skidlöparen
har på högra foten hwarmed han sparkar efter och ger fart och är
något kortare än skidet som är på wänstra foten, och heter altid
skid.
Bcera, Nom.: mascul: indefinit: Baran def.: Bcerana Plur:
(förmodeligen af bära?) är en warelse, som de i sina widskeppelse
tro existera och tillkomma på fölljade sätt: At trollkäringen någon wiss T:ex. Torsdags qwäll går i någon badstuga, eller i dess
förstuga, där hon skjär eller klipper ett stycke af sitt lintyg, såsom
ock af andra sina plagg och binder i denna lintygs kluten alla
dessa klutar till en boll m: m: hwarvid hon tillika skall skjära sig
i wänstra lillfingret och låta bloden rinna uti samma boll, hwarvid
hon skall säga: Bcera! Bcera! i alla gälar ska du springa, och
smör och grädda heirn till mag bringa, (eller hwad hon då behagar honom befalla) och derför ska ja i Hälfwitä för deg brinna.
Hwarwid hon rullar i från sig denna boll, som derwid då skall
få lif, och flitigt och trogit uppfylla sin undfägna befallning.
NB.: Bceraskjit kallas m u c o r s e p t i c u s , som på en enda natt
kan till myckenhet wäxa i fuktiga fä- och fårhus och som ser ut
som skummad grädda den de tro wara Baerans spilning.
Om de
då skjära sig spön af nio handa trän och dermed piska denna
förmenta spilning läng i, så skall han aldrig mera wåga sig i den
gården at draga derifrån något, ja troll käringen skall till slut
nödgas komma och swara på alla frågor, som henne föreställas. T: ex: huru och när hon gjort honom? Hwad? och huru mycket samt huru länge hon har dragit etc.: Och alt detta
under mycken wånda och ångest samt ynkeligt bedjande, at de
måtte upphöra med piskandet.
Gdbbstejn, köbbstejn, n: masc: defin: caret indef: sing: tant:
(af gubbe och sten) i wissa byar 2 ) hafwa de haft det bruket, at
de hafwa utwalt en wiss sten på någon sin äng, som är omkring
wäxt med löf, som de kalla göbbstein, och hwad han ej är omSynes ej vara kvar. S. L.
-) Ändrat från S t ö c k e b y .

200gifwen af löf så prydes han dermed under hurrande och glädjerop
när de slå ängen och det för den eller de unga hustrur skull, eller
dem till heder som det året hafwa blifwit gifta till byn. Afsikten
är: at dessa skola hafwas dit at sitta och hållas där till dess de
låfwa at till nästa tjugunde dag Jul tracktera alla gubbar och
gifta karlar i byn, som då kallas Göbböhlä; merendels låfwa de
detta genast då de slippa at sitta på göbbstejn.
Om detta brukas
i alla byar är mig obekant.
Grahn, n: masc: indef: och def: lika grahna, pl: förmodeligen af grund eller grundning) så kallas en landsträcka bredwid
åar, bäckar eller insjöar, som är tillkommit medelst upgrunningar af den sand och gyttja, som wattnet har fört med sig.
Sådana landsträckor äro merendels lågare än det öfriga landet,
hwarifrån de äro skilda antingen af någon dahl, myra, igengrodd
årännel, äng eller slikt. De äro merendels någon udde fri från
skog, torra och hårdwall, samt något uphögda. Ibland är det
blott en afskiärning ifrån det öfriga landet medelst någon liten
bäck.
NB. Häraf hafwa Landshöfdinge ladugården Grahn i Ume
och Öfwerste Bostället Grahn i Pithe, sina namn.
Gullskre, n: neutr: indef: Gullskreä, defin: Gullskrea,
pl:
(af Guld och skrida).
Är en skråck warelse, som allmogen här
tror existerar, och skall wara af följande art och beskaffenhet.
Skepnaden skal wara såsom en Orm, eller som en stor matk, men
sammansättningen, åtminstone efter utseendet, skall bestå af oändligt många i hwarandra, dock mäst långsåt, inwiklade matkar,
som tyckas hwar och en särskilt röras, Desse ormar skola wara
rådande öfwer fördolda och i jorden nedgrafna och gömda skatter,
dem de om nätterna ligga på, men wid solens upgång krypa de
opp och wandra om kring men mycket långsamt krypande, och
sakta skridande, hwarföre det kallas Gullskre.
De skrida således i en jämn och ouphörlig rörelse til dess de wid solens nedgång åter infinna sig på sin skatt; så att den, som får se en sådan,
och åtföljer honom till dess han wid solens nedgång kryper ned på
sin skatt, han finner dermedelst skatten om man gräfwer på samma
ställe. Om ormen har guldfärg, så skall skatten bestå af guld
som han ligger på, och heter då Gullskre, men ser han ut som
silfwer så skall skatten bestå af silfwer, och heter då Selfskre,
Silftskre, Silfwerskre, Selfwerskre, Sölfskre, och om skatten är af
koppar så skall den likna koppar och heter då Köpparskre m: m :
N B : Jag har aldrig sett något sådant men gissar, att det är någon
stor larf, matk, eller något eget ormslag. Heter ock med ett allmänt namn: Ormskre.
Sölfgara, n: m: indef.: Solfgaran, definit.: sing.: tant.: (af
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Sölf och gara: se de orden). Det elacka wäder, som om wåren altid är några dagar efter det Swalan första gången har wist sig,
t: ex: Hä ska alti wara sölfgaran d: ä: det skall alltid wara några
dagar kalt och elakt wäder straxt efter det swalan första gången
har wist sig, då hon försvinner och ej synes; men när hon åter
wisar sig, så är man säker at wårwärmen har tagit sin början.
NB. Jag har observerat at swalan, åtminstone någon, har wisat
sig ibland första gången just under det isarna hafwa rifwit eller
straxt derefter men aldrig förut. Ett nytt bevis på, att de wintra i
vattnet. Sölfgaran förorsakas då af den kyla, som uppgått i luften
af isens rörelse.
Win, n: n: indef: winä, def: wina pl: (or: ok:). Fågellek,
ormlek, eller deras samling till parning. Häraf är kjädarwin,
Hwörrwin, örmwin etc.: Ni: fiskarnas lek heter aldrig win, utan
lek. Om örmwinä äro följande sagor: At ormarna om wåren
skola samlas i stor myckenhet, at då råka på dem skall wara farligt,
emedan de alla jaga efter den de se, på det sättet, at de skola bita
i sin stjert och såsom ett tunneband rulla ganska fort men springer
man öfwer myrstackar så skall man kunna undslippa dem. När
man träffar örmwinä, så skola de dels kräla om hwarannan i
myckenhet widt omkring, dels ock skola de ligga stilla i en hög
inwicklade i hwarannan, och hufwud wid hufwud. Den största
ibland dem skall wara hwit och hafwa en Guldkrona på hufwudet,
såsom deras kung. Åtskilliga berätta huru en eller annan hafwer
sökt at bekomma denna Guldkronan på det sättet, at då de warit
stilla, har han burit en myckenhet ris omkring dem och tändt eld
derpå och så med en lång käpp röfwat kronan utaf ormen, eller
ock har han brändt upp dem alla och så fått kronan, etc. Häraf
lärer minsta delen wara sanning, hälst hwad kronan angår får
man säkert afpruta. Jag har åtminstone ej sedt någon sådan lek.
Det kan wara möjeligt at de samla sig. En man har jag hört, som
sade sig sjelf hafwa sedt när han nattetid red på en wäg först 3
ormar nederst wid en liten backe, — dem han slog ihjäl, och sedan
när han kom på backen en otrolig myckenhet af dem på andra
sidan af backen, då han red i fult spår streck öfwer dem alla och
sin wäg. Som jag ej mins hwem den samma war, så törs jag ej;
förswara hans trowärdighet.
Ähliblåst, n: n: indef: Ähliblåstä def: Sing: tant: ( af älfwor,
som är en art spöken, hwiket ord dock icke här är kändt eller brukligt, och blåst). En art utslag, eller skabb, som sätter sig i ansiktet eller på halsen, som kommer af wädret, det de dock tro skola
härröra af något tråls påblåsande. Dett skall kunna botas med
det, at man låter en hwit Get andas och flåsa 3 gånger derpå och
sedan twätta stället med hennes mjölk.
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G a m l a seminariet i U m e å , n u m e r a H e m b y g d s f ö r e n i n g e n s m u s e u m .

S E M I N A R I E T SOM B L I V I T

MUSEUM

ELEVERNAS AVSKED I TONER TILL DET
GAMLA HEMMET.

N

är Umeå seminarium flyttade från sina förutvarande lokaler, vilka numera inrymma Hembygdsföreningens museum,
Nationalmusei ta veideposition och Minervas bibliotek m. m.,
utfördes av seminarieeleverna under fru Hanna Roseils ledning
följande av d:r Frans Svedberg författade och av fru Roseli tonsatta
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Lyft dig nu högt, vår unga sång,
och strömma som majregn ned
och fyll dessa salar en sista gäng
och fyll våra hjärtan med! —
Det gamla hemmet skall lykta sin saga,
nu slocknar den härd, som tänt våra bloss.
Som fåglar ur boet vi flytta och draga
till nya hemmet, som väntar oss.

Och här ha vi sjungit —vårt hem vi dränkt
i vågor av harmoni.
¡ZZZII
/ var sal, i var gång, i vart gömsle vi stänkt
en glittrande melodi.
Här ligga tusende sånger gömda,
här slumrar en visa i varje vrå —
och kanske, när borta vi äro och glömda,
att väggarna tona av sång ändå.

Här släkte på släkte varandra följt
snart ett halvsekels skiftande är.
Var höst som en yrande bränning de sköljt
mot din tröskel och svunnit var vår.
Och lärares led och lärjungars flockar
ha skiftat som vågen vid Urnans strand. —
Det lyser av silver i mångens lockar,
och mången nått vilans och tystnadens land.

Så tag vår hälsning och vårt farväl,
värt tack med vår avskedssång!
Vi räcka dig hela vår varma själ
i tonernas rosenfång.
Fast stundom vemod vårsång vill dämpa,,
vi sjunga vårt jublande tack till slut:
Vi sjunga lycka åt dem som kämpa
och frid över dem som kämpat ut.

HEMBYGDSFÖRENINGENS UMEÁÍMUSEUM
I NYA LOKALER.
EN O R I E N T E R A N D E

Av

D

H.

ÖVERSIKT.

MOLLMAN-PALMGREN.

å hembygdsmuseet i Umeå i april 1926 åter slog upp sina
portar för allmänheten efter den föregående vinterns orh
höstens arbete med samlingarnas överförande från deras dittillsvarande logi i Magasinsbyggnaden vid Hamnen till de nuvarande lokalerna i nedervåningen av Gamla Seminariet, kunde Hembygdsföreningens ordförande, landshövding Ringstrand, fastslå
som ett glädjande faktum, att i och med denna överflyttning en sedan åratal brännande fråga på Hembygdsföreningens dagordning
nått en tillfredsställande lösning: frågan om beredande av värdig
bostad för Hembygdsföreningens ansenliga och värdefulla samlingar av etnográfica, kyrkliga föremål och arkeologiskt material.
Luft och ljus, tvenne ting som dessa samlingar blott alltför
länge varit i avsaknad av men som torde få uppställas som oavvisliga villkor för varje museal institutions liv och bestånd, äro i de
nya museilokalerna i rikt mått tillfinnandes. Då härtill kommer,
att Västerbottens Hembygdsförenig tack vare storartade och frikostiga donationer från skilda håll sett sig i stånd att vidtaga genomgripande restaurerings- och omdaningsarbeten, ägnade att skapa
en stilfull och värdig museal interiör i samlingarnas nya hem, har
resultatet blivit, att Umeå, och därmed också hela Västerbotten, fått
ett museum, som i stort sett torde få sägas motsvara de krav man
har rätt att ställa på en provinsiell institution av denna art. — I
stort sett... Givetvis förefinnas alltjämt brister, av vilka här särskilt en må påpekas.
Under arbetets gång med överflyttningen av samlingarna hände
det understundom, att undertecknad hörde även med museet väl
initerade personer uttrycka sin förvåning över föremålsbeståndets
rika omfattning och storlek. Man undrade med skäl, hur det verkligen varit möjligt att inrymma dessa samlingar i de tre små rum
som stodo till disposition för museet i hamnmagasinets hus.
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Planskiss över museivåningen.

För undertecknad, som fått sig uppdraget med samlingarnas
överförande till och inrangerande i de nya lokalerna anförtrott,
skulle det emellertid snart nog under arbetets gång visa sig, att icke ens dessa nya utrymmen skulle bli fullt tillräckliga, i trots av,
att de, jämfört med de föregående, erbjödo mångdubblade möjligheter i utställningshänseende. Följden blev, att vid föremålens och
föremålsgruppernas uppmontering en kraftigare gallring än som
väl från början var avsedd och önskad, måste företagas. En dylik sovring kan emellertid av lätt förstådda skäl endast drivas intill en viss gräns, och härav gav sig med nödvändighet den följden att en sammanträngning visade sig ofrånkomlig, där en större
spatiösitet dock hade varit att föredraga av — om icke annat —
rent estetiska skäl. Men — om också i detta fall icke kunnat skapas en dygd av nödvändigheten — torde det dock få sägas, att
därför inga större nackdelar åsamkats.
Det väsentligaste, överskådligheten, har icke äventyrats i nämnvärd grad genom nu berörda förhållanden.
De nackdelar, som dock förefinnas, beröra
och stå i samband med museets framtid och utveckling. I de nuvarande utställningslokalerna har nämligen icke kunnat beredas
utrymme för tillskott till museets redan förut rika samlingar. Förhandenvarande lokaler ha helt måst tagas i anspråk för i museets
ägo redan befintliga föremål. Följaktligen måste det inom den närmaste framtiden tänkas bli så, att nyförvärv, som icke kunna in-
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212passas i Gammlias miljö (Jämtebölegården) eller inbytas i den nu
ordnade utställningen i museet, tillsvidare torde få förvisas till museets magasinslokaler.
Denna visserligen allvarliga nackdel bör
emellertid ej betraktas som ett hinder för museets utveckling och
utvidgning utan snarare som en sporre, vilken med tiden framtvingar ökade utrymmen med åtföljande nya möjligheter i utställningshänseende.
Det nuvarande museet omfattar endast bottenvåningen i Gamla Seminariets byggnad. Och av däri befintliga sju rum, disponerar hembygdsmuseet fem, jämte korridorerna, medan de två övriga
rummen tagas i anspråk för Nationalmusei stora deposition av
svensk och utländsk konst.
Som av vidstående planskiss framgår, är vidare ett av hembygdsmuseets rum (E.—E. II) reserverat för ekonomiändamål,
(eldning och tvättrum, etc) vadan för utställning återstå endast fyra (A. B. C. och D.) jämte som förut nämnts, korridorerna.
I det följande skall en kort resumé lämnas över de olika föremålens och föremålsgruppernas uppställning inom dessa lokaler,
varvid för överskådlighetens skull den benägne läsaren hänvisas
till planskissens beteckningar. De i nedanstående framställning
förekommande romerska siffrorna (I—V) hänföra sig sålunda till
resp. väggfält inom de skilda avdelningarna.
Efter passerandet av glasdörrarna till vänster i vestibulen inträda vi i västra korridoren. I densamma har hela högra väggen
(I) reserverats för den kyrkliga utställningen, fig. 2, bestående till
större delen av en rad helgonbilder i träskulptur från den senare
medeltiden. Främst är att notera ett magnifikt krucifix, upptagande större delen av väggfältet. I likhet med större delen av de
övriga skulpturerna, av vilka må nämnas en Maria- och en påvebild, härstammar det från Backens landsförsamlings kyrka utanför Umeå.
Samma är förhållandet med den nedanför krucifixet
uppställda, ålderdomliga kyrkkistan, med sitt högt välvda, ur en
trästam urholkade lock.
På motstående väggen (II) ha vi att lägga märke till ännu en
träskulptur, föreställande St. Kristoffer, och enligt tradition skuren i Västerbotten.
I västra ändan av denna korridor, längst fram vid fönstret, inrymmes dels muséets mynt- och medalj samling, dels, i två väggskåp, den förnämliga kollektionen av Strömbäcks glasbruks tillverkning, jämte en del gammalt porslin.
Strömbäcks glasbruk,
vars drift började i medio av 1700-talet men, efter att länge ha fört
en tynande tillvaro, åter nedlades, för alltid, på 1870-talet, hade
som specialitet tillverkning av enklare grönt och brunt buteljglas
jämte fönsterglas. Prov på denna tillverkning återfinnes i skåpet

213vid vänstra väggen (II), där bl. a.
de stora vidbukiga flaskorna utmärka sig genom godsets djupa
och vackra lyster. I högra väggskåpets främre avdelning representeras glasbrukets tillverkning
av finare glas; dricksglas, karaffiner, brännvinskaraffer etc. (fig.
3). Här lägga vi bl. a. märke till
den s. k. guvernantkaraffinen
(fig.
4), etsad till födelsedagsgåva åt
en guvernant i patron Häggströms
familj, den siste innehavaren av
Strömbäcks glasbruk. Etsningen
framställer guvernanten själv och
hennes tre små disciplar i skolrummet, en förtjusande genrebild
från 1800-talets förra hälft. —
Innan vi lämna denna avdelning, vilja vi påpeka de två eleganta små taburetterna i 1730talets stil, uppställda vid sidan av
glasskåpen invid dörrarna till tavelsalarna. På väggarna ovanför
dessa taburetter ha vi slutligen
ett par vackert skurna relieftavlor Fig. 4. Karaff av S t r ö m b ä c k s tillverkning.
av trä med lejonansikten (fig. 5).
Tavlornas ursprung är hittills outrönt. Intill sista tiden ha de
suttit uppspikade över förstukvisten på egendomen Fridhem i
Umeå. Möjligen ha de emellertid ursprungligen tillhört någon kyrkport e. d. (Den
eller de som möjligen ha sig något närmare bekant om dessa relieftavlor, ombedes benäget hänvända sig till undertecknad, enär det vore av stort intresse att få
frågan om deras ursprung och härstamning klarlagd).
Tillsvidare lämnande tavelutställningen
bakom oss, vända vi tillbaka genom korridoren och inträda i rum A, vilket som av
planen framgår, ägnats åt avdelningarna
Heminredning och husgeråd och vad därtill
hörer: möbelkonst, belysnings- och eldF i g . 5. T r ä r e i i e f .
redskap, mått, mål och vikt, tidmätning,

214musikinstrument etc., samt till sist en avdelning; födans beredning och njutande.
I rummets fond, mellan fönstren (vägg I) möter oss ett vitt
klockskåp med uppslagna övre dörrar.
Utom en del av museets
tennsamling finna vi på hyllorna i detta skåp bl. a. övre delen av
ett medeltida rökelsekar av brons, en kyrkkalk av tenn från Sorsele, och en stor silverbägare (fig. 6), den senare enl. inskription en
premie av "Riksens Hög loflige Ständer till Wäfverskan
Anna
Gädda för dess wista flit uti fin Lärfts wäfwnad Anno 1756."
På sidorna av detta skåp upptages utrymmet framför fönstren
av två grupper bord och stolar,
av vilka särskilt borden förete
mycket ålderdomliga former. På
bordet till vänster lägga vi märke
till ett fågelformat dryckeskärl av
säregen karaktär. Från att länge
i museets katalog ha gällt för att
vara en vette för sjöfågelsjakt
visade det sig vid underkastad
expertise vara en fågelkosa
av
tämligen sällsynt art och erhöll
så sin rehabilitering.
Bland övriga möbler i detta
rum lägga vi vidare märke till de
två raka sängarna å vägg II, båda från Lycksele s:n. Den övre,
vitmålade med gustaviansk dekoration bär tydlig högreståndskaraktär i sin förnämt sirliga utformning. Mittpartiet av samma
vägg domineras av ett särdeles
Fig. 6. Anna G ä d d a s s i l v e r b ä g a r e .
vackert skänkskåp bördigt från Kasamark (fig 7). Troligen en möbel från 1700-talets sista årtionde har skåpet på ett överraskande sätt förmått bibehålla den ursprungliga dekorationsmålningens alla färger vid lysande klarhet.
Detsamma är tyvärr icke fallet med skåpet å vägg IV, ett av museets sista och förnämligaste förvärv (fig. 8). Härstammande från
Röbäck, Ume s:n, har detta senare skåp emellertid med full säkerhet utsfått från samma mästare som Kasamarkskåpet. Därpå tyder
det nästan identiska dekorationschemat (draperierna, rosorna) likaväl som den förvånansvärt väl avvägda känsla för färger och proportioner, som på ett individuellt sätt ger sig tillkänna hos båda
skåpen. —
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S k ä n k s k å p , Kasainark, U m e å s:n

216-

F i g . 8.

S k ä n k s k å p , R ö b ä c k , U m e å s:n.

217Inom musikavdelningen å vägg IV lägga vi märke till den lilla orgeln från Holmöns kapell, en rad primitiva fiolfodral, några
näverlurar, två bockhorn, av vilka det ena är skickligt och fyndigt
ornerat med ett bockhuvud, tvenne psalmodikon, en fagott och en
hemgjord fiol.
På andra sidan om Röbäckskåpet finna vi på tidmätningsavdelningen bl. a. ett par solvisartavlor av trä, två s. k. "beständiga
almanackor och en del väggur. Mått, mål och vikt heter avdelningen därintill och här fästa vi oss främst vid en aln av stål med utmärkt vacker ciselering utförd vid
Wira bruk och signerad "Johan
E. S. Anno 1761".
Å kortväggen vid dörren (III)
intill kakelugnen har avdelningen
för eldning och belysning fått sin
plats. Här lägga vi märke till en
samling ljusstakar, lyktor och lampor, m. m. Till vänster om dörren å samma vägg har på en
rad hyllor inordnats diverse husgeråd tillhörande
matlagningen
och födans njutande.
Sålunda
fästa vi oss främst vid den
vackra samlingen av ölstånkor och
träkannor, däribland en vacker
s. k. tvebottens kanna. Vidare en
rad svarvade bägare, dosor och
skålar, de senare imitationer av
F i g . 9. L j u s k r o n a av S t r ö m b ä c k s g l a s
f r å n S t r ö m b ä c k s kapell.
de lackerade ryska skålarna, en
rad kaffeutensilier,
grytor, pannringar etc. Invid dörren märkes en rad våffel- och krustadjärn,
slevar, "tvarun" och köttgafflar.
Golvutrymmet i detta rum upptages till en del av en monter,
innehållande mindre föremål s. s. matbestick, snus- och tobaksutensilier, diverse beslag och spännen, skrivdon, samt sist men ej
minst en rad föremål tillhörande folkmedicinens område: kopphorn,
snäppare och åderjärn. I taket ovanför denna monter nedhänger
en ljuskrona av glas, ett unikt och säreget minne från Strömbäcks
glasbruk. (Fig. 9). Tillverkad på bruket och avsedd för Strömbäcks kapell företer kronan en högeligen säregen form med sina många S-formiga ljusarmar av glas och sin stomme av rött
glas, gjutet kring klossar av rödfärgat trä.
En samling mindre skrin, lampetter, speglar, litografier och
stick komplettera utställningen i detta rum.

218-

Fig. 10.

K ö r d o n och t r a n s p o r t r e d s k a p .

På vägen över till nästa avdelning på östra sidan av vestibulen passera vi ytterligare några möbler, utställda i korridoren invid
dörren till rum A: ett vackert snidat och målat skåp, några kistor,
ett par stolar av allmogekaraktär.
Den östra korridorens långväggar har tagits i anspråk för utställning av ytterligare möbler: ett skåp, fyra vackra ståndur, en
del kistor och stolar. Å vägg I finna vi vidare en samling fotografier från Umeå före 1888 års brand, en äldre Umeåkarta samt tre
oljemålningar föreställande tre av den gamla Umeåfirman Glas'
segelfartyg, samtliga byggda å Tegs varv och förda av kapten Domeij.
Å vägg II har placerats en del äldre bykartor.
Från korridoren inträda vi i rum B, i sin helhet ägnat åt avdelningarna Kör don och transportredskap. Fig. 10. Umeåmuseets
samlingar av hithörande föremål äro i högsta grad intressanta och
äga en synnerligen stor kvantitativ omfattning. Detta gäller i synnerhet seldonssamlingen, som belöper sig på cirka 250 par lökar
och 100 selkrokar. Av dessa har givetvis endast en bråkdel kunnat
utställas, och återfinnes: selkrokar å vägg II och lökar å vägg III.
De förra ha beskrivits av intendent Jirlow i en special-uppsats i
1923 års Hembygdsbok (sid. 38—43); de senare ha blivit föremål

219för en liknande undersökning i föreliggande bok. (Se vidare artikeln Den Västerbottniska lokans huvudtyper.)
Utom denna imposanta utställning av äldre seldon ha vi att i
detta rum lägga märke till de tre utomordentligt vackra slädarna
vid fönsterväggen ( I ) :
Till höger: Skrinda från Sävar.
I mitten: "Karilöjt" från Löfånger med slädschabrak av blått
kläde med vita applikationer.
Till höger: Karmsläde från Löfånger.
På väggen mellan fönstren en samling vackert målade rankbågar.
Å golvplinten utmed vägg II äro utplacerade en rad rid- och
klövjesadlar av trä, därav en signerad 1605. Å motsatta sidan av
rummet invid vägg II notera vi en vacker vagnskorg i rokokostil,
samt till höger och vänster om densamma en samling större kvadratiska skrin.
Kortväggen vid dörren (IV) upptages av en samling transportredskap av olika slag: ok, bärkäppar, ryggmesar och höbugor, vidare "trugor" för man och häst, "tramper", en samling betsel av trä och horn, selknän "bogskutt", tömringar etc. På andra
sidan om dörren å samma vägg en rad tränsar och stångbetsel av
järn och messing, sporrar och stigbyglar.
Bland stångbetseln
uppmärksamma vi främst ett ståtligt sådant från 1500-talets slut,
rikt ornerat. Golvplinten nedanför denna vägg upptages av matspannar och "nästgäls"-askar.
Genom dörren vid vägg II inträda vi i
hantverksavdelningen,
(fig. 11), rum C. Större delen av detta rum tages i anspråk av
gruppen lin- och ullberedning, spanad och vävning:
Vägg I: Linbråkor och lindragor, häcklor, linklubbor, linborstar och linfästen. De senare vilka utmärka sig för sitt synnerligen vackra utförande såväl i snidet som bemålningen, uppdela
sig i två skilda typer: de torn- eller spirformade, och de bladformada ("linkammar", så kallade på grund av det kamformade krönet).
Vägg II (fönsterväggen): En samling tillbehör till vävstolen:
Revträn, vävspännare, vävlunor etc., samt vidare bandvävskedar,
nystkronor, härvlar, kabbestol och bandvävstol.
En rad spinnrockar och en gammal vävstol, med årtal 1754, fullständigar avdelningen.
Vägg III. Å denna vägg representeras tvenne yrkesgrupper:
Snickeri och smide, den förstnämnda av en större samling redskap
och verktyg, den senare av olika smidesprodukter, varibland må
nämnas en vacker uppsättning av lås och nycklar, dörrbeslag, portklappar och väderflöjlar,
av vilka senare den äldsta bär årtalet
1756.
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221Ä vägg IV fortsätter denna avdelning med två nya grupper:
tapettryck och läderberedning med skomakari. Inom den sistnämnda gruppen må särskilt uppmärksammas ett
sämskningsredskap
och tvenne garveriklubbor jämte, för skomakeriets vidkommande,
en samling sälskomönster av trä.
På vänstra sidan om dörren å samma vägg har hela utrymmet
reserverats för tunnbinderi och laggkärlstillverkning.
Här återfinnes sålunda, utom de olika redskapen s. s. tunnrivar, bandbråkor och bandhakar, stävmallar och -hyvlar, även en samling laggkärl av skilda typer och slag: brännvinskaggar,
filbyttor och ämbar, ljusstjärnor och byttor, ett större fat för renmjölksförvaring
(lapskt) m. m. — Å vägg I (närmast kakelugnen) är ordnad en
liten avdelning för näverflätning.
I anslutning till spånads- och vävnadsavdelningen har slutligen i detta rum placerats en större monter innehållande dels prov
på textila arbeten: en samling fälltäcken av rosengångsvävnad,
dels några dräktföremål:
bahytter, "stycke och mössa", några
mansvästar (därav en mycket elegant broderad gul sidenväst från
omkring 1790—1800) och ett vackert 1700-tals broderi.
Bland övriga föremål i detta rum må vidare omnämnas en
mindre samling repslageriverktyg, (vägg II) och en rad mangelbräden med kavlar, de förra vackert ornerade i karvsnittsmanér
(vägg III i mitten).
Vid utgående från hantverksrummet har besökaren att passera de i östra korridorens ändpunkt uppställda skåpen och
montrerna innehållande museets samling av lappska föremål
och arkeologiska avdelning.
Den senare, som icke är synnerligen omfattande, inrymmes i montern längst framme vid fönstret.
Av de olika föremålen må framhållas en samling flintredskap från
äldre stenåldern, några hackor av nordskandinavisk typ, en båtyxa, några vackert arbetade hål- och rätmejslar,
skifferspjutspetsar och knivar av ångermanländsk typ, ett antal pilspetsar av
kvarts (fjälltyp) samt slutligen en mindre samling skafthålsyxor.
Av rikare omfattning och synnerligen hög kvalitet är den lappska samlingen.
Här märkes i främsta rummet en rad utmärkta
prov på den specifikt lappska tenntrådsornamentiken sådan densamma framför allt koncentrerats till renselar, bälten och andra
selnings- och dräktdetaljer.
Vidare märkas i det närmaste kompletta dräkter för man och kvinna: rockar, bröstlappar, mössor,
högtidsmössor, silverkrage, handskar och skoband.
Bland redskap må särskilt framhållas dylika för sen- och
tenntrådsdragning,
vävskedar, knivar och yxor. Härtill sluter sig vidare en samling
horn- och silverskedar, tobaksutensilier, eldstål samt diverse prydnader och amuletter.

222Invid de lappska skåpen finnes å väggen uppsatta tvenne mindre glasskåp, av vilka det å vägg I innehåller några lappska stavar, det å vägg II en äldre lappsk skida med skovelstav. Dessa senare två föremål äro av särdeles märklig art.
Funna på halvannan meters djup i en torvmosse i Kalvträsk vid Östra Grantjärn,
Burträsk socken, torde de vara av synnerligen hög ålder, något
som också bekräftas av i synnerhet skidans primitiva karaktär.
Antagligen ursprungligen klädd med skinn på undersidan företer
den ungefär på mitten fyra små hål för bindningens läderremmar,,
vilka sålunda trädes tvärs igenom och under skidan. Införlivade
med museets samlingar år 1925 tillhöra skidan och staven ifråga
ett av museets värdefullaste nyförvärv. —
Det fjärde och sista utställningsrummet (rum D) är ägnat
den västerbottniska modernäringen: jordbruket, jämte boskapsskötsel samt jakt och fiske.
På jordbrukssidan, vägg I, möter sålunda en tämligen rikhaltig samling äldre jordbruksredskap: grepar, skövlar, liar och lieorvar, skåror och slagor.
Bland redskap för sädens beredning
lägga vi främst märke till raden av grynstampar, ett kojuversåll,
stampjärn och handkvarnar.
Till samma kategori får också räknas trenne potatiskvarnar av olika typ.
På golvplinten nedanför fönsterväggen har placerats en större
myrkniv med dragstång och tillhörande bräde.
Till boskapsskötselns område höra ett par primitiva kastreringsredskap
(s. k. snöpklåvar), en samling fårträljar, skor för
arbetsoxar, ett par hästklampar jämte andra föremål.
Å kortväggen till höger om dörren (vägg V), står ett större
mjölkskåp ("kontor", innehållande en samling mjölktråg.
Till
samma avdelning sluter sig redskap för ost- och smörberedning:
ostkar, ostkorgar, smörkärnor, silar, trattar etc. Bland smörkärnorna må särskilt framhållas en av egendomlig form vilken enligt
traditionen skulle ha tillhört soldaten Bång i Bångnäs, alias Sven
Duva.
Inom avdelningen Jakt och Fiske (vägg III), är särskilt säljakten rikt och vackert representerad. Här finns "skrestäng" med
sälbössa, bössfodral, sälspjut ("väckare"), "skyl" och fullständig
dräktutrustning för sälfångstman: Ispäls,
"haraskinnsmyssa",
bössfodral av vitt kalvskinn, broddsko och verktygslåda.
Vidare
tvenne sälfärdsskrin
(för förvaring av brödförrådet under jaktveckorna) därav det ena med vackert karvsnidat lock.
Bland övriga fångst- och jakttillbehör må nämnas en större
samling trampsaxar, tvenne "rävtaner" av trä, ett bävernät, varglinor, bössor, kruttyg etc. Speciellt till fisket höra skötdobbary
nettingryssja och -stock, en samling ljuster m. m.
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En mindre avdelning under rubrik "Krigsväsen" har inordnats på samma väggfält. Här märkes några gevär, därav ett med.
flintlås, en samling bajonetter och värjor, pistoler, en hellebard,.
en fältflaska av koppar, samt ett antal gamla kanonkulor.
På kortväggen vid dörren (IV) befinner sig en mindre samling föremål belysande forntro och vidskepelse.
Där är främst
att notera några s. k. valbundna trän, genom vilka barn dragas för
att botas för "riset" (engelska sjukan).
Å fönsterväggens fält har bl. a. ordnats en utställning av
straffredskap: hand- och fotbojor, järn från en skampåle, tvenne
bödelsyxor jämte några hand klovar. Så gott som samtliga hithörande föremål härröra från Backens gamla tingshus.
Å samma vägg märkas vidare några föremål under rubriken
Samfundsväsen och By organisation.
Där är främst att anteckna
ett par "byklubbor" med byamännens bomärken och initialer samt
en "plogklubb" från resp. Bjurholm, Burträsks och Ume socknar.
På grund av bristande utrymme i hantverksrummet har till
rum D även måst förläggas utställningen av den västerbottniska
korg- och näverslöjdens arbeten, vilka här återfinnas å den trappstegsform. uppbygda montern i rummets mittparti.
Särskilt är
samlingen av korgarbeten av utomordentligt förnämlig karaktär.
En sådan liten sak som den kurbitsformade korgen från Malå är
i sin eleganta formgivning och sitt utsökta tekniska utförande ett
fulländat konstverk i sin art (fig. 12).
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MOLLMAN-PALMGREN.

ärmast i anslutning till ordnandet av Umeå museum väcktes
våren 1926 inom länets norra fornminnes- och hembygdsförening i Skellefteå förslag, gående ut på att tillkalla en fackman
t på det museala området i och för inhämtande av råd vid en tilltänkt omdaning av Skellefteå museum ute på Nyborg. Efter samråd med landshövding Ringstrand beslöts, att undertecknad, som
vid ifrågavarande tidpunkt i det närmaste hunnit fullfölja uppdraget med Umeåmuseets ordnande, skulle anmodas biträda i saken.
Så skedde, och vid ett sammanträde med fornminnesföreningens i Skellefteå styrelse i april 1926 hade undertecknad nöjet att,
efter företagen inspektion av samlingarna å Nyborg, framlägga sina synpunkter och förslag rörande erforderliga ändringar och kompletteringsarbeten därsammastädes. En efterföljande kort diskussion med granskning av förslagen resulterade uti, att desamma godkändes, varefter föreningens styrelse uppdrog åt undertecknad att,
i enlighet med de så givna riktlinjerna, påbörja det ifrågavarande
arbetet och under den tid av två månader som av undertecknad angivits som tillfyllest, fullfölja och slutföra detsamma. Uppdraget
mottogs, efter intendentens vid Nordiska Museets, Sigurd Erixons,
uppmuntrande samtycke, med glädje, och sedan arbetet vid Umeåmuseet avslutats med april månads utgång, påbörjades omedelbart
verksamheten i Skellefteå, vilken såsom beräknats, upptog en tid av
två månader och slutfördes sista dagarna i juni. I det följande skall
en kort redogörelse lämnas över arbetets karaktär och gång.
Då Skellefteåmuseets samlingar något år tidigare överflyttats
från förutvarande lokaler till de nuvarande ute på det gamla f. d.
majorsbostället Nyborg, hade, av ekonomiska och andra skäl, överflyttningen icke kunnat föregås av de inrednings- och omdaningsarbeten beträffande rena rumsinteriörerna, som redan då hade varit önskvärda i och för erhållande av nöjaktiga utställningsförhållanden för museets rikhaltiga och vackra samlingar. Här förelåg
alltså uppgiftens första programpunkt: skapandet av en museal interiör med hänsyn tagen till samlingarnas art och omfång, och i
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226samband därmed genomförandet av en fördelningsplan för de olika föremålsgruppernas inordning och uppställning inom de disponibla lokalerna.
Skellefteå museum omfattar i nuvarande skick samtliga sju rum
jämte övre och nedre hall i huvudbyggnaden å Nyborg. Dessutom
har en av gårdsbodarna apterats till utställningsrum dels för avdelningen lantbruk och dels för museets seldonssamlingar med dithörande föremål.
Av de fem rummen på nedre botten i huvudbyggnaden har det
mellersta och största i huvudsak ägnats åt avdelningarna för hemslöjd och hantverk. I och för erhållande av önskvärda monteringsmöjligheter, panelades detta rum till manshöjd med jutevävsöverspänd spontpanel varjämte längs väggarna inlades en golvplint av
cirka 1 m:s bredd och 0 n m:s höjd från golvet. På enahanda sätt
behandlades det rum till vänster om nedre hallen där museets rika
vapensamling erhållit sin plats.
Övriga rum i denna våning —
biblioteket till höger om hantverksrummet, myntkabinettet till vänster om detsamma och köket till höger om hallen — kunde i stort
sett bibehållas i oförändrat skick. Detsamma gäller om hallen och
de två rummen på övre botten, där restaureringsarbetet inskränktes
till diverse ommålningar av väggar, dörrar o. s. v.
I omedelbar anslutning till dessa arbeten ägnade att åstadkomma en lämplig miljö för de skilda avdelningarnas utställning, vidtog uppgiften med samlingarnas ordnande och katalogisering. Tyvärr har Skellefteå-museet hittills saknat enhetlig inventarieförteckning över de till omkring 1500 nummer uppgående samlingarna.
Som härtill kommer att de vid de skilda föremålen löst vidbundna
eller påklistrade lapparna med uppgift om fyndort, ursprung och
givare i många fall under årens lopp hade bortfallit, förblandats
eller på annat sätt förkommit, inställde sig vid uppgiften att upplägga en huvudliggare över samlingarna åtskilliga svårigheter beträffande föremålens identifiering. I stort sett kunde emellertid även
denna viktiga del av arbetet nöjaktigt genomföras, och står undertecknad härvidlag i stor tacksamhetsskuld till museiföreståndaren
herr Alfred B. Levin, tack vare vars goda minne och stora tjänstvillighet tillfyllestgörande utredningar i de flesta tvivelaktiga fall
kunde åstadkommas. I samband med inventarieförteckningens upprättande företogs en genomgående märkning av samtliga föremål i
samlingarna, därvid varje sak erhöll en nummerbeteckning motsvarande huvudliggarens.
Innan denna redogörelse avslutas skall i det följande en kort
framställning givas över de olika avdelningarnas och föremålsgruppernas inrangering inom de skilda lokalerna.
Vånda vi oss först till nedre våningen finna vi, som förut

Fig. 2.

A p o s t l a b i l d e r i Skellefteå m u s e u m .

nämnts, Hemslöjd och Hantverk i det stora mittrummet. Utställda
äro här föremål belysande lin- och hampberedningen i äldre tider,
spånad och vävning o. s. v. Vidare upptages en vägg av redskap
tillhörande Laggkärlstillverkning och Tunnbinderi.
Skinnberedning, skomakeri och smideshantverk äro likaledes representerade,
det sistnämnda med en särdeles vacker samling äldre lås och beslag, väderflöjlar etc. Fönsterväggarna i detta rum ha reserverats
för de tre avdelningarna Belysning, Mått, mål och vikt och Tidmätning.
I gavelrummet till vänster om denna sal har bl. a. museets samlingar av svenska och utländska mynt uppställts. Vidare, i tvenne
stora väggskåp, en samling korg- och näverarbeten och en rad
mindre textila föremål, dräktdetaljer o. s. v. Den stora montern vid
rummets långvägg innehåller diverse pretiosa, bland annat en samling tobaksutensilier, smycken, klockor etc. Bland övriga föremål i
detta rum märkes inom musikavdelningen en gammal spinett, ett positiv och en nyckelharpa (den senare dock icke från Västerbotten).
Från detta rum inträda vi i det andra rummet på samma gavel,
ägnat främst åt museets vapensamling, men även innehållande arkeologiska och lappska samlingarna samt en uppsättning jaktred-

228skap, bland vilka senare de tre förnämliga armborsten särskilt äro
värda att framhållas.
Mitt emot detta rum, t. h. i hallen, befinner sig köket, däri ordnats en mindre utställning av föremål belysande matens beredning,
förvaring och njutande i gången tid.
I det innanför köket liggande rummet är museets bibliotek inrymt. Här återfinna vi också den vackra kopparstickssamling, vartill museet är ägare.
Från nedre hallen, vars väggutrymmen tagits i anspråk bl. a.
för utställning av diverse transportredskap: mesar, kontar etc. samt
en samling tränsar och betsel
av järn, trä och horn, leder en
trappa upp till den övre våningen, vilken består av en rymlig hall med på vardera sidan
ett mindre rum.
Hallen har i sin helhet ägnats
utställningen av kyrkliga föremål,
av vilka museet dels såsom depositioner, dels såsom gåvor innehar en avsevärd och förnämlig samling, härstammande till
större delen från Skellefteå, Nysätra och Lövångers kyrkor.
Främst är här att anteckna en
F i g . 3. Stegelhjul av t r ä f r å n B u r e å
avrättningsplats.
vacker samling mindre träskulpturer från senare medeltiden, en magnifik kista med plattskärningsornamentik, 4 stycken egendomliga apostelbilder, målade
i olja på träpannåer (fig. 2), samt ett broderi till en mässhake. —
I gavelrummet t. v. om hallen har inordnats en samling möbler och husgeråd, utgörande prov på allmogens hemkultur och heminredningskonst. Vi lägga här främst märke till de två vackert snidade och målade hörnskåpen, ett mindre originellt format och dekorerat skänkskåp, en gustaviansk säng, flera vackra kistor och
skrin, samt, vid fönstret, ett ålderdomligt bord.
På detta senare
återfinnes också museets samling av gammalt tenn.
Det mittemot liggande gavelrummet t. h. om hallen har ägnats
åt högreståndskulturen. Utställningen där, som ännu väntar sin
komplettering, upptager tillsvidare i främsta rummet en utmärkt
vackert snidad gustaviansk säng samt ett mindre hörnskåp med
glasrutor, målat i ljusblått med vit och mörkblå blomdekor.
Museets ansenliga samling av seldon, sadlar etc. samt lantbruksredskap har måst förläggas till en av gårdsbodarna. Här finna vi bl. a. också en gammal ekstock, ett medeltidsfynd från Klöf-

229verfors i Byske s:n, samt fragment av ett stegelhjul av trä från Bureå
avrättningsplats (fig. 3).
Bland raden av lantbruksredskap tilldrager sig i främsta rummet en vacker pokalformad "gryntjärna" uppmärksamheten. Härstammande från Myckle, Skellefte s:n, utgör den en av museets värdefullare nyförvärv.

Så hade vi det
Av HELMER

hemma.

GRUNDSTRÖM.

En kväll, då några ungdomar sutto och berömde
den nya tiden med dess bekvämligheter, reste sig
en gammal torpare och sade följande ord, vari ett
par andra gubbar instämde:
Vi hade inga vaxljus
vi hade inga lampor
och alla våra pojkar
de lärde sig att läsa

— vi hade endast stickor,
och lyktor därhemma,
och alla våra flickor
vid stickljus därhemma.

Vi hade kallt och dragigt och ganska lågt i taket.
Vi hade hemvävt vadmal i våra bästa kläder.
Då fanns det inget finmjöl för mor att strö i baket,
och skorna voro sydda av albarksgarvat läder.
Vi togo inga banklån och höllo inga möten,
vi brukade blott samlas kring bitarna på faten.
Och några magra getter de gåvo mjölk till gröten,
men annars var det dåligt och klent beställt med maten.
Vi gräftade på myren, vi gingo framför plogen,
vi bröto sten på åkern och grävde våra diken,
vi slogo hö på myren och drogo ved från skogen
och ägde något trasnät att fiska med i viken.
Det var ett slit från ottan långt in i sena kvällen,
det frågades ej efter hur svårt det sved i ryggen,
och det blev dålig vila och sömnro under fällen,
— om vintern var det kylan, om sommarn var det myggen.
Men det var roligt hemma, vi kände oss så hemma,
och det var vårt, det lilla vi ägde då för tiden.
Nu är det annorlunda, nu talas annan stämma,
nu är det skönt att veta, att dagen snart är liden...
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Utsikt över T e g s n ä s e t (i b a k g r u n d e n ) från Ottonträsk (i f ö r g r u n d e n ) .
G. Fridner, foto 1925.

F R Å N SPÅ*
KLEMMETS BYGD.
EN SÄGEN OM EN AV HANS
BRAVADER.
Av G.

FRIDNER.

När Spåklemmet1) hade spått
eld på soldaten Tigers stuga i
Tegsnäset, klev han upp i den efter honom uppkallade "Spåklemmetstallen" å Stor-Ralberget för
att se efter var "det tog", och säges att, då han fått se det brinna i
grannens hus i stället, han blivit
så förtvivlad att han kastat sig på
marken och ropat högljutt i vädret/
Klivartall'11 eller Spå-KlemmetstalTn å
Stor-Ralberget, D e g e r f o r s s:n.
G . F r i d n e r , foto 1925.

Se denna årsskrift för 1921 och
1924—1925.

KUCKUMAFFENS

VISA.

ETT KOMPLETTERANDE MANUSKRIPT.

Av ERNST

WESTERLUND.

I

Hembygdsboken för 1922 återgavs som bekant det kända allmorimmet från Norsjö "Kuckumaffens visa". I dagarna har undertecknad i Skellefteå museums samling av gamla handlingar påträffat en avskrift av samma visa som enligt en anmärkning är "avskrift av originalet". De båda versionerna äro alldeles lika undantagandes rena smärre skrivfel, t. o. m. sista versen, men där har antagligen den som skrivit av den i Hembygdsboken återgivna relationen tröttnat, så att icke alltsammans medtagits. För fullständighetens skull återgives härnedan även den del av sista versen som
förut är tryckt, då den ävenledes något avviker beträffande form och
innehåll.

Men då han såg sin not ej ville framkomst skänka
Då börjar han uppå en annan idé tänka.
Han tänkte man skall snart mitt yrke ändrat se,
Jag från en fiskerman skall bliva handlare.
En bössa var då där uti hans gård inlämnat
Hon var visst icke alls till handelsvara ämnat
Men Kymmelkarten som ej hade annat sälja
Sin svågers bössa han då därtill måste välja
Men Lindström som var far för bössans ägare
Han ville slutligt ha för bössan pengarne.
Han sad': det var en sak om bössan till att nämna,
Om du har henne sålt, bör du mig pengar lämna,
Men Maffen grep då till ett annat knävla råd,
Han hov sig upp så hög uti sitt överdåd
Och sade: Kära far, dem har ni redan fått,
Att ingenting därpå har ännu återstått.
Ja han utsatte tid och ställe var det skett
Men ingen som var där had' ändå sådant sett.

Han sade: -om ni ej vill tro på annat sätt
Så ska vi skiljas åt igenom lag och rätt.
Men det en lycka var att folk där nog var inne
Som visste vad som skett och hade ärligt sinne
De påstå i hög grad att Lindström icke fick
Av Kymmelkarten då så mycket som en drick.
Så där han lög och stjäl uppå allt möjligt vis
Och tror sig därutav bli rik och vinna pris.
Hans hustru även ock hon honom icke svik
I dessa vägar är hon honom ganska lik,
Ty hon had' redan då de nämnda pengarne
Bortburit och bortlämd till närmsta borgare.

I höst det var en dräng som en gång för mig nämnde
Att han sin psalmbok där och uppå stället lämnde.
En gång därefter han sig mycket ödmjukt vågar
Att stiga in och så sin psalmbok efterfrågar.
Då harsade han till och sade: vet din tok
Att ingen för att valm (ansvara) har tagit mot din bok
Men bokens ägare påstod sig hava rätt
Att boken där var lämd uppå ett ärligt sätt
Och sad' sig tro att mer ej boken få igen
Åtminstone är den då riktigt borta än.
Så får jag nu till slut om andesynen säga
Det ingen lär väl tro att slikt kan sanning äga.
Det var visst blott en dikt, som Kuckumaffen gjort,
För att inbilla folk om nånting högt och stort.
Han tänkte jag skall väl ock låta bönder märka
Fastän jag ej är stor, jag något stort kan verka.

Jag måste sluta nu ty tiden hastar bort.
Nog vet jag denna skrift är ännu alltför kort,
Men om ock var och en härtill skall vilja foga
En vers som passa kan, det kommer ej så noga
Då skulle akten snart bli nog tillräckligt lång
Och såleds komma rätt uppå sin jämna gång.
Om någon veta vill var skrivaren nu bor
Så sök då allra först i alla svenska skor,
Men om du honom där omöjligt skulle finna
Så bör du andes gunst ånyo söka vinna.

233Författarens anmärkningar: Av de olika benämningar som här
förekomma bör ingen draga den slutsatsen att flera monarker fördenskull äro beskrivna, ty de grunda sig blott på olika förhållanden.
Såsom Kuckumaff betecknas andens kallelse till orgerverket (omtalad
i rimmets början) slöjders utövande och färdigheter att anskaffa åtskilliga behov. Krummelkart betecknar motsatsen o. s. v."
*

Det unika dokumentet saknar datering och underskrift. På slutet står: "Rätt avskrivet betygar" men ingen underskrift på bestyrkandet finnes.

EN G A M M A L S Ä G E N F R Å N

I

FAHLMARK

Skellefteå museums gamla handlingar finnes bl. a. följande lilla
sägen nedtecknad på ett gammalt, gulnat papper. Skrivelsen är
återgiven in extenso med moderniserad stavning.
"I Fahlmarks by av Skellefteå socken,
varifrån min farfader har härstammat,
berättades av honom, att hans förfäder
för honom berättat, vilka ock hade hört
av sina förfäder berätta:
att under den tid befolkningen ikring de stora byarna i närheten av Fahlmarks by levde mest av fiske och jakt så isynnerhet på
hösten och vintern så infunno sig jämte ortens fiskare och jägare
även på kvällarna och nätterna A n d a r klädda i sida gråkåpor
och efter befolkningens tro tjuvfiskade och bortstulo vilt från deras
jaktredskap, varför de utlade tvenne spillror i kors vid vart notbrund på isen och även på lika sätt förfors vid deras giller på landet.
När så var förfaret hördes från isen i synnerhet, att nämnda Andar
sprungo mellan notbrunnen och ropade: Kors i brunn! Kors i
brunn! och således var deras fiskevatten och giller skyddat. Tillockmed hade hänt, att när sådant förfaringssätt hade uteblivit fingo
befolkningen se Andarna draga not och i synnerhet dela sitt byte av
fisk och fågel."
Det gamla intressanta dokumentet saknar såväl underskrift som
datum. Häradshövding Ekewall var ju en intresserad samlare av
allt möjligt, men skrivelsen är icke av hans hand. Av stilen att döma finnes en möjlighet för, att skrivelsen är författad av godemannen L. P. Fahlgren i Ersmark, vilken var häradshövding Ekewalle
gode vän och honom ofta på alla sätt behjälplig.

EN VÄSTERBOTTENSMÖBEL MED
ÅLDRIGA ANOR.
NÅGRA

ANTECKNINGAR.

Av ERNST

WESTERLUND.

varje eller varannan bondgård har man för endast några årtionden sedan kunnat få se en kubbstol (Skelleitedialekt: kabbstol)
stående i spiselvrån. Vid närmare inventering har denna möbel visat sig i nittionio av hundra fall innehålla halm.
Denna halm har dock ej på något sätt ingått i "utfodringen"
utan varit ett medel — billigt och bra — att hålla vinterns kyla
och höstarnas vatten på avstånd från fötterna.
Varje av allmoge
född man eller kvinna i Västerbotten har under någon tid av sitt liv
gått omkring med en försvarlig halm eller hötapp i skorna, dymedelst inbesparande ett extra par strumpor, och en stor del ha varje
morgonkvist hämtat ett färskt förråd ur en sådan där "halmstol",
tillverkad av ett jätteträd.
F. riksantikvarien Bernhard Salin behandlade i en uppsats i
Fornvännen årg. 1916 dessa kubbstolar, kallande dem "en arkeologisk bagatell". I denna uppsats säger han, att stolarna företrädesvis anträffas i Dalsland, Värmland, Dalarna, Gestrikland och Hel•singland, alltså i de skogrikaste trakterna av vårt land.
Det var kanske d:r Salin obekant, att även Västerbotten kan
räknas till de orter, där kubbstolarna förekomma. Särskilt gäller
detta Skelleftetrakten, där de, som sagt, för ett par årtionden sedan
voro nästan obligatoriska.
Dessa numera föraktade och nästan överallt kasserade möbler
äro emellertid en av de mest egendomliga företeelser man kan påträffa. Form och typ äro ingen nv tids "uppfinning" utan bortåt
3000 år gamla.
I etruskiska gravar 1 har man hittat "kubbstolar" huggna ur ett
enda stenblock. På Björkö kan man i jorden finna miniatyr-kubbstolar av silver, burna som hängsmycken2, vilka fynd daterats till

1

1

Montelius: La Civilisation primitive en Italie pl. 343.
- Salin: En arkeologisk bagatell, två. 1916.

Kubbstol från Telemarken, Norge.
Stolen
s t a m m a r f r å n t i d i g m e d e l t i d och ä r p å
b a k s i d a n (se b i l d e n ! ) o r n e r a d m e d d j u r o r n a m e n t . F v n 1916.

K u b b s t o l f r å n H ä l s i n g l a n d . K u b b s t o l a r av
d e n n a t y p m y c k e t vanliga i V ä s t e r b o t t e n .
Att d ö m a av k o n s t r u k t i o n e n t o r d e d e n n a
stol ha t j ä n a t det d u b b l a syftet att v a r a
stol och f ö r v a r i n g s r u m .

800-talet, och Irån Telemarken, Norge stammar en med djurornament dekorerad kubbstol från den äldsta medeltiden.
I slutet av den citerade artikeln framkastar d:r Salin ett par
frågor om huruvida människans skönhetslängtan på skilda orter
och under olika förhållanden format bruksföremål alldeles lika, eller beror likheten på en fortlöpande tradition? Eller slumpen?
*

Det är givetvis inte undertecknads mening att definitivt söka
besvara dessa spörsmål. Men de tankar man alldeles ofrivilligt får,
då man stöter på dessa ännu delvis i bruk varande föremål, vilkas
form har sådana anor, kunna kanske vara till någon liten nytta inför
lösandet av ett problem som, fullständigt klarlagt, vore av utomordentligt intresse och värde.
Det första man märker är den olikhet i detaljer, som alltid skiljer dessa stolar åt. Dels — och framför allt — äro olikheterna betingade av det ursprungliga råmaterialets storlek och utseende, dels
av huruvida något annat ändamål än att blott och bart göra en stol
för att vila på, åsyftats, dels också av tillverkarnas växlande smak
och skicklighet.
Den olikhet materialet hade och som i viss mån givit stolarna

236form märker man vid närmare studium. Det var företrädesvis asp
och gran som användes, därför att dessa trädslag vid hög ålder lätt
angripas av märgröta, som verkställer det svåraste arbetet med urhålkningen. Givetvis förekomma även stolar av furu, dock mera
sällan. Byggstyckets storlek och även i någon mån form bestämdes av materialet.
De flesta av dessa möbler tjäna samma dubbla ändamål att vara en stol i den vanliga bemärkelsen och jämsides förvaringsrummet för skogshöet eller — i senare tid — halmen. Av den anledningen var sittbrädan försedd med gångjärn, vanligen av läder. Nu
hände det naturligtvis, att annat förvarades i stolens innandömen,
t. ex. vantar och strumpor o. s. v., men de flesta voro som anförts
vad som i senare tid kallas för halmstolar (ordet höstol förekommer även).
I endast ett enda fall har jag sett en kubbstol användas enbart
som stol, och alla tecken tydde på att någon annan avsikt med den
icke funnits. Detta utesluter ej alls, att flera dylika kunna finnas
eller brukats. I det fallet var sittbrädan hel och botten saknades.
Den var dock urhålkad för att bliva mer lätthanterlig.
Ett par
mycket osäkra uppgifter omtala, att stolarna stundom, använts som
— torrklosetter för barn och sjuka. Detta är väl antagligen en ren
händelse, dock förefaller det ingalunda otroligt, att de för detta ändamål mycket brukliga "stolarna" stundom tillverkats av ihåliga
trädstammar i samma typ som kubbstolarna. Det kan kanske förtjäna nämnas, att även laggade kubbstolar förekomma, dock sparsamt, dessa då av precis samma storlek och form.
Givetvis kunde en skicklig snickare ur trädstammen förfärdiga
en möbel, som utom att den var praktiskt användbar även var vacker. Som regel kan sägas att utskärningar,ornament och dylikt förekomma ytterst sparsamt. Små ansatser kunna skönjas i ryggstyckenas mer eller mindre eleganta form, i försök att imitera band (sentida?) o. s. v. men i regeln äro stolarna, utom några få undantag,
alldeles i avsaknad av utsirningar.
Tron på att "den mänskliga skönhetslängtan arbetar efter vissa
bestämda lagar" vinner i styrka om man betänker att en kubbstol
näppeligen låter sig formas till sina huvuddrag på annat sätt, samt
att husgerådssaker av ihåliga urhålkade träd ingalunda ha varit
ovanliga. Då man haft smörkärnor, byttor, o. s. v. av dylikt material, låg det nära till hands att göra ett förvaringsrum för exempelvis skohö, eller andra saker man dagligen måste hava till hands
åt hela familjen, i form av en stol. När seden först kom i bruk
och var dess vagga stått är som synes svårt att säga. Faktum
är att föremålen hava sina föregångare ända in i en grå forntid. På
västerbottnisk landsbygd skulle helt säkert vackra prov på dylika

237stolar kunna framletas och intressanta rön göras för den som hade
tid och lust att ägna spörsmålet närmare studium. Alltid skulle iakttagelserna föra ett tuppfjät närmare frågans lösning.

Kärnfolk.
Av OTTO

NORDENFORS.

Luthergubbarna i Brände
voro folk av särskild sort,
gammalt folk, som hågen vände
från den nya tiden bort.
Kärnfolk blevo de och trogna
sina fäders läroarv,
där de strävade som mogna
odalmän vid rist och harv.

Sträv som rösten, hård som näven
var förvisso själens växt,
men på djupet grodde även
som en blom postillans text.
Sjungen efter gamla seden
steg mot skyn från jordens kval
byabönens psalmsång med en
klang av sextonhundratal.

Doktor Mårtens skarpa glosor
blevo dem en kostlig spis
under slit på trista kosor
i en värld så föga vis.
Tidens klokskapsprål var vordet
till en pust från mörka land,
och det enda rätta ordet
läste de i kalvskinnsband

Deras krets har smultit samman
under åren mer och mer
lik en mur, som tärts av flamman,
tills en dag den brutits ner.
Tiden är så annorlunda,
tiden har så stort förakt
för det goda och det sunda,
som de gamle gjort och sagt.

D A V I D

W R E T L I N G .

EN VÄSTERBOTTNISK SKULPTÖR.
Av HOLGER

MÖLLMAN-PALMGREN.

v årsbokens redaktion anmodad att med några rader presentera den unge västerbottenskonstnär, vars namn rubriken härovan bär, och av vars arbeten redaktionen här är i tillfälle att
meddela några bilder, villfar jag med desto större nöje denna uppmaning, som jag är tämligen förvissad, att ifrågavarande konstnärs
verksamhet tämligen fullständigt lyckats undandraga sig den större
publikens uppmärksamhet.
David Wretling har ingenting gemensamt med den falang av
moderna konstnärer, vilka utom sin pensel eller mejsel även veta att
effektivt utnyttja reklamkonstens bullersamma instrument till fromma för sin popularitet och ryktbarhet.
Därtill är Wretling —
umeåbo född — alltför mycket en äkta son av sin hembygd. Han
hör till den sortens folk, som helst går sina egna vägar och går dem
tyst och oförmärkt, principiellt hyllande sig till den gamla goda
sanningen, att skall något helgjutet och fullgott skapas, så skapas
det bäst i tysthet.
Att det är denna sin sympatiska tillbakadragenhet Wretling har
att tacka för den omständigheten, att hans verksamhet likaväl som
hans person lyckats bibehålla sitt inkognito utanför den lilla krets
av initierade, som på nära håll följt hans arbete och utveckling, torde vara lika otvivelaktigt, som att det just är denna tillbakadragenhet och det hängivna uppgåendet i arbetet, som satt honom i stånd
att trots sin ungdom verkligen åstadkomma ett flertal fullgoda verk.
Om man av en 25-årig konstnär, som utom sina akademiår
även hunnit med årslånga studieresor i utlandet, begär att han skall
ha funnit och utarbetat sin egen form, sin egen personliga stil, så
begär man givetvis för mycket. Om konstnären därtill — såsom fallet är med David Wretling — visar sig mäktig att laborera med och
med en imponerande kunnighet behärska de mest vittskilda uttrycksmedel och stilriktningar, skall det ännu mindre förvåna, att han ännu står en smula tvekande i valet av den riktning han slutgiltigt bör
slå in på för att helt finna sig själv och sin egen form.
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Våren.

Skulptur a v David W r e t l i n g .

240-

David Wretling.

Eva.

David W r e t l i n g .

Pendyl.

Emellertid vill det synas som om Wretling i sina senaste arbeten kommit denna personliga stil snubblande nära på spåren, om
han icke rent av redan funnit den. En fullgod exponent för denna
•stil utgöres av den lilla här reproducerade statyetten i förgylld
brons, som konstnären kallar E v a . Ingen skall behöva tveka om
att här föreligger ett fulländat litet konstverk präglat av en stil, som
helt är konstnärens egen. Vilken lekfull humoristisk grace hos denna
kvinnokropp, där dock varje linje, varje yta på ett häpnadsväckande sätt inordnats i kompositionens strängt slutna, stramt sammanhållna komplex. Man behöver endast jämföra denna graciöst frodiga Eva-figur med den här likaledes avbildade statyetten V å r e n ,
för att man skall förstå var man har att söka den Wretlingska kon-
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David W r e t l i n g , p o r t r ä t t m e d a l j o n g av N . Beite.

stens rätta musa och veta, hur hon ser ut, eller hur hon bör komma
att se ut den dag hon uppenbarar sig i fulländad fägring. Hon har
ingen släktskap med denna siratligt högtidliga, ädelborna vestal
¡med blomstergirlander, som tycks ha en air av att nyss vara framsprungen ur någon gammal förnäm fransk empirekandelaber, men
desto djupare och innerligare är hon befryndad med den lilla bronsflickan med äpplet, denna folkligt robusta lilla Eva-tös, som lika
gärna kunde tänkas härstamma från ett västerbottniskt allmogehemman som från ett bibliskt Eden. —
David Wretling är emellertid även en porträttör av rang. Av
de här avbildade porträtthuvudena fäster man sig framför allt vid
E t t K a m r a t p o r t r ä t t , där det med en djärv impressionistisk touche modellerade huvudet över den pelarelika halsen ger ett
intryck av kraft och monumentalitet samtidigt som det säregna ansiktet med dess med inträngande psykologisk skärpa återgivna leende låter personligheten framträda och skimra i varje liten detalj,
vittnande lika oförtydbart om modellens som om porträttörens temperament och spiritualitet.
Den sida man kanske mest beundrar hos Wretlings konstnär13

242skap, är den utomordentliga lätthet varmed han löser även de
svåraste problem, som kompositionen uppställer.
Kompositionens fasthet är livsnerven i
David Wretlings konst och han
behärskar den med en brio och en
elegans, som helt låter åskådaren
glömma att bakom verket döljer
sig ett problem av den karaktär,
att mången annan konstnär skulle komma till korta i ett försök
att övervinna dess svårigheter.
Med lekande lätt hand strör Wretling ut sina figurer över ett bildfält, men med samma lätta hand
håller han dem samlade och underordnar dem helheten, utan att
någonsin de enskilda detaljernas
liv och rytm går förlorad.

D a v i d W r e t l i n g , ett k a m r a t p o r t r ä t t .

David Wretling, porträttskulptur.

Ett utomordentligt gott prov
på denna förmåga skänker den
här avbildade detaljen av en relieffris med det dansande paret. Vilken fasthet och konsekvens i
den upprepade diagonalkompositionen, och likväl: vilken yra, vilken fest och fart i rörelsen! Man
behöver icke se länge på en sak
som denna relieffris för att förstå,
att Wretling con amore ägnar
sig åt dekorativa uppgifter, och
att han på detta område lovar att
bli en kapacitet att räkna med.
Liksom så många andra av
tidens unga konstnärer har även
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David Wretling, dans.

David Wretling ägnat den rena nyttokonsten sin uppmärksamhet.
Sålunda utövar han nu den konstnärliga ledningen vid faderns, fabrikör Otto Wretlings möbelateljé i Umeå. Det arbete David Wretling här nedlagt är redan nu av en sådan betydenhet, att ett flertal
av från verkstäderna utgångna arbeten tål en jämförelse med mycket
av det bästa som under senare åren framträtt i svenskt konsthantverk inom möbelbranchen. Som ett gott exempel har här medtagits
en reproduktion av en pendyl, ett i sitt slag utsökt litet arbete. Den
fyrkantiga ramen är av ett blankpolerat djuprött träslag med urtavlan i ljus björk. Pendel och krönfigur i tenn. I sin enkla men raffinerade elegans kommer det en att med förfäran minnas alla dessa
monstruösa väggur, som alltsedan 80-talet gjort sitt segertåg genom de svenska hemmen och stämplat även de vackraste rumsinteriörer med sitt underklassmärke av gottköpselegans. Inför anblicken av Wretlings förtjusande lilla klocka kan man icke undertrycka
en from önskan, att den och många dess blivande likar må upptaga
kampen mot den sista men fulaste kvarlevan av en utdömd stilepoks
ideal: den hidösa väggklockan med dess banala krimskramssnickeri
med en air av M a d e i n G e r m a n y .

244Med denna fromma önskan tillåter jag mig avsluta denna presentation av Umeås och hela Västerbottens egen unge skulptör, inneslutande såväl honom själv som hans av ärlig och målmedveten
strävan, fin personlig smak och stor kunnighet präglade konst i alla
västerbottningars goda minne.

Sockenstugan.
Av OTTO

NORDENFORS.

När prästen sagt amen och mässan ringts ut
och klockaren ändat sin fuga,
då bänkar sig socknen till dagens beslut
i rådslagens vördiga stuga.
Den stugan, det ser man, är mera förnäm
än alla rödmålade grannar,
ty väggen har färg som av grädde och kräm
och nogsamt dess adel besannar.
Vem vet vad inunder dess kutiga ås
av vardande storhet kan dväljas,
då orden i lyssnande själar sås
och folkets mäktige väljas!
Ack, kanske där någon är satt i en nämnd
för Brände och Kolaboda,
som finner i morgon sin plats bestämd
bland riksens herrar, de goda.
I rummet, där gravölets koppar och fat
nyss fägnat med gästningens råga,
där sitter en harklande vadmalssenat,
och dryftar en vägande fråga.
Man känner sin vikt, och man vet att ge luft
åt tankar, man sparat för stämman,
och gläds att få höra det sunda förnuft,
som vuxit på vittskilda hemman.
Där
och
och
och

talar det folkrika Flarken med makt
Nybyn med slughet som räven,
Klankliden också vill något ha sagt
Zakrismarken väl även.

Och sist faller klubban av masur i bord
att sakernas ordning befästa
och säga oss till, att en gärning är gjord,
som länder vår bygd till det bästa.

VÄSTERBOTTNISKA
Av S.

VÄXTNAMN

GRAPENGIESSER.

nedanstående förteckning äro uppförda de namn på växter och
¡blommor, som jag varit i tillfälle att i Västerbotten anteckna från
folkmun, huvudsakligen i Bygdeå socken, vartill jag lagt en del
uppgifter, som jag erhållit av andra intresserade personer, samt i
lämpligt urval även några, hämtade ur den ganska rikliga litteratur,
som finnes i detta ämne. Mina meddelare ha i allmänhet varit äldre
män och kvinnor av den jordbrukande befolkningen; de yngre ha
föga intresse för dylika ting, och även bland de äldre är kunskapen
om växterna och deras namn i hög grad skiftande. Även i övrigt
kunniga och erfarna personer hava ofta ytterst svävande begrepp
om de enskilda växternas namn, äro så gott som främmande för artbegreppet och se därför gärna kollektivt och giva namn i överensstämmelse därmed. Detta förhållande är alltid rådande för en hel
del växter, som ej avsevärt skilja sig från varandra. Så t. ex. är
g u l b l o m m e n den gemensamma benämningen för en hel grupp
gulblommiga växter av skilda släkten och arter, t j ä l b l o m m e n
eller i s b l o m m e n för andra, som framkomma tidigt på våren
o. s. v.
Emellertid urskiljas en del vanliga eller för vissa egendomligheter kända växter mycket noga från andra ganska lika, och man
uppmärksammar bland ¡dessa både fyndiga och poetiska namn, som
det är en fröjd att höra. Många av dem äro typiskt norrländska,
en del med ganska begränsad utbredning, andra åter finner man ej
blott över hela norden utan även i främmande språk i mer eller
mindre lätt igenkänlig form, och i själva verket är det ej så få av
dessa namn, vilkas rötter gå ned till den grå forntiden och till människosläktets äldsta kända munarter. Sådana erbjuda för språkforskaren ett synnerligen stort intresse och ha varit föremål för vetenskapsmännens vidlyftiga utredningar. Ett sådant växtnamn är t. ex.
g r å b o , vars ursprung utförligt behandlats av professor Bengt
Hesselman.
Andra dylika äro d å n , h e r a , j ä m n , k ä l l a r h å l s , s i a m. fl. Gamle Elias Fries säger också i en av sina för
var och en synnerligen läsvärda avhandlingar om växternas svenska
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246namn: "Vi äro förvissade, att från urtiden återljuda ännu i dag i
våra inhemska växtnamn minnen från alla språkets åldrar." Den
fullständigaste namnsamling vi äga är gjord av Aug. Lyttkens och
är sammanförd i hans stora arbete Svenska Växtnamn.
Bland de ålderdomliga benämningar, som segt hållit sig kvar
i folkspråket, äro att märka de ofta återkommande sammansättningarna med - g r ä s och f 1 e n -. Det förra är en kvarleva av det
fornsvenska och gotiska g r a s , g r s e s med betydelsen ö r t, vilket förklarar den för vårt öra egendomligt ljudande gräsbenämningen på en hel del storbladiga växter, t. ex. penninggräs, persmessgräs, ormgräs o. s. v. Det senare ordet betecknade en mag- eller
böldsjukdom, för vilkens botande den med namnet begåvade växten
ansågs lämplig.
I förteckningen, som är ordnad i alfabetisk följd, återkommer
jag närmare till namnens ursprung, som jag söker utreda i den
mån det är mig möjligt, varvid även upptages jämförelse med benämningar på andra orter, då de kunna vara av intresse. Även har
införts några anteckningar om växternas användning i nuvarande
och gången tid, något som ofta haft betydelse för namnbildningen.
Det av allmogen brukade namnet är tryckt med fetstil, och för
att var och en skall förstå vilken växt, som avses, åtföljes det av det
latinska namnet enligt den vanliga skolflorans nomenklatur samt
det svenska namnet enligt samma flora.
Till alla dem, som genom sina meddelanden och upplysningar
möjliggjort denna utredning — allt för många personer att här
uppräkna — frambär jag min tacksamhet!
Ålder se ålder!
Allmycke, Epilobium angustifolium,
m j ö 1 k e. Uttalas mycket olika, i Västerbotten kanske allmännast a l 1 m ö k e och
mot Ångermanland, där k-ljudet har större benägenhet att antaga tje-ljud och 1-et blir tjockt, å l m y t j e . Ett gammalt, vida
spritt namn med belägg från början av 1600-talet. Elias Fries påstår att det upptagits av nybyggare från det lapska a 1 m o c k e,
och han har fått flera eftersägare. Detta är väl dock knappt tänkbart, då ordet jämväl har en vidsträckt sydlig utbredning och är så
gammalt, att det givit upphov till några näkerligen gamla ortnamn
i Västergötland, Ållerås, Ållersten, Åldreviken, såsom professor E.
Lidén påvisat; förhållandet är sålunda snarare det omvända. — Den
senare sammansättningsleden är med all sannolikhet dialektförändring av - m j ö 1 k e. På ordets första led har ingen nöjaktig förklaring givits, men flera för växten brukliga namngrupper kunna giva
uppslag till en sådan, dels det i Dalarne brukliga h ö - m j ö 1 k e,

247dels o l l , o l l e för vall, således v a 11 - m j ö 1 k e, dels o 11 o nm ä r k e , dels namngruppen på e l d - , i 1 d - i såväl Sverige som
Norge samt dels slutligen namngruppen ä 1 g e - m j ö 1 k e, ä l g s t j ä l k , ä I g e - r a m s . Naturligtvis stå de alla på så vis i förbindelse med varandra, att en viss ljudlikhet givit anledning till nya
namnformer undan för undan, och frågan blir därföre vilken som
är eller står närmast den primära. Att finna belägg klara nog att
fastslå detta torde numera ej vara möjligt. — Som betecknande för
gamla tiders husflit och omsorg att tillvarataga allt nyttigt i naturen må anföras Sam. Liljeblads anteckning om växten i hans flora
(1816): "Dess fröfjun tjena till stoppning af dynor & cet. äfven
kan garn till ljusvekar deraf spinnas. Rotutskotten kunna vårtid
ätas som sparris. Kor mjölka väl af örten."
Angelikstut, angelisgräs och på lapska bosko, påskå, Angelica
archangelica, k v a n n e , förekommer blott i lappmarken, där stjälk
och knoppar användas till föda. S t u t syftar på den ihåliga stjälken, norska s t u t, isländska s t u t r, tut, pip, rör. Den närstående arten Angelica silvestris, s t r ä 11 a, som förekommer i såväl lappmarken som nederlandet ända ut på skären, kallas i lappmarken bjenstut, björnstut och (från norska) slöjk samt vid kusten
hundflok, flokon; dess smak är skarpare, men även den ätes stundom. Dessa namnskillnader mellan de två arterna vidhållas av mera naturkunniga allmogemän, men namnen sammanblandas av många, vilket är naturligt, så pass lika som arterna äro varandra. —
Kyrkoherde Georg Bergfors, vilken jag har att tacka för värdefulla
bidrag till denna uppsats, har påpekat en märklig passus hos Pytheas, som gjorde en resa till Thüle omkr. år 350 f. Kr. Han omtalar att folket i Thüle, varmed här säkerligen avses nordligaste Norge vid Lofoten, levde bl. a. av k e n c h r o s, som av Sven Nilsson
(Bronsåldern, Lund 1872) identifieras med k v a n n e . Det äger
också sin riktighet att växten förr i större utsträckning än nu använts till människoföda och t. o. m. varit föremål för odling i hägnade trädgårdar. I den gamla Gulathings-Lagen omtalas på flera
ställen Hvannagartr eller Qvannahagar, vilka voro fridlysta vid
straff, som efter tidens sed voro kraftigt tillmätta, ej blott böter, utan
brottslingen kunde därtill saklöst pryglas och fråntagas kläderna. I
det nordliga klimatet kunde detta på hösten säkert vara ett strängt
straff, och om det utkrävdes efter bokstaven under sommarens
myggtid, vilket måhända lekt lagstiftaren i hågen, kan man med skäl
kalla det raffinerat.
Binda, bindgräs, blåbinda, Vicia cracca, k r å k v i c k e r .
Bjerka, Betala, b j ö r k .
Björnkål, torta, tolta, Mulgedium alpinum, t o l t a ; på lapska
järj eller järja. Ätes av björnen med begärlighet.

248Bladtistel, Cirsium heterophyllum, b r u d b o r s t e.
Blodrot, mariehand, jungfru Marie hand och fot, Orchis macalata, j u n g f r u M a r i e h a n d ; ett avkok på roten drickes mot
"blodstörtning".
Blåsippa, Viola montana, n o r r l a n d s v i o l . Namnet användes någon gång även för andra blå blommor.
Bosko se angelikstut!
Brandbärsris, brandbär, Rubus idceus, h a l l o n , emedan
växten med förkärlek uppträder på brandfält i skogen.
Brännässla, nässla, Urtica dioica, b r ä n n ä s s l a .
Dyngstava, Chenopodium album, s v i n m å 11 a.
Dån, öaleopsis, t o p p d å n och h a m p d å n ; av ett urgammalt ord med betydelsen d ö d , s 1 ö, av samma stam som
d å n a , d v a 1 a. Namnet har sin grund i växtens egenskap att
trots likheten med nässlan icke bränna. Härmed överensstämmer det
danska d ö v n e 1 d e, det tyska T a u b n e s s e l och det gamla
svenska d ö d n ä s s l a , likaså det före Linné använda latinska
namnet Urtica mortua iners.
Enfotigen se tyrildblomma!
Fingerborgen, Campanula rotundifolia,
blåklocka.
Finnbär se törnris!
Flengräs, Achillea millefolium,
r ö 11 e k a ; även rödletta.
Användes sedan gammalt i st. f. röktobak. Är känd som medicinalväxt ända från medeltiden.
Flokon se hundfloka och angelikstut!
Flugerot, vänngräs, Valeriana excelsa, v ä n d e r o t. Av de
torkade och finstötta rötterna, som blandas med socker och mjölk,
beredes fluggift. Det senare namnet är en variant av det gamla
namnet v ä n d e ( l ) r o t .
Fredagsris se myrris!
Föunn, f ö r n a , utestående fjolårsgräs, av f o r n , gammal.
Härav ortnamnet Funäsdalen i Härjedalen, som sålunda ej bör stavas såsom härlett av f u r u och n ä s .
Getöra, Maj.anth.emum bifolium, e k o r r b ä r , motsvaras på
andra trakter av m u s ö r a , b o c k a b 1 a d m. m.
Govalje, Convallaria majalis, k o n v a l j e ,
vilken senare
namnform även är i bruk.
Groblad, Plantago major, g r o b l a d ; ett mycket gammalt
namn, bildat av g r o i betydelsen l ä k a (isl. g r o e d a ) , emedan bladen användes att lägga på sår och anses ha läkande egenskap; kallas därför i vissa trakter även 1 ä k e b 1 a d. Upptages redan i 1400-talets läkeböcker som medicinalväxt.
Gråbon, Årtemisia vulgär is, g r å b o . Hesselman säger att
g r å b o är ett av våra äldsta och märkligaste växtnamn. I allmän-

249het har det av språkforskarne hänförts till ett urgammalt indoeuropeiskt ord b o med betydelsen v ä x t , vilket emellertid i en grundlig utredning vederlägges av H. B o har utan gensägelse uppstått
ur ett gammalt ord - b u n a, som ännu kvarlever i södra Skandinavien, och är besläktat med vårt vanliga b ö n a . Detta ord
-bu n a betydde av gammalt grov, torr örtstjälk, och torde hava
övergått från kollektiv till individuell betydelse, då den grå brunan,
gråbon, blev framdragen ur sin obemärkthet och trots sitt föraktliga namn blev framför andra örter prisad av de med kristendomens
utbredande inflyttade läkekunnige munkarne. De kände henne sedan gammalt från de land de kommo ifrån och höllo henne högt i
ära: "Artemisia, hon hetir gråbo, alla yrta modhir", står det i en
gammal läkebok.
Men för odalmannen är hon nog alltjämt det
ringaktade och besvärliga ogräset; sålunda har från Småland antecknats som -ett vanligt uttryck: "Gråbönan är en ond ört." — Ur
samma ord härledas de på vissa trakter brukade växtnamnen
-b i n k a, -b y n k e, - b u n k e ( o r m b u n k e ) samt uttrycken v a s s b u n k e (i Roslagen o. flerst.), v a s s b ä n k ( i Småland och flerst.). Motsvarigheter finnas även i tyska och engelska
språken.
Gula sjöblomman, Nuphar luteum, g u l n ä c k r o s ; även
sjöblad.
Gulblommen för Sinapis, å k e r s e n a p , Brassica,
åkerk å l , Barbarea, s o m m a r g y 11 e n, Erysimum, å k e r g y 1 1 e n
och liknande blommor.
Gullkrage, gul prästkrage, Anthemis tinctoria, f ä r g k u l l a .
Hamp, Cannabis sativa, h a m p a ; nuvarande dialektformen
h a m p var den vanliga fordom, isl. h a m p r, german, h a n a p
motsvarande slav. k a n o p e 1 och lat. cannabis.
Harafräken, morfräken, Equisetuni silvaticum,
skogsfräk e n.
Hera, stålgräs, stagg, Nardus strida, s t a g g . Namnet h er a har en nordlig utbredning (Ångml., Jämtl., Härjed., Hälsingl.)
och kommer av ett gammalt ord h ae r a, grå, gråaktig. Det motsvaras i engelskan av h o a r med samma betydelse. Ehuru detta
gräs är så litet och oansenligt, har det av allmogen uppmärksammats och särskilts från andra gräsarter på grund av dess styvhet,
som gör att det viker sig under lien och ej låter slå sig, så framt det
ej är uppmjukat genom regn. Ett vanligt talesätt är därav i Västerbotten: "Nu kan du gå ut och slå hera!" varmed menas, "Nu börjar det regna!" Liljeblad anmärker också i sin flora: "Är ett litet
och segt gräs för slåttermannens lia." Från andra landskap äro anförda namn, som bekräfta samma iakttagelse. Sålunda nämner Lyttkens från Södermanland s i s d u och från Västmanland s i k s d u,

250som skall innebära ett hån mot mannen med lien, när gräset ej faller för hugget. Från Skåne är jämsides med s t å 1 g r ä s även antecknat s t å r g r ä s , från vissa trakter av Norrland s v i n b o r s t ,
från Åland b ö r s t i n g , allt namn syftande på stråets strävhet.
Humla, Humulus lupulus, h u m l e , ett gammalt namn av
•österländskt ursprung.
Hundfloka, hundkymming, Anthriscus silvestris, h u n d k ä x .
Även använt för andra liknande umbellater.
Huvuvillgräs se myrhumle!
Hällsöte, Polypodium vulgäre, s t e n s ö t a.
Höskallra, Rhinanthus minor, h ö s k a l l r a .
Isblomma se rockeblomster!
Jakobs-stege, Polemonium coeruleum, b 1 å g u 11 ; namnet av
de parflikiga bladen, som förliknas vid en stege. Även har jag hört
namnet Katarina (ursprunget okänt), och Liljeblad uppger för Västerbotten kosjus.
Hönsbär, Cornus suecica, h ö n s b ä r . Se även otterbär!
Jegåln, tuvtåtel, Air a ccespitosa, t u v t å t e 1. Namnet j e g å 1 n användes även för närstående gräs med vippa. Det är ett
egendomligt gammalt namn med nordlig utbredning och med skiftande uttal. Från det sannolikt ursprungligare j e g å 1, j e g a 1,
j i g a 1 synes det övergå till j ä g e r, j ä g a r n , vilken form dock
anföres redan för hundra år sedan av Laestadius.
I lappmarken
närmar sig uttalet mera d j ä g e 1 n. Ursprunget är dunkelt. Dels
har det förklarats ur norska dial. g a g, tillbakaböjd, g a g a, böja tillbaka, med tanke på den böjliga, svajande vippan, dels har det
förbundits med en gammal indoeuropeisk stam, som även givit upphov till ett annat svenskt gräsnamn, a g. Emellertid har jag svårt,
särskilt med hänsyn till namnets nordliga utbredning, att avvisa
tanken på att sätta det i förbindelse med det lapska växtnamnet
j se g a 1, j i e g e 1, lav, företrädesvis renlav, finska j ä k ä 1 ä med
samma betydelse. Anknytningen underlättas från båda hållen därigenom att det finska ordet även användes för andra växter, t. ex.
l a m p a a n j ä k ä l ä , kattfot, och det svenska ordet i vissa trakter synes beteckna det närmast vallen växande, mest mossliknande
gräset.
Jenbuske, Juniperus communis, e n. I ortens mål sättes gärna j framför begynnelse vokal.
Jolbär, jordbär, Fragaria vesca, s m u l t r o n . I folkspråket
tillhör s m u l t r o n ursprungligen blott munarterna i Svealand,
men nästan alla andra germaniska liksom de isländska och slaviska
språken ha j o r d b ä r .
S m u l t r o n kommer av smälta och
kallas även på vissa trakter s m ä 11 e b ä r, i Dalarne s m u 11 e b ä r , åsyftande att de lätt smälta i munnen; av samma stam är dial.
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ha n e k a , n a i k o n av det ryska n i k a, bär.
Jungfru Marie hand och fot se blodrot!
Jordpären se pären!
Jämn, Lycopodium, 1 u m rn e r.
Uttalas även j a m n , på
vissa trakter j a m n a, och gäller för alla Lycopodium-arter utom
L. selago, som har sitt eget namn. Ordet har en stor, huvudsakligen nordlig utbredning och motsvaras av det gammalnorska och
isländska j a f n i. Emellertid förekommer det även i Danmark och
sammanhänger (enl. E. Hellquist) möjligen med l u m m e r i anknytning till tyska dialektordet 1 i e m 1 e. Lummer åter härledes av
lat. lumbricas, mask, magmask, mot vilken spormjölet användes som
botemedel. Detta kallas också på vissa håll 1 u m r i k, vilket av
Elias Fries förklaras ur dial. 1 u m m a, hastigt uppblossa, och ett
till vår tid bevarat minne av det annars utdöda fornnordiska ordet
r i k , doft, pulver. Hur dessa olika tydningar skola kunna enas,
måste jag lämna som en öppen fråga. Spormjölet (nikt) kallas här
käringkrut, på andra håll h ä x k r u t, p i g e k r u t.
Järj se björnkål!
Jäsk se ormgräs!
Katarina se Jakobs-stege!
Kattföttren, Gnaphalium dioicum, k a t t f o t .
Kejsarkrona, Lilium bulbiferutn, b r a n d l i l j a .
Knytgräs, Juncus filiformis, t r å d t å g ; även sälting.
Konvalje se govalje!
Kovallen se mjölkvallen!
Kristi blodsdroppar se nejlikblomma!
Krusmynta, tysk renfana, Tanacetum vulgäre
var. crispa,
k r u s i g r e n f a n a . Krusmynta även för Mentha arvensis, å k e r mynta.
Kråkris, Empetrum nigrum, k r å k b ä r .
Kvickrot, vitrot, äxing, Triticum repens, k v i c k r o t .
Kymming, Carum carvi, k u m m i n .
Källarhalsbär, Daphne mezereum, t i b a s t. Namnet, som på
bygdens mål närmast uttalas källhårsbär och som är utsatt för många förvrängningar (t. ex. tjäderhalsbär i lappmarken), är vida spritt
och mycket gammalt, känt från 1400-talets läkeböcker i Sverige och
ännu tidigare från Tyskland, varifrån det härstammar: på tyska
K e l l e r fa a l s av forntyska chellen ( = quälen) av den kväljande
och brännande känsla, som uppstår vid bärens användande vid halssjukdomar. De stå här som annorstädes sedan gammalt i högt anseende och brukas både för människor och djur vid hals- o. magsjukdomar. Liljeblad säger, med tydlig respekt, att hela växten innehåller en ogemen skärpa, bären isynnerhet; sex bär ha dödat hun-
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Själv anbefaller han bären allvarligt till salva att lägga på de ställen "der Gikt- och Podager-värk plågar", vilket han förmenar vara
lika bra som spanskfluga och göra bättre verkan än att som kinesen avbränna bladullen av gråbo, kallad m o x a, på de plågade
ställena, eller som lappen bränna fnöske. — I Finland brukas bären
även mot rissjuka (engelska sjukan) hos barn, varför de där kallas
r i s b ä r. J. Ivar Liro berättar från Åland vilken kraftig verkan de
där tillmätas: bären blandas med smör och bränvin, varav åt det
sjuka barnet ingives med ett bär isänder, för att sjukdomen ej må
slå ut invändigt. Därpå smörjes hela kroppen med undantag av
fotsulorna och händernas insida. Meningen är att sjukdomen, som
nu ej kan "slå ut" inåt eller utåt, där kroppen är preparerad, måste
slå ut på de osmorda, mindre viktiga kroppsdelarne.
Källingbjerk se myrris!
Käringgigel, Lotus corniculatus, k ä r i n g t a n d . Växten är
i Västerbotten sällsynt, men namnet tilldelas nog även andra liknande, gula ärtväxter, såsom t. ex. ängsvialen. G i g e 1 är ett gammalsvenskt ord för snedväxt tand och går igen i det norrländska
dialektordet j ä c k 1 e r, oxeltänder.
Lappros, Sedum roseum, r o s e n r o t, i lappmarken.
Libsticka, Ligusticum levisticum, 1 i b s t i c k a. Ett gammalt
namn, känt i olika varianter från alla länder.
Den första leden av
tyska 1 i e b, vårt l j u v , även förbundet med forntyska 1 u p p i,
trolldom, och vårt gammalsvenska 1 ö v j a, bedriva trolldom, läka;
den senare leden av s t i c k a , s t j ä l k , måhända även med anknytning till dial. s t ä k a, stinka. Står alltjämt i högt anseende
som botemedel vid kreaturssjukdomar och påträffas ofta i bondens
kryddgård.
Lin, Linutn usitatissimum,
1 i n. De särskilt i Götalands dialekter använda namnen h ö r och t o har jag ej här förnummit.
Lingbär, linnbär, Vaccinium vitis idcea, l i n g o n ; namnet
kommer av isl. 1 y n g, det svenska l j u n g , från ett uråldrigt ord
1 i n g w a, kröka sig. För övrigt användes 1 y n g i Västerbotten
om allt ris, jämsides med detta ord, således blåbärslyng, otterbärslyng o. s. v.
Linnea, lilla govaljeblomman, rohaltgräs (Umeå), jungfru Marie barnmössa (Nordmaling), Linnea borealis, 1 i n n e a. Namnet
r o h a l t g r ä s är föranlett av växtens förr vanliga användning
som läkemedel vid krämpa, halthet i ron, höften. Av samma orsak
kalles den g i g t g r ä s i Värmland, t o r r v ä r k s g r ä s i Uppland och b e n v ä r k s g r ä s i Österbotten.
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användes
mot ohyra särskilt på svin.
Mariehand se blodrot!
Mergeln, Spergula arvensis, s p e r g e 1.
Midsommarblomster, Ranunculus acris,
smörblomma.
Samma namn uppgives från Åland, där blomman bland andra användes till prydande av midsommarstången. Det är måhända av
samma skäl som namnet m a j b l o m s t e r förekommer i Värmland (midsommarstången restes förr på vissa trakter den 1 maj, varav namnet majstång är ett minne).
Missne, mäsne, Calla palustris, m i s s n e. Namnet är på många trakter i Västerbotten okänt för Calla, men användes mer allmänt
för Menyanthes, se triblad!
Mjölkvallen, kovallen, Melampyrum, k o v a l l . Växten är omtyckt av korna och anses vara mjölkdrivande, vilka värdefulla egenskaper givit anledning till båda namnnen, vilka äro mycket gamla i
språket.
Morfräken se harafräken!
Moris, Calluna vulgaris, l j u n g .
Mortåg, Polygonum viviparum, o r m r o t . Namnet har en
nordlig utbredning, Norrland och Dalarne, och härledes av
norrl. dial. m o r, skogbevuxet myrland, och t å g , strå. Man kan
sålunda ej säga att det är så väl valt, då växten föredrager ängsmark, men mor har en ganska vidsträckt användning.
Myrbär, Vaccinium oxycoccus, t r a n b ä r. I Finland, och
kanske även i någon trakt på denna sida av bottniska viken, kvarlever ännu' det gamla namnet t r ä n j o n, t r ä n j o r, en förkortning av t r a n j u to n. På vissa trakter i Norrland är det hjortronen, som kallas myrbär.
Myrhumle, huvuvillgräs, Myrica gale, p o r s . Det förefaller
mig som om det klassiska namnet p o r s för denna växt blott undantagsvis användes av allmogen, som i allmänhet heller vill giva
det åt Ledum, och detta icke blott i Västerbotten, utan även på andra trakter. Sålunda sade mig nyligen en naturkännare i Dalarne
att pors alls icke användes för Myrica, som i stället heter P e l l e
på s t r a n d .
Myrkull, Eriophorum,
ängsull.
Myrpors, myrkrona, Ledum palustre, s k v a t t r a m .
De
starkt luktande bladen brukas som medel mot klädmal. Myrpors användes även som benämning för Andromeda polifolia, r o s l i n g.
Myrris, rypris (ripris), fredagsris, källingbjerk, Betula nana,
d v ä r g b j ö r k . (Jfr f r e d a g s b j ö r k i Småland). Om ej
benämningen källingbjörk är avsedd att antyda växtens förekomst
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Myrtäten, Pinguicula vulgaris, t ä t ö r t . Användes vid beredning av tätmjölk.
Mäsne se missne!
Natt och dag, Viola arvensis,
åkerviol.
Nejlikblomma, -gräs, Kristi blodsdroppar (Norsjö), Dianthus
deltoides,
backnejlika.
Noaks-duvor, noaks-ark, slasa (i fjälltrakterna), Aconitum septentrionale, n o r d i s k s t o r m h a t t . Växten är giftig, och enl.
Backman och Holm användes den av lapparne som varggift.
Nässla se brännässla!
Ormgräs och jäsk för ormbunksväxter.
Otterbär, Vaccinium uliginosum, o d o n ; kallas även hönsbär. Namnet o t t e r b ä r härledes säkerligen icke från o t t e r,
u t t e r , som brukar uppgivas, utan är snarare en variant av o d b ä r , o d o n, som i likhet med det bekanta växtnamnet o d ö r t
(Cicuta) kommer av fornsv. o t e r, rasande, vild, syftande på bärens förment giftiga egenskaper.
Penninggräs, Thlaspi arvense, p e n n i n g g r ä s .
Persmessgräs, -blomma, Spir ce a ulmaria, ä l g g r ä s . Namnet torde ha kommit söderifrån, emedan växten här ej blommar så
tidigt som vid persmessa, den 29 juni.
Pilved, Rhamnus frangula, b r a k v e d .
Ploppen, Trollius europceus, s m ö r b o l l a r , i fjälltrakter.
Prästblommen, -krage, Chrysanthemum leucanthemum, p r ä s t k r a g e.
Pären, jordpären, Solanum tuberosum, p o t a t i s .
Ripris se myrris!
Rockeblomster, tjälablomma, isblomma, Caltha
palustris,
k a b b 1 e k a. Växer gärna vid källdrag, vars järnhaltiga, rostbruna slam kallas r o c k a , r å l k eller r a c k av samma stam som
r ö d, r o d n a, således icke en folketymologisk förändring av
o c k r a , som Hiilphers i sin besrkivning av Västerbottens städer
synes förmena. Ordet lånar sig även till ortnamn, t. ex. Rålkmyren
i Norrbotten, varemot andra snarlika namn, Rocksjö, Råcksjön,
Roxen, Råketräsk komma av r å k , rämna i isen; bergnamnet Rokepakte i Tärna är av lapskt ursprung. Jag står i tacksamhetsskuld
till professor E. Lidén för upplysningar om detta intressanta ord.
Rohaltgräs se linnéa!
Rypis se myrris!
Röddockor, Lychnis rubra, r ö d b l ä r a . Kallas även ganska allmänt tjärblomma, vilket namn ej har skäl för sig och tydligen
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verkliga tjärblomman, Lychnis viscaria.
Rödletta, rölleka se flengräs!
Saltgräs se svinsyra!
Silénhår, Drosera-arier, s i 1 e s h å r.
Sjustjärna, skogsblomma, Trietitalis europcea,
duvkulla;
det senare namnet användes kollektivt även för andra (t. ex. Pyrola
uniflora, ö g o n l j u s ) .
Sjöblad se gula, vita sjöblomman!
Sjöfräken, Equisetum fluviatile, d y f r ä k e n .
Sjörör, Phragmites communis, v a s s .
Skacken, smälldockor, Silene venosa, t a r a 1 d. Det förra namnet av norrl. dial. s k a c k r a, darra, skallra (jfr s k a c k e 1 h ä n t,
darrhänt), det senare av de uppblåsta, dockliknande blommorna, som
kunna klämmas sönder med en smäll, vilken lek alla trakters barn
äro snara att upptäcka, att döma av namnets stora utbredning i
skiftande gestalt: s m ä l l b l o m s t e r i Småland, s m ä l l t u pp o r och s m ä 11 k å 1 i Dalarne, s m e 11 a och sm e 1 p u n g i:
Norge, s m e 11 e och s m e l l e b l o m s t i Danmark. T a r a l d
är det gamla gotländska namnet, sannolikt med tysk rot (t a r a n t).
Skogsblomma se sjustjärna!
Slasa se Noaks-duvor!
Slöjk se angelikstut!
Smack, Arctostaphylus uva ursi, m j ö 1 o n. Bladen användas,.
synnerligast fordom, som färg- och garvämne, sumak, varav namnet
är en förkortning, anförd redan av Linné i hans öländska resa. Kustbefolkningen brukade förr insamla växten på skären, där den rikligt
förekommer, och även sälja den säckvis.
Smälldockor se skacken!
Snåtterblommen, Rubus chatncemorus, h j o r t r o n ;
bäien
snåtterbär, snåttren, snattren av dial. s n u 11 e, s n å 11 e, tomte.
Solgångsblomma, Taraxacum officinale, m a s k r o s.
Sopp eller sapp, s v a m p (på marken).
Stagg se hera!
Star, Carex-arter, s t a r r .
Stickebär, Ribes grossularia, k r u s b ä r .
Styvmorsblomma, Viola tricolor, s t y v m o r s v i o l .
Stålgräs se hera!
Surtagg, svinstava, Stellaria media, v å t a r v . Professor V.
Wittrock har ägnat det enastående rika namnmaterialet för denna
ogräsväxt en ingående utredning. Inräknat varianter av samma
stam har han hopbrakt 211 svenska och 149 norska, danska, finska,
färöiska, isländska och lapska namn. Bland dessa finnes icke s v i n s t a v a , som jag antecknat i Bygdeå socken, ej heller något a n -
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utom s u r t a g g även tagg, taig, fettagg, ogrästagg, vattutaggen, narve, fågelnarv, daggräs samt för Åsele och Vilhelmina vattuarv. Det är anmärkningsvärt, att namnen på t a g g förekomma
endast i Västerbotten med utlöpare till närmast liggande socknar i
södra Norrbotten, Piteå lappmark och Ångermanland. Norr om
detta område äro varianter av v a t t u g r ä s förhärskande och närmast i söder f e t g r ä s i kustlandet och n ä r v e mot fjällen. Namnen på a r v hava den ojämförligt största geografiska utbredningen.
Svinsyra, Rumex acetosa, ä n g s s y r a , samt R. domesäcus,
g å r d s k r ä p p a; för den senare även saltgräs (i lappmarken).
Sälg, Salix caprea, s ä l g .
Sälting, Scirpus palustris, k n a p p s ä v , samt Triglochiti palustre, k ä r r s ä l t i n g . Se även knytgräs!
Taggblomma, Qaliurn-arter, m å r a .
Tjuk, t r ä s v a m p , t i c k a ; snösk-tjuk, f n ö s k - s v a m p .
Tjälablomma, Tussilago jarfara, h ä s t h o v . Namnet, som syftar på den tidiga blomningen på tjälen, användes även för k a b b 1 ek a samt för Anemone hepatica, b 1 å s i p p a, i överröda by i De; gerfors, den enda trakt av Västerbotten, som har att uppvisa denna
vackra vårblomma. Namnet h ä s t h o v syftar på bladens likhet
med spåren av en hästhov och är gemensamt för de flesta europeiska
språk, varför man ej får antaga, såsom stundom framkastats, att det
uppstått ur det äldre svenska namnet h o s t ö r t, vilket liksom det
latinska Tussilago syftar på växtens gamla medicinska användning.
Tjärblomma se röddockor!
Tolta, torta se björnkål!
Triblad, missne, Menyanthes (rifoliaia,
vattenklöver.
Som vi se är det förstnämnda namnet en trogen översättning av det
vetenskapliga.
Trampgräs, Polygonum aviculare, t r a m p g r ä s .
Tusensköna, Achillea ptarmica, n y s ö r t ; namnet användes
företrädesvis för trädgårdsformen med dubbla blommor.
Tuvtåtel se jegåln!
Tyrildblomma, Oeranium
silvaticum,
midsommarsblomster.
Blomman med sitt skaft har likhet med en t y r i 1 d
(även uttalat t ö r el), kärnstöt; kallas av samma skäl på sina håll
enfotingen.
Tysk renfana se krusmynta!
Tågbär, Rubus saxatilis, j u n g f r u b ä r .
Törnris, finnbär, Hippophaé rhamnoides, h a v t o r n.
Törnrosbuske se vildtörne!
Vallsia, Festuca ovitia, f å r s v i n g e 1. Si är en gammal beteckning för smågräs, i Härjedalen g r a n n s i, fint gräs i skogen,
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i Norrbotten s i a n, på lapska s i d n o, på norska s i n a , starr,
gammalt visset gräs, och s i n e g r a s, "et slags taetvoxende graes".
Liksom g r ä s i folkmålet användes även för andra örter än gramina, har också s i a på sina håll en vidsträcktare betydelse.
Vasstistel, Cirsium palustte,
kärrtistel.
Vattenmossa, Hippuris vulgaris, 1 e d g r ä s ; kollektiv benämning, som torde omfatta även några andra vattenväxter.
Via, Salix-arter, v i d e . Hängeknopparne kallas vi-kisser.
Vild-förgätmigej, Myosotis arvensis, å k e r - f ö r g ä t m i g ej.
Vildhumle, Tanacetum vulgäre, r e n f a n a .
Vildmenta, Veronica chamcedrys, t é - ä r e n p r i s .
Vildtimotej, Alopecurus pratensis,
ängskavle.
Vildtörne, törnrosbuske, Rosa cinnamomea, k a n e l r o s .
Vita sjöblomman, Nymphxa candida, v i t n ä c k r os ; även
sjöblad.
Vitrot se kvickrot!
Vänngräs se flugerot!
Väppling, Trifolium-arter,
klöver,
Åkerbär, Rubus arcticus, å k e r b ä r. Det äldsta svenska namnet är är v i k o n, vilket ännu kvarlever i Österbotten, men synes
ha gått ut på svenska sidan. — Bladen användas till té, synnerligen
fordom, och bären ha i alla tider varit högt skattade. Liljeblad säger om dem: "Bären äro till smak och lukt de behagligaste af alla
Europeiska vildtväxande bär. Häraf kunna sköna viner tillredas i
Norrland."
Åkerkål, Brassica campestris, å k e r k å l ; även gulblommen.
Åkersenap, Sinapis arvensis, å k e r se n a p ; även gulblommen.
Åkertistel, Cirsium arv ense, å k e r t i s t e l .
Ålder (med tjockt 1), Alnus incana, a 1. Även ålder, förr ulter.
Hängena kallas kommen, komar, som på andra trakter återfinnes i
olika varianter, k u m m e r i Hälsingland, k u m b r e i östergötland, k å m b 1 i Österbotten.
Äxing se kvickrot!
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B I D R A G TILL K Ä N N E D O M E N
H E M B Y G D E N S FLORA.
Av LENNART

OM

WAHLBERG.

U

nder hänvisning till mina uppsatser i de två närmast föregående årsböckerna angående märkligare växtlokaler i länet vill
jag nu, dels komplettera där lämnade uppgifter i någon mån
på grund av senare gjorda fynd, dels ytterligare meddela några anmärkningsvärda rön från länets växtgeografiska utforskning.
Rumex fennicus (Finnsyran).

Förutom de i årsboken 1923 å sid. 170 uppgivna två fyndplatserna: Lövön och Ängesön (de första i Sverige) har jag den 13 juli
1925 funnit en ny riklig lokal å ön "Fulingen" öster om Gaddströmmen (Holmöarne).
Calypso bulbosa (Nornan).
Förteckningen å sid. 173 i årsboken 1923 över kända Calypsoförekomster i länet kan nu kompletteras med följande anmälda lokaler:
I Stensele socken: Å kronoparken Rönnliden (Enl. G. Esseen).
Å Holmöarne: Enligt vad adjunkt O. Lundquist meddelat fanns Calypso å Ängesön under hans uppväxtår. Sedan ej därifrån omnämnd !
I Burträsk socken: Södra Ljusvattnet omkring 1 km. söder om byn
(enl. Nils Brännström och fröken H. Brännström);
vid Jeppnästjärnliden (enl. V. Zetterberg);
i skogen å norra sidan om Burträsket (enligt Lindholm) och
i Lappvattnet (enligt J. V. Lindgren).
I Norsjö socken: å kronoparken Norra Vidmarken samt även å kronoparken Södra Vidmarken (insända ex. av M. Sedin);
vid Bjurträsk by i en dalsänka öster om byn vid vägen till Kusfors 400 å 500 plantor (enl. uppgift med ex. av Yngve Lundberg).

259I Skellefteå socken: Ersmarks by c:a 3 km. söder om byn i en sluttning, som i sydostlig riktning sänker sig ned mot byn (enl. R.
Lindberg);
vid Finnforsfallet c:a 1/2 km. i sydvästlig riktning från järnvägsstationen (enligt Elfrid Olofsson);
vid Dödmanstjärn (enligt H. Almkvist);
Calypso skall även finnas i Furunäs vid södra ändan av Kalkstenstjärn (alltså alldeles i närheten av den säregna lokalen för
Finnrosen ( R o s a a c i c u 1 a r i s), en av utposterna för den
norrifrån invandrade sibiriska floran).
På tal om sällsynta och läckra Orkidéer vill jag även uppgiva
hittills kända växtplatser för ett par av våra bästa nämligen: Skogsfrun och Gökskon:
Epipogium aphyllum (Skogsfrun).
Denna saprofyt, som är rotlös, omkring 2 dm. hög utan blad,
har vitaktigt örtstånd med gulvit och skär anstryckning samt stora,
huvudsakligen gula blommor: läppen och sporren äro svagt skära,
läppen rödprickig, övriga kalkblad gulvita. Denna vackra orkidé
växer i fuktig skogsmark, mycket sällsynt spridd, men funnen i de
flesta landskap.
Den är på sina fyndorter försvinnande och åter
uppdykande med flera års mellanrum. Blommar på sensommaren.
1 vårt län har den iakttagits:
I Lycksele socken: 1911 i slutet av juli i en djup grandal vid Maltbergets nordöstra sluttning mot Skivsjön, Maltåns källsjö, 5
km. från Degerforsgränsen 11 ex. å Grundträsks byaskog i
gammal älgspillning (enligt uppgift av N. G. Westman).
1913 29/7 i Umstrands kronopark (söder om Ume älv) i närheten av Tannsele by 12 å 13 blommande ex. uppe i skogen och
2 ex. nere vid älven mot byaskogen (enligt O. G. Forslund).
1914 i aug. å kronoparken "Metseken" nära Ruskträsk vid Vindelälven 1 ex. (C. Åberg). 1924 vid Brännland, 1,5 mil norr
om Lycksele just där järnvägen nu bygges fram några ex. (B.
Strandberg). 1926 24/8 omkring 1500 m. sydost om Öretorp
nära Öre älv 5 st. blommande ex. (S. Nordenstam.). 1926 30/8
vid Gustavsholm nära materialvägen 14 vackra blommaride ex.
(Georg Berg), se foton!
I Sorsele socken: vid Njunnesvare (Gaunitz).
I Vilhelmina socken: 1925 11/9 å kronoparken Vojmåsen 1 ex.
(jägm. Berggren) samt vid Laxbäcken (enl. A. Wallmark).
I Degerfors socken: å kronoparken "Lidmyråsen" samt flerestädes
(enl. K. Gram). 1925 10/8 2 km. väster om Åmsele kyrka, söder om Vindelälven flere blommande ex. (G. Fridner).
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E p i p o g i u m aphyllum,

Lokalen vid O u s t a v s h o l m , Lycksele 1926.

Foto G e o r g E. B e r g .

261Cypripedium calcéolus (Guckuskon eller Gökskon).
Ståtlig bredbladig Orkidé. Blomman stor med gul, glansig läpp
och de övriga lansettlika kalkbladen rödbruna. Blommar vid midsommartiden. .
Blomstrens konung L i n n é hittade under sin lappmarksresa
denna orkidé i Barsele byaskog (Stensele socken) någonstädes nordost om byn.
Sedermera har den hittats:
I Stensele socken: 1921 15/6 å Barsele byaskog mellan Barsele och
Bastuträsk byar omkring 200 m. söder om landsvägen, 12
blommande exemplar vid en kallkälla (O. G. Forslund). Skall
även vara funnen vid Pauträsk.
I Lycksele socken: Söder om Lyckseleplatsen å ett bälte mellan Ume
älv i nordost över Knatten och mot Öre älv i sydväst förekommer Guckuskon rätt så rikligt. Sålunda har jägm. H. Sjöberg
funnit den flerestädes i Hedlundatrakten samt dessutom närmare Öre älv i sluttningen av Halvvägsberget inom kronoparken
"Älgålandet". Vid "Mossvik" i samma kronopark hittades den
d. 19/6 1913 av O. G. Forslund, vilken även funnit den å Bockens kronopark vid Ume älv söder om Lycksele. Jägm. G. Beronius uppgiver riklig förekomst i skogslandet vid Öreälvens
norra strandsluttning mellan Knatten och Brattfors. Vid midsommar 1925 hittade jägm. S. Nordenstam en riklig lokal i en
backmyr intill "Bergmyren" nordvest om Knatten. Då jag den
27 juni 1926 besökte denna lokal, blommade minst 100 ex. och
lika många stodo i knopp. En oförglömmelig syn för en blomstervän! Även norr om Lycksele har jägm. B. Strandberg iakttagit Guckuskon å Mörtliden, belägen väster om Stenselevägen
ungefär mitt för Medelås.
I Sorsele socken har Guckuskon hittats å kronoparken Oisberget
vid Vindelälven av jägm. O. G. Forslund.
I Dorotea socken (inom silurområdet) förekommer den å Månsberget intill Ormsjö i fuktig mark å berget samt söder om Ormsjön
å kalkgrund (enl. uppgift av folkskollärare Erik Lindberg, Avaträsk).
*
Ett säreget fynd, som jag hade lyckan göra i september 1925,
är fyndet av Bidens radiatus (Grönskära) i Skravelsjö, Umeå socken. Denna växt, som även kallas B i d e n s p l a t y c é p h a l u s ,
förekommer rätt rikligt i Skravelsjödalen vid bäcken åt klabbölehållet till och har förr ej uppgivits å någon lokal norr om Dalarne.
Carex laevirostris (Älvstarr).
Uti bäckraviner, utmynnande i Vindelälven inom Degerfors socken förekommer rätt så rikligt denna sällsynta ståtliga starr. Så t.
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landsvägen söder om Strycksele, vilka lokaler jag besökt sommaren
1926.
Petasites frigidus (Fjällskråp).
Om man färdas Lyckselevägen uppåt från Strycksele ett par, tre
km., kommer man till några gårdar vid vägen. Sedan man passerat
första gården, far man över en bäck. Vid denna bäck okring 50 intill vänster om vägen växer Petasites rikligt, men endast hanexemplar. För att vara så långt nere i kustlandet är lokalen anmärkningsvärd.
(I Barsele by, Stensele socken, har jag sett ej mindre än fyra lokaler, och i fjälltrakterna är denna växt rätt vanlig.)
För övrigt finns det rätt mycket av värde för botanister uppefter Vindelälven mellan Strycksele och Ekorrsele i Degerfors socken.
Den lilla sälgbusken man titt och tätt ser på hedlandet är nästan ren
S a 1 i x d e p r e s s a (Risvide). Halvön mellan älven och avan vid
landsvägsbron ovanför norra brofästet vid Ekorrsele bör observeras. Där finns bland mycket annat, såsom D a ph n e och A c t se a, A s t r a g a 1 u s a 1 p i n u s (Fjällkloärt) och Ä n g e l i c a
a r c h a n g e l i c a (Kvanne). På motsatta sidan av älven har jägmästare G. Fridner funnit en lokal för V i o l a b i f l o r a (Fjällviol). Vid bäckarne eftersöker man ej förgäves V i o l a e p i p s i1 a (Mossviolen) och E p i l o b i u m
Hornemanni.
*

Från ett par besök vid Ångermanbalen i Bjurholms socken
1925 har jag antecknat
C o n v a 11 a r i a p o l y g o n a t u m (Getrams), som jag rikligt fann blommande under Balklintens stup. Vidare antecknades
härifrån bl. a. S i l e n e r u p e s t r i s (Bergnejlika), V i s c a r i a
a l p i n a (Fjällnejlika), H y p o c h o e r i s m a c u 1 a t a (Slåtterfibla) samt ormbunken P t e r i s a q u i l i n a .
*

Från mina färder till Tärna 1926 och tidigare har jag antecknat bl. a. följande av intresse:
C a r e x f e s t i v a (Lemmelstarr) vid landsvägen mellan Gunnarn och Barsele, Stensele socken; C a r e x c ses p i t o s a (Tuvstarr) d en bäckdal söder om nämnda vägsträcka rikligt (bestämningen är godkänd av professor Gunnar Samuelsson vid Riksmuseum). Trots att de lärde ännu betvivla det, vill jag påstå, att Tuvstarren ej är så ovanlig högt uppe i Lappmarken.
Jag har funnit
den i själva fjälltrakterna på flera ställen både i Tärna och i Sorsele.
I Källmyren till nämnda Tuvstarrbäck å Barseleskogen har jag
sommaren 1925 funnit O r c h i s i n c a r n a t a och P i n g u i-
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mängd i en myr vid landsvägen väster om Slussfors. I Långseleberget (sydberg 1/2 mil sydost om Stensele kyrka) antecknades bl. a.
L a p p u l a d e f l e x a (Hängpiggfrö), T u r r i t i s
glabra
(Rockentrav), E p i 1 o b i u m C o 11 i n u m (Backduntrav), S ed u m a n n u u m (Småknopp) och P o a g l a u c a (Grågröe).
Vid Storuman hittades, såsom något ovanligt så långt inne i
landet, på en i sjön utskjutande udde nedanför lokstallet J u n c u s
b a l t i c u s v a r . c o n t r a c t u s Neuman (Östersjötåg), växande tillsammans med Ca r e x p o 1 y g a m a (Klubbstarr).
I närheten av ångbåtsbryggan i Blaiken växer en Sälghybrid:
Salix Caprea x lapponum.
Vid Yttervik i Tärna gjorde jag i sommar den 11/7 ett gott
fynd.
Å nedre Gäutajaures strand invid båtplatsen hittade jag nämligen Taraxacum crocodes, vilken art av maskros förr ej torde hittats norr om Ångermanälvens floddal.
Vid samma sjöstrand blommade bl. a. även talrika men småväxta ex. av P r i m u 1 a s t r i c t a (Smalviva) samt en fjällform av
Viola montana.
Det typiska sydberget Forsbäcksberget (vid nedre Gäutajaures
nordsida), bekant för sin yppiga växtlighet, där man bl. a. får se hela blå fält av högväxt L a p p u l a ända inpå landsvägen, utgör numera gränsstation för tallen, vilken i Urnans dalgång undanträngts
hit, ifrån att förr ha förekommit ända upp till norska gränsen. Tallen tycks retirera från fjällen under det att granen avancerar!
Från det frodiga Laxfjällets parkliknande sluttningar må det
tillåtas mig omnämna blott några få, men rara arter:
C o n v a 11 a r i a v e r t i c i l l a t a
(Stjärnrams), rikligt,
S t a c h y s s i 1 v a t i c u s (Stinksyska), som blommar sent, C or y d a l i s i n t e r m e d i a (Nunneört), som blommar mycket tidigt på våren, V i o l a m i r a b i l i s (Underviol), V e r o n i c a
b o r e a 1 i s (Nordärepris), R i b e s r u b r u m v a r . g l a b e l l u m och R i b e s p u b e s c e n s (Vinbärbusken).
T r o 11 i u s samt A c o n i t u m , A c t s e a och svajiga ormbunkar av alla slag ss. P o 1 y s t r i c h u m f i 1 i x m a s , A s p i d i u m
1 o n c h i t i s samt S t r u t h i o p t e r i s bilda i backarna höga
snår av grönska jämte det manshöga gräset M i l i u m e f f u s u m
och å sumpfläckarne frodas E p i l o b i u m
alsinifolium
och E. 1 a c t i f lo r u m, S a g i n a 1 i n n ae i samt orkidéer såsom O r c h i s m a c u l a t a f. S u d e t i c a , C o e l o g l o s s u m v i r i d e och den välluktande lappska brudsporren G y mn a d e n i a c o n o p s e a f. 1 a p p o n i c a. Vid sluttningarne
mot Storlaisans strand och ända bort emot Västansjö finnes hela fält
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Norge genom Jovattensdalen.
(Apropå Sippor, på vilka vårt lån är så fattigt, kan jag meddela, att
v i t s i p p a n även förekommer i skogslandet i Lycksele socken nära Öre älv vid Nygård sydost om Knaften, en oförklarligt enstaka
riklig lokal, och att b 1 å s i p p a n A n e m o n e
H e p a t i c a
rikligt förekommer i Degerfors socken å skogsåsen norr om ÖverRödå nordligaste gårdar uppefter Kryckelån mot Torrberget.)
I det härliga Strimasund vid Övre Urnan i Tärna gjorde jag i
år ett fint fynd nämligen av:
Juncus Castaneus (Bruntåg),
som i Lindmans flora uppgives såsom sällsynt förekommande i
Jämtland och Härjedalen. Jag hittade den sedan även vid Gräskevardo på två ställen jämte J u n c u s a r c t i c u s (Fjälltåg).
Från Strimasund vill jag därjämte uppgiva: C o n v a l l a r i a
v e r t i c i 11 a t a, A r a b i s h i r s u t a ,
Saxifragacaesp i t o s a, L o t u s c o r n i c u 1 a t u s (egendomlig lokal), C ar e x r u p e r t r i s , V e r o n i c a f r u t i c a n s , S e d u m änn u u m samt av ormbunkar: A s p l e n i u m v i r i d e , A s p i d i u m l o n c h i t i s , c y s t o p t e r i s m o n t a n a och C.
f r a g i 1 i s, W o o d s i a a l p i n a och P h e g o p t e r i s alp e s t r i s.
I Gräskevardo, fjället mellan Stora Umevatten och Gräsvattnet
nära norska gränsen hittade jag flere blommande ex. av Saxifraga
cotyledon (Fjällbruden), vilken enligt befolkningens utsago även
skall finnas i Brandsfjällets sluttningar mot Hvilasund. Å Gräskevardo på fjällsidan mot Gräsvattnet öster om renstängslet, men ovanför skogsgränsen växte bl. a. A n t h y 11 i s v u l n e r a r i a samt
en viva, som bestämdes till P r i m u l a s c o t i c a på grund av de
mjöliga bladen. Där fann jag även H a b e n a r i a
albida
(Klubbsporren). Längre ned i björkskogen växte långa ränder av
L o t u s c o r n i c u l a t u s (Käringtand) samt i kalkavlagringarne
en rar Orkidé: Epipactis rubiginosa, ett ovanligt fint fynd.
Vidare antecknades här A r a b i s h i r s u t a och A. a l p i n a , C o n v a l l a r i a v e r t ic i l l a t a, J u n c u s (två sällsynta arter, se ovan!) samt E r i o p h o r u m l a t i f o l i u m (Gräsull), en typisk kalkväxt.
Från Umfors är att anteckna riklig förekomst uti diken i byn av
K o e n i g i a i s l a n d i c a (Dvärgsyra). Lokalen upptäcktes 1924
av lektor O. Holm.
En fullständig uppgift på fjällhedarnes och högfjällens all härlighet i växtväg skulle taga för mycket utrymme i anspråk, varför
det sagda får vara nog för denna gång.
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F l o r a och P o m o n a 1 U m e å ;

8-årigt ä p p l e t r ä d h o s s t a d s t r ä d g å r d s m ä s t a r e S t r a n d .

D e g e r f o r s s:n från Storliden vid Mårdsele mot Vindeln och Yttersjön. Vindelälven i mitten,
Storskällberget i b a k g r u n d e n , Fälltjärn och Fälitjärnliden till h ö g e r . Förf. foto.

SVENSKA VÄXTNAMN I DEGERFORS
S O C K E N O C H A N G R Ä N S A N D E TRAKTER
SAMT NÅGRA UPPGIFTER OM EN DEL VÄXTERS ANVÄNDNING M. M.

Av GUSTAV

FRIDNER.

E

huru i n e d a n s t å e n d e u p p t e c k n i n g av h u v u d s a k l i g e n vilda v ä x t e r s n a m n åtskilligt ej är fullständigt u t r e t t , v å g a r j a g d o c k
f r a m l ä g g a d e n s a m m a i f ö r h o p p n i n g att d e n skall k u n n a b i d r a g a
till b e v a r a n d e t av en del g o d a n a m n och v a r a till l e d n i n g för forskare å o m r å d e t ä v e n s o m locka i n t r e s s e r a d e att b i d r a g a m e d klarl ä g g a n d e u p p g i f t e r . En hel del n a m n ä r o d e s a m m a , s o m a n v ä n d a s
i s t o r a d e l a r av l a n d e t , och t o r d e väl m å n g a av d e m i s e n a r e tid
u p p t a g i t s i s p r å k e t och ej v a r a i h ö g r e g r a d " u r s p r u n g l i g a " , m e n
då dialekten satt sin p r ä g e l ä v e n p å d e s s a , har j a g m e d t a g i t d e m .
För eventuella m i s s t a g anhålles om ö v e r s e e n d e . — Samtidigt ber
j a g att få f r a m b ä r a mitt v ö r d s a m m a tack till alla d e m — ingen
n ä m n d och ingen g l ö m d — s o m välvilligt stått till min t j ä n s t .
Vid angivandet av de vetenskapliga namnen har jag följt C. A. M.
Lindman: Svensk fanerogamflora, 2:a uppl. samt i fråga om kryptogam e r n a Krok och Almqvist: Svensk flora, II, 3:e uppl.
Vid stavningen har i görligaste mån följts gällande regler med
f ö l j a n d e ändringar och tillägg:
å = a i ah!; aa == långt mellanljud mellan a och å;
£ = övervägande e-ljud; ce = långt mellanljud mellan a och ä;

o = såväl ö ( = ö i kör — ej kö)
som mellanljud mellan å och ö,
då ett och samma ord oftast uttalas än med ena, än med andra
ljudet; även förekommer ofta
å-ljudet i dylika ord, och har
detta därvid ej angivits i förteckningen;
w = o-(v)-ljudet ( = engelskans w;
jfr. t. ex. why, where!);
/ = "smolkigt" 1 (t. ex. Jolbérä)\
' — betoningstecken;
bokstav inom parentes uttalas föga
märkbart (t. ex. Bran(d)béra).
Inom parentes angivet uttal är stavat möjligast ljudenligt med användande av alfabetet och ovannämnda tecken.
Förkortningar:
äv. = även; utt.
= uttalas; sing. = singular; pl.
= plural.
Med få undantag hava namnen bestämd form med ändeisen -a i
femininum singularis, -en 1. -n i
maskulinum och -e i neutrum
samt i plural -a 1. -en.
Abårrbläda
(Storsävarträsk)
—
Potamogéton natans.
U r s k o g m e d 400—500-årig tall å k r p L i d m y r Abramspojka,
se
Knaftpojka.
åsen, D e g e r f o r s s:n. F ö r f . f o t o .
Almöke,
äv. All-, -mittje,
-myttje,
-mötje
=
Chamsenérium angusti fdlium.
Aspa (utt. Ass-) = P d p u l u s t r é m u l a .
Bin(d)a
(utt. Bínna) = V i c i a c r a c c a .
Bjenmbsan
(utt. Bjénn-) = P o l y t r i c h u m c o m m ú n e . - (Bjénn
— björn!)
Bjenstuten
= A n g é l i c a s i l v é s t r i s . — Stut — ett blåsinstrument (pipa); den ihåliga s t a m m e n kan a n v ä n d a s härtill.
Bjärka (utt. -ärr-) = B e t u l a n:o 1—5. — När de små b l a d s t r u tarna spricka ut om våren, säger a l l m o g e n : " N u jär ä tfn å
böre på så, för björklöve hall på val söm m u s ö r e " ! (Degerfors).
Bjärktjuka
=
P o l y p o r u s b e t u l i n u s . — A n v ä n d e s emellanåt
som nåldyna.
Blåbéra — V a c c i n i u m m y r t i l l u s . — äv. -berrise,
-berlynje.
Blåklocken,
se
Fingerborgen.
Böckbläda,
se
Häraöra.
Börstgräse
(utt. B d s c h t - 1. Bå ), äv. Borsten (sing.), Borsta (pl.),
Hérbörst (Lillsävarträsk) : = S c i r p u s a u s t r i a c u s .
Brakvén,
äv. Bråkvén,
Sprakvén
(Lillsävarträsk), Bråka,
Bråkbéra,
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=
R h a m n u s f r a n g u l a . — Barken a n v ä n d e s förr som l a x e r m e d e l .
Bran(d)bera
(utt. B r a n n b é r a ) =
R u b u s i d a e u s . — Vanlig p å
brandfält, v a r a v n a m n e t .
Bröskbéra,
se
Stenbéra.
Dyngstdvarn,
äv. Dynj- = C h e n o p d d i u m a l b u m (?)
Enföttingen
(tillfälligt n a m n ? ) = A c o n í t u m s e p t e n t r i o n á l e i
E k o r r s e l e , G e r á n i u m s i l v a t i c u m i Nyliden ö r t r ä s k s:n.
Finge(r)börgen
(utt. - b ó r r j e n ) , äv.
pl.-formerna
-borga,
-bylten,
Blåklocken
(utt. - k l å k k e n
—
A r v s e l e , S ä v s j ö n , Lillsävarträsk)
=
Campánula
rotundifd1 i a.
Fle(j)ngräse,
äv.
Kárdusblómmen
och (i K u s s j ö n s a m t Nyliden
ö r t r ä s k s:n) Olsmässgräse
(utt.
Osch-) — A c h i l l é a
millef d l i u m . — Bladen t o r k a d e s
(äv. n å g o n g å n g nu för t i d e n )
och a n v ä n d e s s o m p i p t o b a k .
— Tidigt om v å r e n sticka b l a den u p p , ofta innan " f l e ( j ) n "
( = i s s k o r p a ) tinat bort, och
torde namnet komma härav.
Flóken, äv. Flótjen, Flórrken,
Flókoch Flórrkstarren
och
-starra
Starrflórrk
(Lillsele), (utt. rent o - l j u d i f l o k , ou i f l o r r k )
=
E r i d p h o r u m p o l y s t á c h y u m . —• Ullen kallas i A r v sele för Gamstinten
( " g å m m " r = g a m m a l ! ) . — Jfr.
Knaftpojka.
Flugusäppen
— Amaníta muscárius.
Fräkne — E q u i s é t u m f l u v i á t e l e .
Fårpyppeln,
äv. Gåspyppeln,
Pyppla
— Equisétum
arvénse
( a x b ä r a n d e v å r f o r m e n ) . — " D å han hå sitt g å s p y p p e l n , d å
j ä r ä tin å ta på he ut f å r a " , s ä g e r allmogen ( D e g e r f o r s ) .
Gädden,
äv. Tjärgädden
= P e r i d e r m i u m p i n i.
Gamstinten,
se
Flóken.
Gen (utt. Jé(e)n) = J u n i p e r u s c o m m d n i s .
Gengräse
(utt. Jén-) — M o l i n l a c o e r u l e a .
Getjurblbmmen,
se Jungfru
Marie
kojur.
Giktblommen,
se u n d e r
Stekgräse.
Giktgräse,
se
Stekgräse.
Go(d)luktgräse
=
H i e r d c h l o é o d o r ä t a , (i S k u r t r ä s k äv. —
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G a s s k e n (här O n o c l é a s t r u t h i o p t e r i s ) V i d s t r a n d s n ä s , D e g e r f o r s s:n.
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A n t h o x å n t h u m o d o r å t u m ) . — Bladen t o r k a d e s , f l ä t a d e s
och l a d e s bland kläder s o m p a r f y m .
Go(d)lukttjuka
— Polyporus salicinus.
Gråna, äv. Grcena ~ P i c e a å b i e s ; — k o t t a r n a =
käglen
(en
kägel, best. form s i n g . :
kägla).
Grängräse,
äv. Grann-,
Morfräkne
(ö. delen av s:n),
Skogs/röken
( K a m s j ö n ) = E q u i s é t u m s i l v å t i c u m och p r a t é n s e .
Gränlöve,
se Lave.
Gränsla,
se
Jägarn.
Grcenåkerspojka,
se
Knaftpojka.
Gröbläda
— P l a n t å g o m a j o r . — Bladen a n v ä n d e s f ä r s k a som
d r a g p l å s t e r på b ö l d e r .
Gråbon = A r t e m i s i a v u l g ä r i s .
Gräläve,
se Lave.
Gåspyppeln,
se
Fårpyppeln.
Gäsvecke,
äv. -vecken,
-veka,
-vitije
=
Lycopödium annötinum.
—- (Gåsveck
i Nyliden ö r t r ä s k s:n — A l c h e m i l l a v u l g å r i s L). — S p o r s t o f t e t kallas Käringkrute,
äv.
Lappkäringkrute.
Gäddgräse,
se
We(j)sa.
Gässken,
se
Ormgräse.
Härasia,
äv. Håragräse
(Ekorrträsk) = r L u z u l a p i l d s a .
Häraöra,
äv. -ören, Bockblåda
(Kussjön Ekorrsele) =
Convallår i a m a j ä 1 i s.
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H å r a ö r a (Convallåria majális).

Ä n g a r n a vid A v a n , E k o r r s e l e , D e g e r f o r s s:n.

F ö r f . foto.

Héra ~ N a r d u s s t r i c t a . — Hårdbitet för lien.
Hérbbrst, se
Börstgräse.
Hérise, se
Rasperise.
Hésbera, se Mjölbéra.
Hömmelblbmmen,
se
Morgonblommen.
Hun(d)béra,
se
Stenbéra.
Hun{d)kommingen,
(1. -kum-),
äv. Hun(d)floken
(Storsävarträsk)
— Chserefdlium silvéstre.
Husmbsan
— H y p n u m S c h r é b e r i och H y l o c d m i u m s p l e n d e n s (m. fl.)
Hägga = P r u n u s p a d u s .
Hällsöta (1. -söte\ S t o r s ä v a r t r ä s k ) irr P o l y p d d i u m v u l g ä r e .
Härvhållara,
se
Räfshållara.
Hästbéra,
se
Stenbéra.
Hästfräkne
(1. -fräken)
=
E q u i s é t u n i p a l u s t r e . — Endast
h ä s t a r n a lära äta d e n ! — Äv. E q a r v é n s e ? Ej nöjaktigt u t r e d d .
Hästsäppen
(Storsävarträsk)
P a x i l l u s i n v o l u t u s ? — Hästar
lära vara särskilt begivna på s v a m p e n !
Hönsbéra,
se
Stenbéra.
lslan(d)smbsan,
äv. -läve = C e t r á r i a i s l á n d i c a .
famn,
se Jämn.
fohannesbusken
(Lillsävarträsk) = T a n a c é t u m v u l g ä r e .
fólbéra
(av jord!), äv. fårbéra (Sundö) = F r a g a r i a v e s c a .
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Jungfru
Marie köjur (utt. J u m f r u - ) , äv. Mårikoblommen
( = Marie
k o - ; K u s s j ö n ) , Getjurblommen
(Arvsele)
= Orchis maculåt u s ; —• -jur av k n ö l r ö t t e r n a s likhet m e d j u v e r !
Jägarn
(1. Je-), äv. -gårn (ö. delen av s o c k n e n ) , Si-jägarn
(LiIlsele), Skogs-jägarn
(Tegsnäset) = blombärande stjälken hos
D e s c h å m p s i a f l e x u ö s a ; — d e t r å d s m a l a bladen =_- Sia,
äv. Grånsia
(1. -sjia)
( D e g e r f o r s , Lillsele), Skogs-sia
(Tegsnäset). — Med Jägarn
b e n ä m n e s ä v e n den h å r d a övervalln i n g s v e d e n å en tidigare avtäljd t r ä d s t a m , särskilt å " b j ä r k a " ,
och skulle o r d e t möjligen k u n n a b e t y d a n å g o t s k a r p t , t o r r t
och m a g e r t ; " j ä g a r " - s t r å e t har också d e s s a e g e n s k a p e r , är
h å r d t u g g a t och a n s e s f ö g a n ä r a n d e som f o d e r .
Jämn
(utt. Jä(ä)mn), äv. Jamn (utt. Jå(a)mn) =
Lycopddium
complanåtum.
Kallkällmbsan,
äv. Törkmbsan
— o b e k a n t art. — Mossan t o r k a d e s •
och a n v ä n d e s att t o r k a g o l v e n efter s k u r n i n g ! — Skall v a r a
en lång, vit (?) m o s s a , s o m lär v ä x a i " s u r - k a l l k ä l l h å l " .
Kårdusblommen,
se
Fle(j)ngräse.
Kätföttren
(utt. K ( i ) å t - : s p e t s i g t ) = A n t e n n a r i a d i o é c a .
Killingramsen
(utt. - r a m m s - ) ( K u s s j ö n ) , äv. Krusbläda
(Buberget),
Musöra (Nyliden, ö r t r ä s k s:n) = M a j å n t h e m u m b i f d l i u m .
— De s m å strutar, som b l a d e n bilda, när de s k j u t a om v å r e n ,
h a v a ä v e n här liksom i fråga om b j ö r k e n , liknats vid m u s ö r o n !
Klingerise,
äv. Ryprise (1. Rup-; r y p a = ripa!) = B é t u l a n a n a.
Knaftpojka
(N. och Nv. d e l a r n a av s o c k n e n samt a n g r ä n s a n d e d e lar av Lycksele), äv. Grcenåkerspojka
(Granö, Degerfors),
Abramspojka
( K a m s j ö - t r a k t e n ) i— S c i r p u s t r i c h 6 p h o r u m.
— N å g r a " g a m p o j k a r " i Knaften, G r a n å k e r och F j ä d e r n ä s
h a v a här givit u p p h o v till n a m n å en v ä x t , på g r u n d av d e ras vita, g l e s a hår, som av f o l k h u m o r n j ä m f ö r t s m e d d e n
g l e s a " u l l e n " å v ä x t e n ! — Inom B u r t r ä s k s:n lär v ä x t e n b e nämnas
Withätta.
Knoppelgräse
(tillfälligt? -— Krokträsk) = o k ä n d art.
Kösäppen
(Storsävarträsk, Degerfors) =
B o l é t u s b o v i n u s (?) •
— Kor skola v a r a m y c k e t b e g i v n a p å s v a m p e n !
Kommingen
(1. K u m m - ) , äv. A[omminggräse = C a r u r a c a r v i .
Krusbläda,
se
Killingramsen.
Kråkbéra,
-berrise — E m p e t r u m n i g r u m .
Kråksmälla,
se
Skackern.
Käringkrute,
se
Gåsvecke.
Lappkäringkrute,
se ,,
Lave,
Gränläve
(äv. Grcen-),
Gråläve,
Swartlåve
(utt. S c h w a r t - ) , .
Witläve
= arter av U s n e a och A l e c t o r i a . — Lavtäkt idk a d e s förr tillbaka för u t f o d r i n g av f å r e n ; man fällde t r ä d e n , .
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Linnbéra,
-berrise,
äv. berlynje = V a c c i n i u m v i t i s i d a e a .
Lusblömmen,
se
Morgonblommen.
Lusgräse
= Lycopödium selågo.
[-lynje
(utt. lynn-) b e t e c k n a r stam och blad h o s en del m j u k a r e
b ä r v ä x t e r : b l å b e r - , linnber-, o t t e r b e r - , s n a t t e r - , t å g b e r - , å k e r b e r - , men a n v ä n d e s äv. -rise härför.]
Majblömmen,
se,
Morgonblommen.
Mårikoblömmen,
se Jungfru
Marie
köjur.
Mi(d)sömmarsblömmen
(utt. M i s s ö m m a s c h - ) = R a n u n c u l u s a c r i s .
Missenrota,
se
Näckrosen.
Missne, Missenbläda,
se
Tribläda.
Mjölbéra,
-berrise,
äv. Hésbéra
(av h e d ? — Bjursele),
Torrbéra
(Lillsävarträsk)
A r c t o s t å p h y l u s u v a u r s i . •— Med riset
skall man h a v a färgat g a r n g r å b r u n t (Arvsele, M a n j a u r ) .
Mjölbocka = C h r y s o m y x a W a r o n i n i .
Mjölkvalln
— M e l a m p y r u m p r a t é n s e och s i l v å t i c u m .
Morfräkne,
se
Grängräse.
Morgonblömma
(utt. M å r r g o n - ) ( S ä v s j ö n och -en: K u s s j ö n , E k o r r sele, S l i p s t e n s j ö n , S t o r s ä v a r t r ä s k ) ; o b s . att b l o m k o r g e n är vid
ö p p e n om m o r g n a r n a och sluter sig mot a f t n a r n a ; — äv.
Hommelbölmmen
(av h u m l a ;
— Tegsnäset, Vidstrandsnäs);
Siadeblömmen
(äv. Stadu-\
S u n d ö , S k u r t r ä s k ; Nyliden, ö r t r ä s k
s : n : b l o m m a « ) : n a m n e t lär k o m m a av " s t a d e t i n " , en tid av
sex d a g a r k r i n g m i d s o m m a r , en tid d å "all v ä x t l i g h e t står
stilla", — v ä x t e n skall h a v a fruktbollar fullt u t b i l d a d e när
" s t a d e t i n " j u s t är över ( S u n d ö ) ; Lusblömmen
(övre E k o r r s e l e :
n a m n e t av de s m å s k a l b a g g a r m. fl., som b e s ö k a b l o m m o r n a ) ;
Majblömmen
( T o r r b e r g e t , K r y c k e l t j ä r n ; — i K u s s j ö n dock
=
G e r å n i u m s i l v å t i c u m (?) och i S u n d ö och Lillsele m ö j ligen = C a l t h a p a 1 u s t r i s) =
Taraxacum.
Morgräse,
äv. Skogräse.
Skohöje ( D e g e r f o r s ) , Tuvgräse (Karlsro och
B u r t r ä s k s:n?)
C a r e x g l o b u l a r i s . — T o r k a d e s och a n v ä n d e s (äv. n u m e r a ) — utan k a m n i n g och flätning — till s k o hö. Jfr.
Skohöstarra.
Musöra, se
Killingramsen.
Myrbéra,
äv. Tranubéra
(Åmsele, Arvsele)
Oxycoccus.
Myrkulln
=. u l l b ä r a n d e s t r å e t av E r i ö p h o r u m
vaginätum;
de smala b l a d e n = Tuvsia ( S u n d ö , Lillsävarträsk). — Jfr Jägarn.
Myrporsen
(utt. p å a s c h e n , 1. - p å - ) =
Ledumpalustre.
—
B r u k a d e l ä g g a s mellan k l ä d e r n a mot mal (Flarken, D e g e r f o r s ) .
Myrsälting,
se
Sältingen.
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S j ö b l ö m m e n (Nymphaea c a n d i d a ) .

Mönte
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(utt. - ö n n - ) — M e n t h a a r v é n s i s . — T o r k a d e s , m a l d e s
och b a k a d e s in i b l o d m a t för att b ä t t r a p å s m a k e n .
Näckrosen
(pl.), äv. Sjöblbmmen,
Wäambla(d)blbmmen
(1. Ibåm-)
= b l o m m o r n a av N y m p h a e a och N u p h a r. — Sjö- och
Wäambla(d)pbtten (pótta — flaska!) = f r u k t e n , f ö r e t r ä d e s v i s
av N u p h a r (men äv. b l o m m o r n a h o s b ä g g e släktena?); —
Wäambläda,
äv. Sjöblåda
— b l a d e n . — " W å a m - " t o r d e kunna h ä r l e d a s från v o m m e p å g r u n d av b l a d e n s likhet d ä r m e d :
— Missenrota
(Kussjön) =
r o t e n . D e n n a skall u n d e r n ö d å r
h a v a i n s a m l a t s och u p p h a c k a t s till f o d e r åt k r e a t u r e n .
Nässla (utt. Nä(t)h(s)la) = U r t i c a d i o é c a .
Olsmässgräse,
se
FIe(j)ngräse.
Ormgräse:
å vissa t r a k t e r =
arter av A t h y r i u m ,
Polystich u m, O n o c l é a ( = h ö g v ä x a n d e p o l y p o d i a c é e r ) , men p å
trakter, där n a m n e t Gassken
(utt. J ä s s k é n n ) 1.
Ormgässken
a n v ä n d e s för h ö g a arter, s y n e s " ö r m g r ä s e " avse l å g v ä x t a :
Phegopteris.
Ormbéra (Arvsele) = P a r i s q u a d r i f d l i a .
Ordra (utt. ö r r d - ; t j o c k t r - l j u d ) — A l n u s I n c a n a.
Otterbéra
(utt. rent o - l j u d ) , -berrise, äv. -berlynje
=
Vacciniura
u 1 i g i n <5 s u m.
Penninggräse,
äv. -mallen,
-skallra
(Lillsävarträsk) =
T h1a spi
a r v é n s e.
Persmässgräse
(utt. vanligen P ä s c h m ä s s - , m e n äv. P å s c h - och
mösch)
Filipéndula ulmaria.
Präs(t)krågan,
äv. -kragablbmmen,
Präs(t)skallen
— Matricária
i n o d ö r a och C h r y s á n t h e m u m l e u c á n t h e m u m —( s y n a s ej åtskiljas).
Pyppla, se
Fårpyppeln.
Räkabbrsta,
se
Tisteln.
Rasperise (utt. Ráss-), äv. He'rise (av h e d ) — C a l l ú n a v u l g á r i s .
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= C l a d d n i a r a n g i f e r i n a m. fl. liknande lavar.
Ryprise,
se
Klingerise.
Räfshållara,
äv. Räfsbin(d)a,
Härvhållara
=
t å g o r n a av C a r e x
c h o r d o r r h i z a , men äv. ( V i d s t r a n d s n ä s , B j u r s e l e : Räfshållare) = R a n u n c u l u s r e p e n s . — Jfr.
Stekgräse.
Rö(ö)jn — S o r b u s a u c u p ä r i a .
Röra, äv. Sjöröra
(Degerfors) = P h r a g m i t e s c o m m u n i s .
Saltgräse
( H o r m y r Lycksele s:n, Arvsele), Saltsyra
(Nyliden, ö r träsk s:n, Lillsävarträsk) = r R u m e x a c e t o s a (?)
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Sia,^ se ^ Jägarn . ^

Skogsfräken,
S k o h ö s t a r r a ^ v a r ^ r ä s k , ö r t r ä s k s:n.

Skogsjägam,

se
Grångräse.
Skogssia,
Se
Jägarn.

Skogstisteln,
se
Tisteln.
Skohöstarra:
i A m s e l e anvisad v ä x t = C a r e x i n f l a t a ; ett p r o v
från V a r g t r ä s k , ö r t r ä s k s:n s a m t ett från Sorsele s y n a s v a r a
C v e s i c a r i a . — " S k o h ö s t a r r a " lär giva ett s t a r k a r e och i
övrigt bättre s k o h ö än " m o r g r ä s e " (se d. o.). D e t s e n a r e
s y n e s vanligast a n v ä n d e s i k u s t l a n d e t , det förra —• som häcklas och flätas — i l a p p m a r k e n . — Jfr.
Starra.
Skäfte
— E q u i s é t u m h i e m å l e . — Skall förr h a v a a n v ä n t s
till " t w a g a n a " ( = r d i s k t v a g o r ) , vilka voro s ä r d e l e s lämpliga
till s k u r n i n g av träkärl.
S e d a n m j ö l k s e p a r a t o r e r kommit i
allmänt b r u k och g j o r t m j ö l k t r ä k ä r l e n o b e h ö v l i g a h a v a o c k s å
t v a g o r n a av s k ä f t e f ö r s v u n n i t . Skäftet fick ä v e n a n v ä n d n i n g
till slipning och p o l e r i n g av t r ä s l ö j d .
Silvermbsan
( D e g e r f o r s — tillfälligt?) = S t e r e o c a u l o n p a s c h -

åle.
Slasarn:
n a m n e t f ö r e k o m m e r enligt u p p g i f t e r inom ö r t r ä s k , Lycksele och S t e n s e l e s o c k n a r och har j a g v i s a t s på såväl M u l g é d i u m a l p i n u m som A c o n i t u m
septentrionåle.
En u p p g i f t att l a p p a r n a skall ä t a d e n , p e k a r p å M u l g é d i u m
( l a p p a r n a s " j ä r j a " enligt K. E. Berg, d e n n a årsskrift 1923 s.
175), då A c o n i t u m t o r d e giva en väl så kraftig s o p p a ;
emellertid har C. A. M. L i n d m a n i Bilder ur N o r d e n s flora,
2:a och 3:e u p p l . s. 138 u p p t a g i t n a m n e t " s l a s a " å A c o n i t u m .
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S k o g s f r u n ( E p i p ö g i u m a p h y l l u m ) vid ö. sidan B j u r s e l e m y r e n , Åmsele, D e g e r f o r s s:n.
F ö r f . f o t o 1925.

Snarbinna:
ej u t r e d d
Galium aparine?)
Snaattren
( = b ä r e n ) , snatterbläda,
-blommen,
äv. Snåttren
—
Rubus chamaemörus.
Sprakabéra,
se
Stenbera.
Sprakvén,
se
Brakven.
Sprängtbéra,
(Degerfors) = A c t a e a s p i c a t a .
Sprängtrota
(Degerfors; Sprängs- i Bjursele) = C i c u t a v i r o s a .
Stadeblbmmen,
se
Morgonblommen.
Stårra
== sannolikt såväl C a r e x i n f l a t a som C. v e s i c a r i a.
— Jfr.
Skohöstarra.
Starrflorrk,
se
Flöken.
Steken,
äv. Stéka = C a r e x l i v i d a ( S ä v s j ö n , A m s e l e ) ; p å vissa
t r a k t e r möjligen äv. C. c h o r d o r r h i z a. — Jfr.
Stekgräse.
Stekgräse,
äv. Stetj-, Giktgräse ( H ä g g l u n d ) = C a r e x c h o r d o r r hiza.
— Lär h a v a a n v ä n t s till m e d e l mot b e n s v a g h e t
( = " s t e k e n " 1. " s t e t j e n " ) h o s k r e a t u r ; s a m m a b e r ä t t a s om
Stickhaltgräse
( S k u r t r ä s k , A r v s e l e , Lillsele) oeh
Giktblommen
( K u s s j ö n ) , b ä g g e = L i n n c e a b o r e å l i s . — Samtliga n a m n
ej ö n s k v ä r t u t r e d d a . — Jfr Steken och
Räfshållara.
Stenbéra,
äv. Hästbéra,
Sprakabéra,
Bröskbéra
(Lillsele, S k u r t r ä s k ) ,
Hun(d)béra
( K u s s j ö n , S u n d ö ) , Hönsbéra
och
Åkerhönsbéra
(Bjursele) =
C o r n u s s u é c i c a . — ("Sprakabéra" i Kuss j ö n dock = " B r å k b e r a " ; se d. o.).
Stickhaltgräse,
se u n d e r
Stekgräse.
Styngblbmmen
( S k u r t r ä s k , D e g e r ö n ) , äv. ögonblbmmen
(Sundö)
=
P y r o l a u n i f l ö r a . — B l o m m o r n a skola h a v a t o r k a t s och

276lagts i b r ä n n v i n , k o n j a k 1. v a r m t v a t t e n , s o m s e d a n d r u c k i t s
mot " s t y n g " ; d r y c k e n lär bli stark, och fick man blott dricka
en liten t å r !
Surtaggen,
se
Tagge.
Swartlåve,
se Lave.
Swinsyra
(utt. S c h w i n - ) =
R u m e x d o m é s t i c u s . — Svinen
t y c k a om den, o c h har m a n b r u k a t p l o c k a d e n h ä r f ö r .
Sälja (utt. Säll-) — S a l i x c ä p r e a .
Sältingen
(utt. Säll-), äv. Myrsälting
(Flarken) =
J u n c u s f11 —
i
f d r m i s.
Sävja — S c i r p u s l a c u s t r i s .
Tagge 1. Taggen, äv. Surtaggen,
Vatt ut aggen = såväl S p é r g u l a
a r v é n s i s som S t e l l a r i a m é d i a .
—
Förväxling? —
S p e r g u l ä r i a kallas äv. Spergel,
vilket väl t o r d e v a r a ett
t ä m l i g e n nytt n a m n :
Talln — P i n u s s i l v é s t r i s . — D e s p ä d a å r s s k o t t e n =
"tallstrunten". — Kottarna
" k ä g l e n " . — F ö r r tillbaka b r u k a d e
m a n fälla tallen e n b a r t för att t a g a " t a l l b e ( i ) t e n " (av b e t e ! )
åt fåren s o m hålla till g o d o m e d b a r k e n ; m a n t o g e n d a s t
v a r a p å de g r ö n a t o p p a r n a — r e s t e n fick ligga och r u t t n a !
Tisteln,
äv. Skogstisteln
= C i r s i u m p a l u s t r e och h e t e r o p h y 11 u m, olika på skilda trakter. — Räkabbrsta
= blomkorg a r n a h o s C. h e t e r o p h y l l u m .
Tjuka = P o 1 y p o r u s - a r t e r å t r ä d ; — (en t j d ( u ) k , pl.
tjuken).
Tjäderhålsbera
(utt. håsch-), -berbusken,
äv. T j ä d a r - =
Daphne
m e z e r é u m . — I litteraturen f ö r e k o m m e r n a m n e t källarhalsbär och ( t y s k a : ) K e l l e r h a l s ; det är givetvis sannolikt att ä v e n
D e g e r f o r s n a m n e t u r s p r u n g l i g e n är en f ö r v r ä n g n i n g d ä r a v —
m e n överallt inom s o c k n e n uttalas o r d e t tydligt " t j ä d e r - " I.
" t j ä d a r - " , och f å f ä n g t har j a g u t f r å g a t de äldste om n a m n e t s
h ä r l e d n i n g ; — en sak är emellertid s ä k e r : äter man b ä r e n
får man " j é r a n i h å s c h e n " ! — Mot halsfluss skola b ä r e n h a v a
a n v ä n t s så, att de t o r k a d e s och m a l d e s samt t o g s in som
p u l v e r , eller ock lades t o r k a d e b ä r e n direkt u t a n p å h a l s e n
m e d en f u k t i g lapp o m k r i n g (Lillsele).
Tjärgädden,
se
Gädden.
Torrbéra,
se
Mjölbéra.
Tranubéra,
se Myrb&ra.
Triblåda,
äv. Missne, 1. Missenbläda
= Menyånthes
trifoliå t a. — Jfr.
Missenrota.
Tuvgräse,
se
Morgräse.
Tuvsia, se
Myrkulln.
Tågbera,
-berrise, äv. -berlynje
— Rubus saxåtilis.
Törnbusken,
Törnrosa = R o s a c i n n a m d m s e a .

277Wh.amblada,
-blablbmmen,
-pbtten,
se
Näckrosen.
Wargsmide
(utt. W ä r j s c h m i e ) =
C d m a r u m p a l i i s t r e (Stors ä v a r t r ä s k ) ; n a m n e t lär ä v e n b r u k a s inom Lycksele s:n (?)
Vattutaggen,
se
Tagge.
We(j)sa,
äv. Gäddgräse,
Sigge
( S t o r s ä v a r t r ä s k ; äv. " s i l k e " )
=
S p a r g a n i u m sp. — E j ö n s k v ä r t u t r e d d .
Vickern, se
Skackern.
vi(j)de
= S a 1 i x - a r t e r.
Withatta,
se
Knaftpojka.
Wltlave, se Läve.
Witstarra:
n a m n e t e n d a s t k ä n t i m y r n a m n : " W i t s t a r r m y r a n " å krp.
Skålholmberget.
Wälvingen,
= Carex
lasiocårpa.
Wäpplingen,
(rö- och wit-) =
T r i f ö l i u m p r a t é n s e och

repens.
Åkerbéra,
-berlynje — R u b u s å r c t i c u s .
Ålgöra
= P e 11 i g e r a och N e p h r d m a - a r t e r .
ögonblömmen,
se
Styngblbmmen.

RÄTTELSE.
I årsskriften för 1924—25, s. 247, omnämnda R a n u n c u l u s p o l y a n t h e m u s har vid i kontroll i sommar ej iakttagits i
uppgivna lokalen mellan Böjern och Yttersjön, och synes ej heller
hava funnits vid första besöket, utan har säkerligen felbestämning
ägt rum.

ORDSTÄV OCH GAMLA UTTRYCK I DEGERFORS SOCKEN.
Då göcken gala på lan(d)fast is å schvartkvisten, då val ä
schvagåre.
Då gädda lek ojämt öm vårn, då val ä kallsömmar.
Hä jär ibätter ha'n kapp'lus te byxen än femti ör' i hustruarv.
Allt dä söm hävs, dä skåvs (sa kärringa, då hon lånt bort gömsen).
Tjätt söm potta ( = tät som en flaska).
¥
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N O R D F O R S

K R A F T V E R K

Svenska statens nyligen igångsatta sjätte stora
vattenkraftstation, från vilken stora delar av
Västerbotten kommer att förses med elektrisk
energi, är liksom statens förutvarande stationer
helt utbyggd med generatorer av Aseas fabrikat. Utrustningen omfattar bl. a. två vertikala
trefasgeneratorer vardera för 12500 kwa vid 187
v/m, 50 perioder och 6600 volt med direktkopplade matare och bärlager för 220 tons belastning
samt två oljeisoler. trefastransformat. å 12500
kwa, 6300/44000 volt för utomhusmontering.
Trollhättan, den första och största av statens kraftstationer, erhöll redan år 1909 sin första Asea-generator. I dag äro i statens kraftverk installerade icke
mindre än 35 generatorer om tillsammans 400000 hkr.
Detta Svenska statens förtroende för Asea-fabrikatet
torde vara ett gott bevis på förstklassighet.

ASEA
VÄSTERÅS

Filial Umeå: Kungsg. 71.

Avdeln.-kontor

Luleå
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i stort och smått har sedan 80 år tillbaka tecknats i

U M E B L A D E T
Länets äldsta tidning. Övre Norrlands främsta
nyhetstidning. Gott a n n o n s o r g a n för envar, s o m
vill n å d e n b u r g n a p u b l i k e n .

Prenumerera!

Annonsera!

L I T T E R A T U R .
Möbler

och

SIOURD ERIXON
heminredning
i svenska

bygder

I, II.

N o r d . Mus. Förlag, Stockholm 1925—1926.

T

ill julen 1925 förelåg första delen färdig av Sigurd Erixons
monumentalt upplagda och lika monumentalt genomförda
svenska möbelhistoria i bild och ord. Sommaren 1926, mitt
uppe i det krävande arbete, som Nordiska Museets omfattande bygdeundersökningar innebära, daterar intendent Erixon uppe i Älvdalen i Dalarna förordet till andra delen av detta förnämliga verk,
som därmed alltså nu föreligger färdigt i enlighet med den från början upplinjerade planen.
Det skall utan tvivel stå klart för var och en som tar del av dessa vackra två volymer, att Sigurd Erixon med dem icke blott riktat
den svenska kulturhistoriska bokmarknaden med ett av dess hittills
förnämsta verk, utan ock att författaren med detsamma genomfört
en kulturhistorisk bragd av samma anda och samma halt, som präglade en Hazelius' livsverk. Brinnande nitälskan och kärlek för uppgiften parad med en vitt omspännande kunskap är det, som i första
rummet sätter sin hallstämpel på denna den första svenska möbelboken.
Hur frestande det än kunde vara, att åtminstone i någon detalj
ingå på ett närmare skärskådande av det gigantiska material som
detta arbete företer, måste, på grund av det begränsade utrymme
som här står till buds, en sådan granskning lämnas åt sidan. Endast några i korhet sammanfattade intryck må här ges rum för.
Medan i första delen av arbetet, vilken omfattade möbelgrupperna sängar, bänkar och skåp, den sistnämnda gruppen intog det

280Telefoner:
C h e f e n . . . 258
„
b o s t . 746
K o n t o r s c h e f . 199
„ b o s t . 867
Kassan . . . 495

INFORDRA

Import A.-B. Norrland

Telegramadress :
Norrlandsimport
K o n t o r o. M a g a siner :
Magasinsbol.hus
vid h a m n e n

UMEÅ

LÄGSTA

OFFERT!

DAGSPRISER.'

mest f r a m t r ä d a n d e rummet, är det i andra delen —omfattande möbeltyperna bord, stolar, hyllor, kistor och ur — stolarna, som i typrikedom och mångfald tillförsäkra sig huvudparten av intresset. Orsaken till att så råkat -bli fallet är givetvis icke att söka hos författaren utan hos själva materialet, och långt ifrån att häri se ett fel bör
man lägga det författaren till förtjänst att han vetat framhäva dessa rättmätiga tyngdpunkter i sin framställning.
Det är svårt och vanskligt att yttra sig om vari man har att se
den största betydelsen och förtjänsten av denna möbelbok: om det
är i rikedomen av det med fin blick utvalda gigantiska bildmaterialet — verket omfattar 1142 illustrationer och 16 färgplanscher — om det är i den klara och koncisa textframställningen med
dess konsekvent genomförda terminologi, eller om det inte helt enkelt är i det faktum, att vårt folk genom detta verk för första gången
satts i tillfälle att på ett överskådligt och klargörande sätt få taga
del av och kännedom om de ovärderliga skatter våra gamla svenska
allmogehem rymt och i någon liten mån ännu rymmer av säregen
skönhet och stil. Ett står emellertid fast, att betydelsen av denna
möbelbok näppeligen kan överskattas. Endast den omständigheten,
att den för vår svenska möbelarkitektur och möbelfabrikation bör
vara en outtömlig gruva och mönsterbok, tillförsäkrar den en
rangplats för alla tider i raden av svenska kulturmonument.
Verkets gedigna innehåll motsvaras tillfullo av dess präktiga
utstyrsel. För den senare svarar A.-B. Nordisk Rotogravyr, som
förtjänar en särskild éloge för de utomordentliga reproduktionerna.
Verket — som betingar det efter sin kvalitet och sitt omfång fabulöst billiga priset av kronor 60 komplett — anbefalles varmt åt
en och var som äger intresse för våra gamla svenska kulturskatter.

KONSTNÄRLIGA
MÖBLER
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Goda avbetalningsvillkor
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VÄSTERBOTTENS

LÄNS

SPARBANK
UMEÅ
Rikstelefon: Direktören
Kamreraren
Expeditionen

751
125
62

Expeditionstid: kl. 10 fm.—2 em.
•

26 k o m m i t t é e r

i landskommunerna.

Insättningar

mottagas mot högsta gällande
sparkasseränta.
•

LÄN
utlämnas mot första inteckning i fastigheter i stad och
på landet inom länet på förmånliga
villkor.
•

Slutna depositioner mottagas mot billig avgift i bankens
kassavalv.
riT=
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c 7 l k t i e 6 o l a g e t

Scfjarins

Söner
Ulm

SÅGTIMMER,

e å

uppköper
PROPS och MASSEVED
genom

Skogsförvaltningen i Umeå

rt. 752

Insp. Adrian Fällman, Vindeln . . . „

26

,,

Edor Fällman, Arvidsjaur. . . „

18

,,

Algot östlund, Norsjö

17

„

J. O. Dahlbäck, Roknäs

„

P. J. Wikner, Kalix

„

N. O. Persson, Skellefteå . . . „ 330

,,

J. N. Sollén, Storuman . . . . , ,

¿Firman grundad

„

1
„ 180

1824

9
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TAPETER» FARGE:
KEMIKALIER,

PENSLAR, BORSTAR, PUTS- & TVÄTTMEDEL
TILL LÄGSTA PRISER

FORSBERGS
A U G.

FÄRGHANDEL

FORSBERG,

Vasagatan 15 (mitt emot folkskolan)

MÅLARE

Telefon 531

-

UMEÅ

H E M B Y G D S F Ö R E N I N G E N S VERKSAMHET
U N D E R DET G Å N G N A ÅRET.
VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 1925.

I

början av berättelseåret gjorde utskottet en hänvändelse till sin
ledamot musikhandlare T. Melander att söka hopsamla gamla
västerbottenslåtar och har utskottet i början av innevarande år
haft nöjet av honom för föreningens arkiv mottaga den första samlingen. Arbetet har utförts av herr Melander och musikdirektör A.
Eek, men har även S. G. U.-föreningen inom länet medverkat. Samlingsarbetet fortgår.
För skyddande av en mera säregen växtlokal för Calypso bulbosa m. fl. för länet säregna växter har ett mindre penningbelopp
anslagits.
Den i föregående årsberättelse omnämnda av Umeå stad skänkta rundlogen har under berättelseåret uppförts på folkparken i anslutning till Jämtebölegården. Uppgörelse har även träffats rörande till rundlogen passande västerbottnisk kornhässja, och torde
denna inom närmaste framtid komma att uppföras.
Upprätthållandet av restaurangrörelsen i Sävargården har vållat verkställande utskottet en del bekymmer.

a k t i e b o l a g e t f a s t i g h e t s b y r å n - umeå
fiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiriiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiuiiiiiiiiniFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii
Vasagatan 17 -

Rikstelefon 674

Fullständig Fastighetsförmedling. Eget a n n o n s o r g a n : ANNONSBLADET.
för Försäkringsbolaget Norra Sverige.
Hyresförmedling.

Ombud
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S t p t f e t i

.Äungsg. 6 0

LEVERERA

U m e å

Soiefon 2 9 4

STILFULLA
OCH GEDIGNA
OCH TILL HUMANA

ARBETEN
PRISER

PÅ KORT

TID

Ny restauratris antogs på ett år från 1 maj 1925, men redan på
hösten måste utskottet medgiva att rörelsen finge nedläggas under
vintermånaderna, varjämte hyresbeloppet måste avsevärt nedsättas.
Då vid Sävargårdens uppförande mycket stora kostnader nedlades, var ju tanken att dessa kostnader skulle förräntas genom hyresinkomsten för serveringen, men dessa förhoppningar hava slagit
fel.
Under sommaren verkställdes en del inredningar. Sävargårdens källarvåning och en del nya möbler anskaffades till bottenvåningen, varjämte reparationer och kompletteringar för rätt stora
kostnader utfördes.
Soldattorpsfrågan, varom ordades i föregående berättelse har
ännu icke blivit definitivt löst, men hoppas utskottet innevarande år
kunna komma till ett resultat.
P å folkparken har en del vägarbeten utförts och stubbarna från
ett par byggnadsplatser borttagits.
Inplantering av växter har utförts och arbetet med "årdersparrkläppens" iordningsställande fortsatts. Innevarande år har ett par
hundratal mindre björkträd inplanterats mellan kläppen och Sävargården.
Enligt Domänstyrelsens beslut av den 23 februari 1925 har
folkparksområdet utb rutits ur skogshushållningsplanen för stadsskogen och erhöll sålunda föreningen härigenom fri dispositionsrätt över området.
Ungefär hälften av folkparken har genomgåtts med svag gallringsstämpling och torde återstoden komma att behandlas innevarande år.
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HusnailnlDgssailskapels kungörelse.
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Hushållningssällskapet lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter,
Fiskerllnstruktör.
Boskapskonsulent,
Vand r! ngsrattare.
Mejerikonsulent,
Slöjdundervisare,
Lånsträdgårdsmästare,
Täckdiknings förman.
Trädgårdslnstruktrlser,
Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen,
Umeå, helst före den 15 april. Täckdikningsförmannen äger
uppbära 4 kronor pr dag av rekvirent. I övrigt är tjänstemännens biträde kostnadsfritt.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Egnahemslän,
Gödselvårdslån,
Mejerilän,
Hingstlån,
Nyodlingslån,
Tjurlån,
Täckdikningslån,
Fiskerilån.
samt s. k. Premielån för anskaffande av Galtar, Bin, Skotar
och för vissa grundförbättringar i samband med egnahemslån och jordbrukspremiering.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av
Mindre jordbruk,
Hästar,
Mindre odlingsföretag,
Svin.
Nötkreatur,
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Trädgårdskurser,
Lantmannakurser,
Vävkurser,
Husmoderskurser,
Växtfärgningskurser,
Konserveringskurser,
Kurser i träslöjd.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
Hingstföreningar,
Fåravelsföreningar,
Tjurföreningar,
Kontrollföreningar.
Svinavelsföreningar,
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske.
Bliv medlem i sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av sällskapets tjänstemän och direkt från Sekreterareexpeditionen.

H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s e x p . i n r y m m a s i d e s s f a s t i g h e t , S T O R G . 35, U m e å .
S e k r e t e r a r e e x p e d i t i o n e n , ö v r e v a n i n g e n , T e l . 143.
E g n a h e m s n ä m n d s - och k a s s a e x p e d i t i o n , n e d r e v å n i n g e n , T e l . r e s p . 69 o. 925.
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Västerbottens
Landtmannafö
reningars
Förbund
Post- och t e l e g r a m a d r e s s :
Länsförbundet, U m e å .

Huvudkontor i Umeå. Filialkontor i Skellefteå
och Spöland.

Nederlag av konstgödsel å följande stållen:
Nordmaling: E. Olsson, Vallen, Ratan:
Joh. Bäckström, Bliska, Sikeå: J. 0 .
Nilsson, Gumbodaholmen: E. J. Boström, Kall viken: Löfångersortens
lantmf., Bureå: Joh. Eriksson, Skelleftehamn: A. Forsberg, Klutmark:
Elof Holmlund, Byske: Runo Pettersson, Kåge: Jakob Nyström, Bastuträsk:
Hj. Hellgren, Lycksele: lantmf., Vindeln: Koop. och lantmf., Tvärålund:
Koop., Nyåker: E. Lundqvist.

Omsättning senaste affär sår: 10 millioner kg.
Under senaste året rensades frö i Umeå
o. Skellefteå åt sammanlagt 1,164 jordbr.

Jordbrukare! Gynna Förbundet med Edra inköp.
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Kungsg
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l o k a l e r

R E G I M

Den för föreningen mycket viktiga frågan om hembygdsmuseets ordnande har blivit löst på ett tillfredsställande sätt. Genom avtal med Byggnadsstyrelsen av den 8 sept. 1925 har nämligen föreningen till museilokaler tillsvidare från 1 okt. 1925 förhyrt nedre
våningen i gamla seminariebyggnaden. En museiman, amanuensen
T. Lenk, tillkallades för uppgörande av en allmän plan över museets ordnande, och denna plan förelåg färdig redan den 18 september. I början av oktober påbörjades förberedande arbeten för museilokalernas iordningställande.
Museets ordnande anförtroddes åt amanuensen H. Palmgren
från Nordiska museet och söndagen den 25 april innevarande år
kunde utskottet inbjuda stadsfullmäktige, hembygdsföreningens styrelse och en del intresserade till en enkel invigningsfest.
I samma våning hava en sal och ett större rum kunnat upplåtas för en av Nationalmuseet välvilligt deponerad tavelsamling.
Genom denna museifrågans lösning torde den ursprungliga
planen att uppföra museibyggnad på folkparkens område kunna få
anses övergiven — ett faktum som från flere synpunkter ingalunda
är att beklaga.
En del förberedelser har gjorts för anordnande av byggnadskurser och finnes förhoppning att sådana innevarande år kunna
komma till stånd.
Genom gåvobrev av den 22 augusti 1925 har fröken Ulrika
Häggström å Dalkarlså till föreningen överlämnat en hel rumsmöblering av antika särdeles värdefulla möbler att disponeras efter hennes frånfälle.
Utom smärre gåvor av museiföremål eller penningebidrag har
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MATVARU-, FRUKT-, DELIKATESS& SPECERIAFFÄR
Telefon 326
U.

DE

U M E Å
3Bt

O

2IZ&.

M.

E

Kungsg. 63
H

B

E

R
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O. R. ANDERSSONS SKRÄDDERI,

umeå

Platsens billigaste priser.
LAGER AV IN- O C H UTLÄNDSKA TYGER

föreningen fått mottaga för museets ordnande av herr Seth Kempe
4,000 kronor jämte 1,000 kronor under 1924, av Mo & Domsjö
A.-B. 5,000 kronor samt av Sandviks Ångsågsaktiebolag 2,000
kronor, varjämte av okänd givare överlämnats 5,000 kronor utan
angivet syfte.
En ansökan om andel i statslotteri har bifallits och har föreningen under 1927 att påräkna ett belopp av 50,000 kronor.
Ansökan om ett statsanslag av 4,000 kronor för hembygdsforskning har ingivits. Länets landsting och Umeå stadsfullmäktige hava var för sig under berättelseåret beviljat ett fortsatt årligt
anslag av 3,000 kronor för vardera av åren 1926, 27 och 28.
Föreningens årsmöte avhölls i Skellefteå den 12 november och
diskuterades härvid möjligheterna och formerna för föreningens
samarbete med Skellefteåmuseet, särskilt i fråga om anställande av
gemensam intendent. Till medlemmar av föreningens verkställande utskott valdes — utom landshövdingen i länet, som enligt stadgarna är självskriven ordförande — riksdagsman G. Rosén v. ordförande, överjägmästare A. Sylvén, major L. Wahlberg, musikhandlaren T. Melander, drätseldirektören N. Hj. Nilsson samt undertecknad Ålund sekreterare. Suppleanter blevo rektor J. Jungner,
hushållningssällskapets sekreterare A. Granström och lektor Anna
Grönfeldt. Till kassaförvaltare utsågs bankdirektör E. Reis.
N. G. RINGSTRAND.
Vilh.

Ålund.

ANDERSSONS RAGE R
KAFÉ
(NYA LOKALER)

Nygatan 46 (mitt emot nya seminariet)
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SKODON

AV ALLA

SLAG

billigast i

C. G. CARLSSONS
Rt. 97

KUNGSGATAN

Skoaffär
69

Rt. 97

OSKAR DAHLGRENS SLAKTERIAKTIEBOLAG
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Skolgatan 45, Umeå

SLAKTERI
Obs.!

- KORVFABRIK
Alltid färska

och prima

T E L E F O N E R : 668 K o n t o r , 370 M i n u t a f f ä r e n Skolgatan 45 435 M i n u t a f f ä r e n i S p a r b a n k s h u s e t - T e l e g r a m a d r e s s :

- RÖKERI
varor!
a n k n . C h e f e n s b o s t a d ocli e x p . ,
SLAKTERIBOLAGET

Dahlberg & Tjernell, Umeå
Möbel= *> S ä n g k l ä d e s a f f ä r
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Lager av Möbler, Mattor, Gardiner m. m.
S P E C I A L T I L L V E R K N I N G :
S t o p p a d e m ö b l e r , Resår-, T a g e l - och krollsprintmadrasser
R i k s t e l e f o n 1127
s.

STRÖMSÖRS

LANTHUSHÅLLSSKOLA
NORDMALING

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 .
O b e m e d l a d e och mindre b e m e d l a d e k u n n a erhålla
p l a t s u n d e r s t ö d med 30 å 15 kr. pr m å n a d .
Närmare meddelanden

lämnas

av

skolans styrelse,

adress S T R Ö M S Ö R ,

HÄRNÄS
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MS EFT
U M E Å

Hedersgåvor

- Matsilver

-

Förlovningsringar

Nya arbeten o c h reparationer utföras å egen verkstad

Redogörelse för Hembygdsföreningens verkställande utskotts
verksamhet under tiden 1 januari—1 november 1926.
Vid årets början ingick från Skellefteå stads föreläsningsförbund en anhållan om ett anslag om 500 kronor för anordnande av
en hembygdskurs i Skellefteå under sommarfen. Anslaget beviljades och kursen avhölls under ledning av d:r Åke Campbell och d:r
Erik Salvén. Hembygdsföreningen emotser vederbörlig redogörelse för kursen i fråga och kommer denna redogörelse att inflyta i
1927 års hembygdsbok.
För bedrivande av undersökningar rörande den prehistoriska
bebyggelsen i Västerbotten särskilt med hänsyn till Vindelns dalgång har amanuensen vid Statens historiska museum, d:r Gustaf
Hallström från föreningen erhållit ett anslag av 1000 kr. D:r Hallström har under sommarens och höstens lopp slutfört dessa forskningar med gott resultat och kommer berättelse härom att inflyta i
årsboken.
Fil. lic. Seth Larsson, Upsala, har för bedrivande av dialektundersökningar i Norsjö socken uppburit ett anslag av 250 kr. mot villkor att en populärt hållen redogörelse för undersökningarnas resultat kommer att avlevereras till årsboken.
Vidare har utskottet tilldelat Björksta-laget ett understöd av
125 kr. samt i arvoden för ett tiotal av laget under sommaren anordnade dans- och lekaftnar enligt överenskommelse utbetalat 300 kr.
En för föreningen all jämt svårlöst fråga har varit upprätthållandet av restaurantrörelsen å Gamm-lia. En kommitté bestående

Beställ Edra trycksaker hos

A e ~B e NYHETERNAS TRYCKERI
o

Kungsg. 60

UMEÅ

Telefon 294

292-

Livförsäkringsbolaget SVECIA
Meddelar livförsäkringar av alla slag såväl med
som utan
läkarundersökning.
Premiebefrielse vid invaliditet o. sjukdom!

Liberala försäkringsvillkor

Sanatorievård vid tuberkulossjukdom

- Agenter antagas mot hög

provision

Vidare upplysn. lämnas av vår Överinsp. John Berglund, Umeå - Tel.
Insp. Hj. Palmqvist, Luleå - Insp. Nils Arv. Falk, Boden, Rt. 732
och Insp. J. Eriksson, Vindeln, Tel. 71.

179

A.-B. BÄCKSTRÖM & STRÖMBERG j
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t

byggnadsentreprenadfirma
fö
Rt. 570

:

U M E Å

Rt. 570 j
=

UMEÅ

TEGELBRUK

(F. D. S O F I E H E M S
Ägare: Byggmästare

Årstillverkning:
Rikst. 570

TEGELBRUK)
J. M.

700,000

å

Begär prisoffert!

VÄSTERBOTTENS
iiiiiiiiiiilllliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllillilliiiiiiiiiiiiiiiiii

Länets

enda

U M E Å

Bäckström

800,000

stortegel
Bruket 126

FOLKBLAD

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

arbetartidning
- Utgives
varje
helgfri
dag
Telefoner: Exp. 740 - Red. 884
Alla sorters trycksaker utföras väl och till billiga priser.
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ANNONSÖRER, som vilja nå de stora industriorternas talrika och köpstarka befolkning, anlita arbetarnas eget organ Västerbottens Folkblad

293-

GYNNA

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

Undersök kvalité och pris hos

A.-B. J O H . F O R S M A N & C:o
KUNGSGATAN
48, UMEÅ
innan Ni rekvirera varor från
annat håll
Tel.: 141 & 841 (växel)
Tel.: 141 & 841 (växel)

av herrar Rosén, Melander och Granström (av vilka herr Rosén sedermera på grund av sin statsrådsbefattning utträtt) har verkställt
en undersökning rörande möjligheten att hålla restauranten öppen
året om. Resultatet av den verkställda undersökningen gick ut på
att restaurantens öppethållande även under vintermånaderna endast
läte sig tänkas under förutsättning att allmän dans tillätes inom
restaurantens lokaler. I enlighet med av Hembygdsföreningen en
gång fastställda principer beslöt verkställande utskottet efter kommitténs hörande att Sävargårdens restaurant under vintermånaderna må hållas stängd och uppdrogs åt ovannämnda kommitté att vidare söka utröna lämpligaste tidpunkterna för restaurantens årliga
öppnande och stängning.
Fröken Öhrling, som under tiden 1 maj—1 okt. arrenderat
restaurantrörelsen för en summa av 500 kr., har på därom gjord
framställning beviljats hyresfrihet för återstoden av året.
Byggnationen på Gamm-lia har under året varit av mindre betydenhet. Uppförandet av en kornhässja i anslutning till rundlogen
har ännu icke kunnat komma till stånd. Likaså har frågan om förvärvandet av ett soldattorp tills vidare måst ställas på framtiden,
enär det visat sig att möjligheter för ett dylikt förvärv äro synnerligen begränsade. För en del smärre byggnadsarbeten på Gamm-lia
har utskottet ställt erforderliga anslag till förfogande; däribland må
nämnas kronor 2000 för taktäckning å Sävargården samt ett lika
stort belopp för grundläggningsarbeten till Tärna kapell. Dessa arbeten ha ännu icke påbörjats.
Arbetena med folkparkens ordnande och förskönande ha under
året stadigt fortskridit.
Sålunda ha väganläggningarna i det när-

A. Bobergs Maskin A.-B., Umeå
Mekanisk verkstad och» Maskinaffär
Tillverkar
Rikstelefon

alla slags maskiner
och reparationer.
455, S63

och mekaniska a n o r d n i n g a r för industribehov. Nytillverkningar
Försäljer alla slags nya och b e g a g n a d e maskiner.
Tel.-adr.:

Bobergs
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gynna hembygdens

industri!

Köp ej importerad vara av tvivelaktig kvalité, då förstklassiga tillv e r k n i n g a r b j u d a s p ä n ä r m a r e håll!

A.-B. Apotekare R. C o n r a d s o n s
FARM.
Rikstelefon

10

TEKN. LABORATORIUM
NORDMALINQ

Rekommenderar

sina tillverkningar

RADIOLIT
Tgm.-adr.: A p o t e k e t
av samtliga i

allmänna handeln frigivna kontrollerade läkemedel.
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BILLIGT OCH PRYDLIGT HEM KUNNA
A L L A E R H Å L L A GENOM ATT KÖPA

MÖBLER,
MATTOR

SÄNGKLÄDER,
och
GARDINER

HOS OSS. GOR ETT BESÖK I VÅRA
AFFÄRER OCH ÖVERTYGA EDER SJÄLV.

|

Naeslundska Möbelfabrikens Eftr.

-

J O H .

O.

Ö H M A N
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A.-B. Johan

Åkerbloms

Rikst. 61 -

Bokhandel

Umeå

SVENSK & UTLÄNDSK LITTERATUR
Inbitidningar från Nordstedt
PAPPERSHANDEL

& Söners

|
¡¡j

Bokbinderi

FOTOGRAFISKA ARTIKLAR

295måste fullbordats.
Inplanteringen av björkar på vägen upp mot
Årdersparrkläppen har fullföljts sedan erforderligt anslag härför
utanordnats.
Huvudparten av årets arbete har emellertid ägnats museifrågan och bedrivits med ett i alla avseenden lyckligt resultat. Arbetet
med museets flyttning från de gamla lokalerna i Magasinsbyggnaden vid hamnen och samlingarnas inordnande i Gamla Seminariets
undervåning tog sin början under senhösten och vintern 1925 under ledning av amanuensen Möllman-Palmgren från Nordiska Muséet i Stockholm. Den 25 april innevarande år var arbetet avslutat
och inbjöds då ett hundratal personer, varibland medlemmar av
landstinget, magistraten och stadsfullmäktige, till en enkel invigningshögtidlighet, därvid invigningstalet hölls av föreningens ordf.,
landshövding Ringstrand, varefter de nyordnade samlingarna besågs under amanuensen Palmgrens ledning.
Under sommarens lopp har vidare även Jämtebölegården kunnat färdigmöbleras och inredas med museet tillhöriga inventarier
härrörande sig från Vännäs och Umeå socknar.
En betydande del av museets dublettföremål har på grund av
bristande utrymme måst tillsvidare magasineras.
Beträffande museets samlingar ha de under året ökat med inemot 200 nyförvärv och omfatta enligt huvudliggaren cirka 3500
'"'HrwsTVMim''«!™«
RIKSTELEFONER:
17 och 5 5 9 , b o s t . 518
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| | 1 1 i P f l
(JillVill

RIKSTELEFONER:
17 och 5 5 9 , b o s t . 5 1 8

P a r t i - och. A g e n t u r a f f ä r
i Kolonialvaror, Gryner, 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:

Nederlag för:

FÖRSÄKRINGSBOLAGET
T H E T E X A S COMALLMÄNNA BRAND P A N V AKTIEBOLAG
Ömsesidigt

av 1842, / . d. Städernas
försäkringsbolag

Lösöre-

meddelar till billiga premier brandoch inbrottsförsäkring å såväl fast
som lös egendom i städer o. andra
samhällen o. på landsbygden. Fonder tillhöriga försäkringstagarna över
9,300,000: - kronor.

STOCKHOLM
Texaco

Bensin, Fotogen och B r ä n n o l j o r

Stor sortering i S m ö r j o l j o r för
Bilar, Råoljemotorero. Ångmaskiner
Infordra offert!
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Braiiby LflniliruKssKola

|

Tidsenlig undervisning i lantbruks- och allmänbildande ämnen.
Praktik vid skolans välskötta jordbruk och framstående ladugård.
Kostnadsfri undervisning — helårselever fritt vivre.
Statsstipendier för mindre bemedlade.
Goda platsmöjligheter. P r o s p e k t g r a t i s .
Förfrågn. besvaras av skolans föreståndare, adr.: Brattby, Spöland.

|
|
|
1
\
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ENGROS= & MINUTAFFÄR
Telegramadress:

V O NA H N

BRÖDERNA LINDFORS
U M E Å
Telefoner 714, 1044

.

Telegramadress:

LINDFORSARNA

Försälja i p a r t i :
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 .
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A U G.
Kungsg. 45

| Specerier,
|

KAFFE-

K A R L S O N
-Umeå-

Konserver,

Frukter,

Rikstel. 68

Utsädesvaror

|

verkligt fina kvalitéer till billiga priser
Uppköper lantmannaprodukter
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E. SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ
U M E Å
UTSTÄLLNING

KUNGSGATAN

51

Rikstelefon 854

nummer, däri icke inbegripna boksamlingens cirka 400 nummer av
äldre och nyare litteratur. Samtliga museets föremål ha under året
katalogiserats i kortregister och ett par avdelningar, den lappska
och Strömbäcksglaset, genomfotograferats för katalogregistret.
Vad nyförvärven beträffar äro de till stor del av synnerligen
värdefull och förnämlig art. På några få undantag när utgöras de
samtliga av gåvor till museet.
Till museets arkiv har från d:r Campbell insänts en större samling fotografier från Västerbotten och en liknande gåva har överlämnats av rådman K. E. Berg i Umeå.
En hemställan från verkställande utskottet till kollegiet vid allmänna läroverket rörande överlåtelse till Hembygdsföreningen av
det Lastadiuska herbariet avslogs av kollegiet under motivering att
herbariet varken bör eller kan från läroverket utlämnas.
I samband med museets flyttning och nyordnande lät utskottet
verkställa betryggande försäkringar av Hembygdsföreningens samtliga innehav av fast och lös egendom. Försäkringarna fördela sig
enligt följande tablå:
Sävargården
Jämtebölegården
Ytterviksboden
Rundlogen
Kvarnen

100000:
10000:
3000:
2000:
1000:
Summa kronor 116000:

Sävargårdens inventarier
Jämtebölegårdens inventarier
Museets inventarier

—
—
—
—
—.
—

10000: —
2000: —
2500: —
Summa kronor

37000: —

allt i Städernas allmänna brandstodsbolag.
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Svagdricka,

Lag. Svagdricka
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V ä s t e r b o t t e n s läns äldsta bankinstitut
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Aktiebolaget

övertogs

av

Norrlandsbanken,

o

Ar 1917 u p p g i c k d e n n a b a n k och 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
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i UMEÅ

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

med

vilken

ningar

böra
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alla

västerbott-

i affärsförbindelse.
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S I G R I D WALLNERS MODEAFFÄR
R E K O M M E N D E R A S
Kungsg. 57.

Rikst. 366

SENASTE NYHETER

BILLIGASTE

PRISER

Från och med det nyordnade museets öppnande i slutet av april
har detsamma hållits tillgängligt för allmänheten under följande tider:
Söndagar, måndagar, tisdagar och onsdagar kl. 1—3 em.
Övriga dagar kl. 6—8 em.
Söndagar, måndagar och torsdagar avgiftsfritt.
Övriga dagar mot en avgift av 25 öre pr person.
Från och med den 15 juni ändrades dessa bestämmelser sålunda, att museet skall hållas tillgängligt för besökare:
Söndagar kl. 1—3 em. och onsdagar kl. 6—8 em., bägge dessa tider avgiftsfritt.
Övriga dagar efter tillsägelse hos vaktmästaren och mot en avgift
av 50 öre utom för skolungdom i lärares sällskap.
Dessa senare bestämmelser äro tillsvidare alltjämt gällande.
Frågan om inrättande av en intendentur blev i och .med museets
slutgiltiga ordnande ånyo aktuell. I och för den skull befullmäktigade utskottet ordföranden att träda i underhandling med amanuensen Möllman-Pahngren. Dessa underhandlingar resulterade uti att
amanuensen Palmgren förklarade sig villig inträda i föreningens
tjänst som dess intendent och redaktör för Hembygdsboken mot en
månatlig lön av 400 kr. Denna överenskommelse utformades i ett
skriftligt avtal vilket förelades utskottet och av detsamma godkändes. Avtalet gäller med tre månaders uppsägning från båda parternas sida.
Intendent Palmgren tillträdde sin befattning i början av juli och
har under sommaren och hösten för föreningens räkning bedrivit resor och byundersökningar i södra delarna av länet. Då sekreterarÅ K T I E B O l A C i E T
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J Ä R N V A R O R i parti och minut. "Storm" velocipeder, "Penta
bensinmotorer, "Husqvarna* motorcyklar, "Avance" råoljemotore
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Axel Forsbergs Plåtslageri
Storgatan 29

U M E Å

Rt. 475, ankn. bost.

Allt vad till yrket hörer utföres. K o s t n a d s f ö r s l a g på begäran.
Förtenning med rent engelskt tenn alla fredagar, kärlen hämtas
och hembäras efter tillsägelse. Obs.! Sugfläktledningar för
sågverk och fabriker. — Amerikanskt system.
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Ring upp rikstelefon

/

240
och begär påseendesändning om Ni ej
kan göra personligt
besök hos
J I T V D E DC.0E

K ^ I E - B E R G r
•

E. & B. N I L S S O N ,
Rt. 376 bost.

U M E Å

v

MÅLARE
Rt. 543 verkst.

Utför: Rums-, Möbel-, Skylt-, Automobil- och Vagnsmålning samt i övrigt vad till
yrket hörer.
O b s . ! V e r k s t a d vid j ä r n v ä g s s t a t i o n e n .

Postadress: Haga, Umeå.
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N y H E T E B N Ä S
Kungsg. 60
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Telefon 294
T R Y C K S A K E R

posten i Hembygdsföreningen i och med jägmästare V. Ålunds avflyttning från staden i oktober blev ledig, har intendent Palmgren
enligt verkställande utskottets förordnande sedan dess fungerat som
föreningens sekreterare.
Under året har utskottet anmält föreningen som korporativ
medlem av Samfundet för hembygdsvård och erlagt medlemsavgiften 50 kronor.
I samband härmed lät utskottet genom ordföranden rikta en
framställning till Samfundets för hembygdsvård sekreteriat om erhållande av ett anslag för anordnande av en byggmästarekurs i
Umeå under hösten. Föreningens anhållan beviljades och ett anslag av 800—900 kronor ställdes av Samfundet till förfogande för
angivet ändamål.
Då kursen enligt meddelande från Samfundet
skulle komma att draga en kostnad av omkring 2000 kronor vände
sig Hembygdsföreningens ordförande till Hushållningssällskapet
med en förfrågan huruvida sällskapet vore villigt att genom ställande av ytterligare erforderliga medel till förfogande möjliggöra kursens anordnande. Till svar på denna hemställan avlät Hushållningssällskapet en skrivelse, i vilken meddelades att ett anslag av upp till
1200 kr. av sällskapets egnahemsnämnd skulle komma att utanordnas för kursen i fråga under villkor att en representant för sällskapet måtte ingå i bestyreisen för kursens ordnande.
Inom verkställande utskottet utsågos herrar Nilsson och Granström att som Hembygdsföreningens kommittérade inträda i bestyreisen för den avsedda byggmästarekursen.
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- Rt. Brännland n:o 1 - T e l e g r a m a d r e s s : T r ä f ö r ä d l i n g e n

Försäljer från egna sågverk och hyvlerier alla slag och
dimensioner av sågade och hyvlade t r ä v a r o r . Största sortering. Alla sorters byggnadssnickerier av ek, b j ö r k o. furu
K y r k o - , b a n k - o . b u t i k s i n r e d n i n g a r m . m . l e v e r e r a s fr. m o d e r n
Obs..'

Stor

leveransförmåga!

snickerifabrik

Infordra

offerter!

302Till Hembygdsbokens läsare.
Denna årgång av Hembygdsboken är till omfånget något mindre än fjolårets, detta beroende dels på att fjolårsboken kunde betraktas som en dubbelårgång, dels på nödvändigheten att i år söka
hålla kostnaderna för boken nere. Åtskilliga av de större annonsö-

UMEÅ LYSOLJEAKTIEBOLAG

Vacuum och Pratts smörjoljor.
Bensinstationer: Skolgatan

Obs.!

49, Kungsgatan

Spolplatta för bilar.
45. Telefoner: 93, 104.

Ni har bekymmer
för Edra böcker, vari bladen börjat lossna.
Sänd genast

Edra b ö c k e r för bindning till

Zetterström & Almströms Bokbinderi, Umeå
Kungsgatan 58

Rikstelefon 182

OSCAR
LÖ FORENS
FRUKT- & BLOMSTERHANDEL
Rt. a f f ä r e n 456
bost.
728

REKOMMENDERA

S

Egen odling av alla slags

SWITTBLOMMOl
OCH

I 1 U I V À S T E K

MEXIKANSK
ORKIDÉ.
(Stanhopea Tigrina)

rerna ha nämligen i år helt undandragit boken sitt mäktiga stöd,
och många av de övriga ha minskat sina bidrag.
En direkt följd'
härav är att många manuskript måste ligga över till ett annat år,
bl. a. åtskilliga minnesrunor över bortgångna söner av den västerbottniska hembygden, litteraturanmälningar, förteckning över nya;
medlemmar i hembygdsföreningen och över den mängd gåvor, som
influtit till föreningens samlingar, sedan senaste redovisning var införd, m. m.
Av uttalanden från skilda håll förefaller det dock, som om Hembygdsboken vore värd allt det understöd som kan givas. Och sedan
Hembygdsföreningens verkställande utskott beslutat, att Hembygdsboken härefter skall redigeras av föreningens intendent H. MöllmanPalmgren, må här uttalas den förhoppningen, att i n g a hembygdsintresserade västerbottningar undandraga honom sitt stöd i arbetet
att göra den västerbottniska hembygdsboken alltjämt vackrare, innehållsrikare och värdefullare.
RED.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS
Adr.: U m e å

EGNAHEMSNÄMND

Telefon 69

utlämnar statens egnahemslån till arbetare eller med dem likställda
personer för förvärvande av egna hem inom Västerbottens län. Lånen
äro av två slag: jordbrukslån, som utlämnas för förvärvande och bebyggande av en hemmansdel eller en mindre jordbrukslägenhet, samt
bostadslån, som beviljas för inköp av en tomt och för uppförande därå
av ett mindre bostadshus. Egnahemslånen äro amorteringsfria i 5 år,
under vilken tid ränta efter 4 % erlägges å lyftat lånebelopp; sedan
börjar amortering av halva lånet som beträffande jordbrukslån skall
amorteras på 34 år och beträffande bostadslån på 25 år. Under amorteringstiden erlägges ränta å hela det erhållna lånebeloppet efter
4 3U %• Låntagare, som beviljats egnahemslån å en nybildad jordbrukslägenhet (jordbrukslån), kan förutom egnahemslånet tilldelas s. k. premielån utan återbetalningsskyldighet, för utförande av nybyggnads- och
nyodlingsarbeten å lägenheten.
Ansökan om egnahemslån bör inlämnas helst före 1 juni till vederbörande e g n a h e m s o m b u d , som lämnar närmare upplysningar
muntligt om egnahemslånerörelsen och tillhandahåller nödiga ansökningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos Egnahemsnämnden.

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS
JORDFÖRMEDLINGSBYRÅ
Adr.: U m e å .

T e l e f o n 69

Förmedlar avgiftsfritt köp och försäljning av mindre jordbruksfastigheter.
Ombesörjer utan arvode för besväret anskaffande av nödiga handlingar för egnahemslån såsom l a g f a r t s - och i nt 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 uppsättande av ansökningar om sådana
lån.
Säljare av mindre jordbruksfastigheter kunna få sina fastigheter avgiftsfritt införda i Jordbruksdepartementets fastighetsförteckning, som erhålles gratis och franko från byrån.
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i alla för b y g g n a d e r f ö r e k o m m a n d e dimensioner o.
kvalitéer levereras till m o d e r a t a ortspriser. Väl
ångtorkat G o l v t r ä , P ä r l s p å n t och L i s t v e r k
ständigt på lager.
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Ä N G S ÄGS

364

ÖBACKA,

A K T I E B O L A G
UMEÅ

Telefon

364

0

B

A k t i e b o l a g e t

Umeå Skosalong
PLATSENS FÖRNÄMSTA SPECIALAFFÄR

Eleganta

Promenads och Inneskor samt
Bottiner och Galoscher.

Rt 472

Kungsgatan 51

Rt. 472

L
B

B

HOLMÖNå

SJVLTERI<feRÖRERI

I n n e h a v a r e : J. A D .

FORSBERG

UMEÅ
Telegrafadress: JAFORSBERG
Telefon: Umeå 365, Holmön 4

A L L R A F I N A S T E
I N S A L T N I N G
AV N O R R LANDSSTRÖMMING OCH
N O R R L A N D S L A X
A
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O . H. Anderssons Värme- &
Vottenledningsaliär
kungsgatan
Tgmadr.: Värmebolag

-

89, u m e å

Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 828

Centralvärmeledningar
Vatten- och

Avloppsledningar

Badrums- och Sanitära
installationer
utföras

Rör - Rördelar och Armatur
Sanitetsporslin och -emaljgods
Hoar 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 salu i parti och minut

