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MEMORIAM

är budskapet om Ernst Gafvelins frånfälle den 2 november i år
spred sig över Västerbottens bygder, var det i mer än en sammanslutning med ideella arbetsuppgifter, som man kände, att
den sak, för vilken man strävade, lidit en svår förlust. Redaktör Gafvelin var en man med mångsidiga ideella intressen och därtill en arbetets
man. Det var honom icke nog att k ä n n a för den sak, som
vunnit hans hjärta; han förenade med känslan för sakens inre väsende även viljan att verka för att den skulle föras ut i livet och göra
människorna bättre och lyckligare.
Sådant var det intryck, som mina sammanträffanden med Ernst
Gafvelin efterlämnat hos mig — en djupt och varmt kännande man,
vars något vemodiga blick talade om att hans inre behov av förståelse för vad som enligt hans personliga mening bar rättens
och sanningens prägel ej var tillfredsställt. Men därtill en man,
som med seg energi trots allt motstånd arbetade för sina ideals
förverkligande.
Ej minst har Västerbottens läns hembygdsförening haft den
oskattbara förmånen att få njuta frukterna av denna hans lust att
verka. Ernst Gafvelin var västerbottning till liv och själ. Han
älskade sin hembygd med en verkligt brinnande kärlek, och han
kände denna sin hembygd och dess befolkning bättre än kanske
någon nu levande. Vad han om den hade att förmäla var därför
präglat av den vederhäftighet, som endast djup och verklig kunskap
skänker åt ett uttalande.
Det var därför så självfallet, att, då Västerbottens läns hembygdsförening bildades, Ernst Gafvelin genast blev en av föreningens
mest hängivna medlemmar och ivrare för framgång av föreningens
uppgifter.
Men det var ej nog med detta. Lika litet här som eljest, när
det gällde någon hans hjärtesak, stannade han vid att ägna föreningen enbart det intresse, vartill ett medlemskap kan anses förplikta.
Gafvelin påtog sig genast det mest maktpåliggande uppdraget inom
föreningen och därtill det, varpå framgång i arbetet för föreningens
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syften närmast berodde: han påtog sig att redigera föreningens
årsbok "Västerbotten". Det är icke för mycket sagt att på det
mottagande denna årsbok finge, föreningens framtid till stor del
berodde. Det tryckta ordet skulle framläggas i sådan form att det
väckte till liv den mångenstädes slumrande kärleken till hembygden.
Och i årsboken skulle lämnas sakliga meddelanden om folkets liv
i helg och socken, om timade händelser, värda att räddas ur
glömskan, innan de gamla, som själva bevittnat dem eller hört dem
täljas av sina fäder, gått ur tiden. Sakkunniga och vederhäftiga
medarbetare måste förvärvas och — hållas till arbete. All den
möda, som är förenad med redigerandet av en nyfödd förenings
årsbok, allt ansvar påtog sig Gafvelin utan knöt, ehuru arbetet nog
mer än en gång skaffade honom bekymmersfyllda stunder. Sex
årgångar av "Västerbotten" har han med sitt oförtrutna arbete skänkt
sin hembygd. De utgöra ett värdefullt bidrag till Västerbottens
kulturhistoria. Vår tacksamhet för denna hans gåva kunna vi endasi
visa genom att söka likna den hänsovne hembygdsvännen i hans
varma, uppoffrande kärlek till Västerbotten.
Vid sidan av Ferdinand Laestadius skall Ernst Gafvelin alltid
nämnas som den, vilken genom sitt gedigna arbete lagt en fast
grund för hembygdsarbetet i dessa trakter.
Oss tillkommer det att med samma hängivenhet och samma
allvar, som besjälade dessa föregångsmän, bygga vidare på deras
verk.
Nils G. Ringstrand.
*
Ernst Gafvelin föddes i Hörnefors den 28 okt. 1882. Ursprungligen hadchan för avsikt att ägna sig åt den prästerliga banan och bedrev under
några år teologiska studier vid Uppsala universitet. Emellertid vände sig
snart nog hans håg åt tidningsmannakallet. År 1907 inträdde han i Umebladets
redaktion, på vilken post han kvarstod till 1913, då han som redaktionssekreterare inträdde i Västerbottens-Kurirens tjänst, där han sedermera blev
chefredaktör.
Gafvelin hade emellertid mångskiftande intressen och hans krafter och
eminenta begåvning togos i stor utsträckning i anspråk både i det kommunala
livet och på åtskilliga andra områden. Sålunda var han bl. a. medlem av
Umeå stadsfullmäktige sedan 1919, ledamot av drätselkammaren och folkskolestyrelsen liksom även av styrelsen för Umeå elementarläroverk för flickor.
Styrelserna för Västerbottens Läns Föreläsningsförbund och Västerbottens
Läns Hembygdsförening räknade också sedan ett flertal år Ernst Gafvelin
som en av sina mest verksamma och intresserade ledamöter.
Innehavare av statens journaliststipendium (1918) och sedermera även
av ett Turistföreningens stipendium, hade Gafvelin under årens lopp hunnit
företaga ett flertal studieresor såväl i hemlandet som utrikes. Sålunda hade
han bl. a. besökt Finland, Norge, Spetsbergen, Danmark, Tyskland, Frankrike,
Holland och Belgien.

Det är visst nätt, att skaren tål
att trampas på i skogen;
och lägdans snö är full av hål
och smältvåt och mogen.
Det står nog inte länge på,
nu rätt vad det lider,
förrn Kolabodas lugna å
på isbojan vrider.
En dag går vattnet fritt och stritt,
och fäbron står och darrar
i svämningsflodens virvel mitt
bland flytande sparrar.
Där simma näckrosstubbarna
bland ändernas drakar.
Där komma flottningsgubbarna
med stakar och med hakar.
Nu är det vår vid stränderna;
och nu så skall det spottas
med friska tag i händerna
och brottas och flottas.
Du handelsman, som sätter lit
till träiga varor,
här går din granskog bit för bit
till sjöss i sköna skaror.
Jag är en man från Vebomark
vid vattudalens början.
Jag stövlar stark bland trän och bark
till knäna i sörjan.
I forsarna med vått besvär
jag vickar på bråtar,
tills timmertornen gå i sär
med dunderfulla låtar.
Snart nalkas sladdens sista stock
Hertsångerälvens vassar,
där gäddorna stå tätt i skock
i solen, som gassar.
I morgon bär det kanske ut
i Havsjön med frakten.
Och så är detta verket slut
i år på denna trakten.
Otto

Nordenfors.
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VID I N V I G N I N G E N A V ÁSELE FORNHEM
"ÅSELEGÅRDEN".
Tal av landshövding NILS G. RINGSTRAND.

ÖNDAGEN den 10 juli 1927 invigdes — i samband med en
större hembygds- och sångarfest — det av Åsele kommun uppförda fornhemmet "Åselegården". På annat ställe i föreliggande årsbok återfinnes en kortfattad redogörelse för detta fornhems
tillkomst och karaktär. Här tager årsboken med tacksamhet tillfället
i akt att återge det tal, varmed landshövding Ringstrand förrättade
invigningen. Talet var av följande lydelse:
Vi ha i afton samlats härute till fest vid den gård, i vilken hembygdskära åselebor velat skapa ett hem för minnen av ett bortgånget
släktes kultur. En sådan hemgård har en stor uppgift att fylla.
Inom dess väggar kunna gamla och unga samlas i en omgivning,
som ger stoff till eftertanke och allvarligt begrundande. Det riktas
där en maning till att inför dessa ting, som en gång utgjorde delar
av dina fäders bohag, som var dem till både nytta och nöje, skapa
dig en bild av hur hemlivet i flydda dagar gestaltade sig. Den rot,
ifrån vilken du är ett skott, och från vilken du hämtar din näring,
skall du känna ditt samband med. Kanske någon av dem, på vars
hjässa ålderdomen redan strött sitt silver, här med glatt igenkännande återser några av de föremål, som han såg i fars eller farfars
gård. Led då den unge gossen eller flickan, som är i ditt följe
fram dit och ingiv dem, med din glädje över återseendet, något av
den kärlek, som du själv känner till dessa minnen från flydda barndomsdagar. Det är på den vägen, som vördnaden för och kärleken
till det gångna skall fortplantas från släkte till släkte och sambandet
släkterna emellan skall bevaras. I vår tid, då de lätta förbindelserna
nästan utplåna avstånden och därigenom blanda skilda trakters
språk, egenartade kultur och vanor om varandra som i en stor
sjudande kitter, ligger det i sanning makt uppå, att allt göres, som
kan göras, för att bevara det, som har varit särskilt utmärkande
för den ena eller andra bygden. Och det är alldeles särskilt från
den synpunkten, som man har den största anledning att med verklig
glädje hälsa tillkomsten av hemgårdar, sådana som den, vilken
Asele hembygdsvänner här skapat. De bliva, dessa hemgårdar,
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härdar, vid vilka kärleken till den bygdekultur, inom vars område
de rests, hålles levande och varm.
Jag skall här icke ingå på den åtskillnad, som man måste göra
mellan dessa hemgårdar och bygdemuseerna. Så mycket vill jag
dock begagna tillfället att framhålla, att de båda begreppen måste
hållas i sär. Hemgården är en samlingsplats för en strängt avgränsad trakt i en omgivning, som ger en trogen bild av den yttre
omramningen för livet i en gången tid. I museet sammanföras till
forskningens tjänst föremål, som belysa utvecklingens gång inom
större områden under — så långt det är möjligt — både förhistorisk och historisk tid. I hemgården skapar man rumsinredningar,
i museerna — vid sidan av sådana — gruppepr av redskap för
att belysa utvecklingens gång under tidernas lopp. När nu hemgården blir förlagd så att säga utom byns hank och stör, ute i
naturen, så hör jag från densamma ännu en maning riktas till
dem, som beträda dess gårdsplan. Den maningen gäller ej vördnad
för det gångna, utan aktning för det, som n u är, för den natur,
i vars sköte hemgården vilar. Alltför ofta får man tyvärr bevis för,
att nutidsmänniskan, som så mycket berömmer sig av sin kultur i
jämförelse med gångna släktens, är en i hög grad okultiverad för
att ej säga rå sälle. Beviset för att detta hårda ord kan innebära
en rättvis dom lämnar hon själv, när hon i förstörelselusta våldför
sig på naturen. Naturen är helig, ty den är Guds verk. I naturens
skönhet och ändamålsenlighet avspeglar sig Skaparens allvisa godhet. Till gagn äro naturens skatter människan givna men ej för att
i tanklöshet förstöras.
Vördnaden för naturen bör också förbjuda oss att oskära den.
Och i det avseendet har hemgården en alldeles särskild uppgift
att fylla. Där kan det ej vara tillåtet att kasta omkring sig allt
det skräp, som man nu så ofta ser vanpryda även de närmaste
omgivningarna till enskilda hem. Ordningen kring hemgården skall
föra med sig, att naturen kring de egna hemmen hålles i den ära,
som man fordrar för en kär vän. Ty som en kär, en mycket kär,
vän, skola vi lära oss betrakta naturen. Se vi den så, så skall den,
om mycket annat här i världen sviker, dock vara den, som gäldar
åter vår vänskap och omsorg genom den frid, som den skänker ett
sargat hjärta. Lär dig vid hemgården att vörda och älska naturen
ooh — var förvissad därom — du får hundrafalt igen. Det är
under umgänge med naturen, som mycket av det bästa inom oss
kommer till synes och kläder sig i handling: "Lyssna till den
granens susning, vid vars rot ditt bo är fästat". Detta är en
maning, som hemgården riktar till en var av oss. Lyda vi den,
så skall den sätta frukt i kärlek till hembygden, som visar sig i
arbete för dess förkovran. Med glädje hälsat därför fosterlands-
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vännen hemgårdens tlilkomst och ser däri hembygdskärleken förkropppsligad.
Nu finns det ju mången, som håller före, att alla dessa ideella
syften, som många sammanslutningar arbeta för, äro mer eller
mindre narraktiga. Vad som ej kan växlas i klingnde mynt, det
är värdelöst. Dem vill jag dock erinra om den djupa sanning,
som ligger i orden: människan lever icke allenast av bröd. Om
hon överhuvud taget skall bliva en nyttig lem i samhällskroppen,
så behöver hon även andlig näring. Och det är endast en samverkan mellan ideellt och materiellt arbete, som skapar kultur. Sin
grundval har den i hemmet, hembygden och hembygdens natur.
Att väcka kärlek till dem är hemgårdens mål. Därför hälsa vi
med glädje dess tillkomst och vilja i våra hjärtan gömma och troget
bevara dess tysta maning: Älska din hembygd!

Skellefteå landskyrka.

SKELLEFTEÅDALEN.*
Av ELLEN VLEUGEL.

Mer än någon annan del av Sverige företer Norrlands natur
djärva motsatser, vilka allt ifrån den tid, då det första rödjande
yxhuggget ekade i vildskogen, tryckt sitt särmärke på de skilda
bygdernas liv, seder och kynne. Varje älv sjunger här sin egen
sång, där den än över svarta bergstup brusar fram genom trånga
dalfören, än i hinderlös ro flyter meellan ljusa slätter.
I det västerbottniska landskapets flacka enformighet gör så
Skellefteådalen ett bjärt avbrott. Se den blott i tindrande högsommarsol, då kornåkrarna sakta bölja och skimra som matt guld
invid ängarnes saftiga grönska, då gårdarna lysa likt eldröda
jätteliljor mellan björkarnas skira bladverk och de av barrskog
klädda bergåsarna sammansmälta med himmeln i ett drömblått
fjärran.
Eller allra helst en novemberdag, då en fuktig vind seglar fram
över dalen och av solnedgången skapar en färgprakt utan like.
*) Föreliggande uppsats är en utvidgning och omarbetning av en tidigare uppsats tryckt i Svenska Turistföreningens Årsskrift 1905 under titeln:
Några drag ur folkets liv i Skellefteådalen.
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Det gyllene klotet smälter ned i ett bål av purpurflammor, som i
vild ångest att uppfånga sista skymten av dess glans snart jaga
över hela himlen.
Men det ständiga talet om Norrland såsom "framtidslandet"
har skymt undan tanken på att folket, som här bygger och bor,
även äger sägen och historia väl värda att bygga vidare på.
Inte i går steg de första svedjefallens rök kring nybyggarnes
gårdar i Skellefteådalen. Redan i grå forntid lär strandhugg
skett ute på en klippudde vid älvmynningen. Flere större och
mindre stenkummel vittna om att manspillan varit ansenlig. Sägnen tillägger hövdingen Urse segern. Strandremsan skulle efter
honom fått namnet Ursviken och hans avkomlingar sägas ha
bebyggt älvdalen.
Vidare förtäljes om hur den manhaftige aposteln S:t Staffan
under en av sina många färder här i norr skulle profeterat om
yttersta dagens annalkande, när en holme i älven mitt för den
nuvarande kyrkan bleve förtärd av de giriga böljorna. Den heter
än i dag Staffansholmen.
Att senare klosterfolket funnit väg till denna avlägsna bygd,
härom minner namnet "klostergården" på en åker invid prästgården. En djup, synnerligen väl byggd brunn i närheten tyder
på att själva klostret stått där på älvbrinken.
Men lyster dig veta mer än vad dessa dimblå sägner tälja,
följ då med in i den ståtliga kyrkans sakristia! De forna "kyrkherrar till Schelleta" ha här i den äldsta av det fåtal pärmeböcker,
som ännu finnas kvar efter ryssarnes härjningar senast 1809, upptecknat vad dem synts märkligt under gångna tider.
Här ser du att anno 1386 var Erchebiskop Henricus Caroli
här, tå wigde han träkyrkjona den 18 Junii. Att förut varit kyrkja
silutes av flere äldre hollne Wisitationer och tå nämnde Pastores
och Rectores Ecclesia."
Katolska kyrkans yttre glans på samma gång som inre förfall
sticka bjärt fram i notisér sådana som: "Anno 1472 war Erchebiskop Jakob Ulphsson här den 9 Juli, tå wigde han St. Erics, St.
Olofs, St. Michels och Johannis belåten sampt Caput Johannis in
disco. Dessutom funnos St. Catherinae, Wårfru och St. Örjans
eller Görans altare, således åtta, utom högaltaret."
"Anno 1500 köpte herr Anders, tå kyrkjoherra i Schelleta,
Kåghe åt dottern Malin, som hade med sin frilla Gölug från
Hälsingland". Midvinterkyla och färdemödor avskräcka ej den
nitiske och maktlystne ärkebiskop Jacob Ulphsson att än en gång
komma hit upp, den 19:de februari 1507, — "tå", heter det, "han
wigde stenkyrjorna och kallades den St. Johannis; dock sattes
kyrkjomessodag på dagen näst Johannis Bapt. Grundvalen till
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denna kyrkja lades 1485 och gafs mur-mästaren 250 mark, item
för rösten 24 mark".
Det var huvudsakligen med de mäktige birkarlarnas tilllijälp,
som den byggdes.
All handel i dalen drevs under medeltiden av dessa birkarlar
eller handelsbönder, hos vilka förfädernas sjöfararehåg åter flammat upp. Tungt och enformigt blev att gå hemma på gården i
dagligdags släp. Bonden byggde sig då en stor båt eller skuta,
lade sina eller andras varor däri och seglade därmed ut från sin by.
Ett kungabrev av 1328 ger birkarlarna rättighet att "i Ödeskogar uti Lappmarken söka sine tarfvor och nytta". Härifrån
till Östersjöns alla kuster sträckte sig deras handelsområde. Vid
Skelleiteälvens nedre lopp funnos präktiga hamnplatser med anseende av små städer. Och under medeltiden voro birkariarna
dalens kraftigaste kulturbärare. De satte den avlägse hembygden
i förbindelse med främmande orter. Förmögenhet samlades, som
kom jorden tillgodo och lade ekonomisk grund till det storvulna
kynne som är Skellefteådalingens särmärke. Icke blott Skellefte,
utan även Västerbottens övriga stenkyrkor, vilka nästan alla byggdes omkring 1506 med deras kraftiga hjälp, visar deras vakenhet
för att rikedom förpliktar.
Bland förnämliga män av birkarlasläkt omtalas Per 01ss r n i
Bergsholmen invid det nuvarande Bergsbyn. Han var svåger
med ärkebiskop Petrus Kenicius och hade tre söner, vilka sägas
ha anlagt Torneå stad. En annan myndig birkarl var Laurentz
i Storkågeå, vars änka Gunborg sedan blev borgmästarehustru i
Stockholm. Hon var det, som för 70 mark silver, 50 timmer
gråverk och 2 klippare år 1500 sålde Kågegård till den förut
omnämnde "herr Anders i Schelleta".
Men ohämmad makt frestar till missbruk. Snart få vi höra
hur lapparna såväl som dalbyggarne klaga över birkarlarnas
vinningslystnad såsom ett plågoris. Gustaf I anställer en sträng
räfst med dem och inskränker deras rättigheter. När städer sedan
anläggas med bestämda handelsområden, gå dessa handelsbönder
småningom åter upp i dén övriga allmogestammen eller flytta
som borgare in till städerna.
Bläddra vi vidare i pärmeboken, finna vi hur ett vildmarksöde
drabbar herr Johan Petri "kyrkjoherra i Schelleta, död 1530 af
thet en björn ref honom på en ö vid Kallelax i Lula Sochn vid
Olofsmessofärd hem, blef här begrafven efter han hade här varit
kyrkjoherra uti 18 år."
Nyheter i lära och liv rönte nu som fordom segt motstånd.
"Ty", heter det, "ehuru Erchebiskop Laurentius här i egen person
1534 stadfäste, att Messan och alltannat i kyrkjorna på swenska
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handlas skulle och thenne Biskop Larents war en högt begåfvad
man af Gudi uti alla de stycker, som enom rättom Christnom
Biskope höfwes, så begynte swenska Messan i Schelleta kyrkjo
först på Juladag 1536, och war icke mycket välkommen."
"Och när anno 1540 Andreas Olavi, som tå Capelian war,
begynte holla aftonpredikan, blef den icke bättre anammat, än så
att jag stod en rund halftima på Predikostolen, förr än jag kom
till att predika för bullers skull, ty the sade mig up i ögonen wara
galnan — thet skedde på St. Johannis Baptistae dag, och blef så
ingen Aftonpredikan i fem år, ty jag for hädan".
Ond blod väcktes även, när den nybyggda kyrkan genom
Västerås riksdags beslut fråntogs en del av sina dyrbarheter, såsom
"en Monstrans om sju lödig mark och aderton lod, två Patener
om nio lod m. m. till hopa sju Bismans marker." Men kung Gösta
var den, som visste stäcka självrådiga landsändars motstånd. År
1541 sänder han sin egen hovpredikant Eric Swenonis hit, som
det heter, "för att stadga den lutherska läran", f ör denna kulturdal tycks han dock ej varit' rätter man. Ty redan två år därefter
for han 1543, enligt urkunden, "sin ärende söderut om hösten
och blef qwar".
Efterträdare blev samme Andreas Olavi, vilken såsom kaplan
blev så snöpligen nedtystad här. I denne herr Anders — själv
bördig från dalen — möter bonden något av sitt eget karska gry.
Lutherska läran får nu fast fot här och de sista "påfviske ceremonierna afskaffas."
Något fast och djupt grepp på Skellefteådalingens kärva sinne
hade troligen aldrig katolicismen med sin sinnesrusande kult, sin
tänjbara moral ägt. Asatrons gudomligheter hade blott bytt
namn med helgon eller djävlar. Annorlunda blev det med den
ur germansk grund sprungna lutheranismen. Med sin nykterhet,
sitt starka personlighetskrav, slår den an på folklynnet på ett
långt innerligare sätt.
Och prästen blir nu föregångsmannen i både andliga och
världsliga ting. På hans personlighet beror tillbakagång som
framåtskridande i dalen. Sverges konungar ha ock, trogna tradi
tionerna från kung Göstas dar, till detta betydande gäll i allmänhet
utsett dugande och begåvade män.
Så sände t. ex. Johan III hit sin egen hovpredikant Gerardus
Jonae. "Denne Herr Gerdt", säger urkunden, "förestod församlingen i 40 år, och bodde han på Gran nedom Bergsbyn. Han
underskrev 1593 Uppsala mötes beslut. En son till honom, Johan
Gran, blev landshövding i Vesterbotn. "Efter Herr Gerdt kom
hans måg Nicolaus Martini till pastoratet, det han 1625 tillträdde."

Olof Svanberg.
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En man, som sett sig om i världen, är Eric Elur Emporagrius,
vilken 1646—47 varit legationspräst i Ryssland. Hans kraftigt
huggna drag är det äldsta konterfej av en skellefteåkyrkoherde,
som blickar oss till mötes här i sakristidunklet. Från 1658 till
sin död 1695 förestod han gället. Under hans tid fastställdes
genom reglemente av 1681 hur ofta folket, efter byarnas närmare
eller längre anstånd ifrån kyrkan, bör framkomma till gudstjänsten.
Enligt denna stadga skola de, som bo tio mil avlägse infinna sig
minst var femte söndag. De, som bo sex mil var tredje, fyra mil
varannan, och två mil samt härunder var söndag. Men till alla
högtider och bönedagar mangrant.
Då Karl XI år 1694 gjorde sin oerhört snabba färd genom
Norrland, gästade han den 12:te och 22:dra juni på fram- och
återresan från Torneå mag. Emporagrius. "Kyrkan besågs och
middag spisades i prestgården", heter det i urkunden.
Men vem är mannen där med den mäktigt välvda pannan
och tänkardjupet i blicken? Det är mag. Ol. Swanberg, bondeson
från Gudmundrå, f. d. rektor i Härnösand, om vilken pärmeboken
säger, att "han var en grundlärd och uppbyggdig man".
Och där bredvid i fulla dagsljuset från. fönstret se vi Petrus
Anzenius, det svarta fåret i denna rad av förtjänstfulla män. Över
det slätrakade, vällustiga ansiktet tyckes ännu ett återsken spela av
glansdagarna vid Fredrik I:stes hov, där han säkerligen med icke
alltför stor nitälskan skötte själavården. Belöningen blev år 1722
Skellefteå stora gäll. De yveiiboret krökta läpparna tala om, att för
honom ärö dessa bondlunsar, på vilka han nu måste spilla sin vältalighet, blott till för att fylla hans bottenlösa pung. Ständigt äro
honom tiondena för njugga — "ja, talgen räcker inte ens till att
smörja upp hans skarpa stövlar". En morgon, då han satt vid.
Skellefte-åälvens strand och fiskade säges en röst från ovan ha tillropat
honom: "Petrus Anzenius, föd min lamm, Petrus Anzenius föd
min får!" I sitt hjärtas förtrytelse skulle han då ha svarat: "Jag har
inga lamm, jag har inga får, utan allenast stinkande getabockar".
I boken kallas han "en sällsam och gravitetisk man." Och karaktäristiskt nog tillägges: "han dog under en ledsam process med
församlingen". Enligt folktron tog hans själ då raka vägen till helvetet genom en grop utanför prästgården, som än i dag icke går
att fylla igen.
Sa mycket ljusare ter sig bilden av hans efterträdare, doktor
Pehr Högström, mannen där med de fina, intelligenta dragen. Redan
såsom missionär i Lappland och från 1742 såsom kyrkoherde i
Gällivare nyinrättade församling, hade han utfört en märklig gärning och utgivit det för sin tid utmärkta arbetet: "Beskrivning öfver
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de till Sveriges krona lydande lappmarker", som översattes till flere
främmande språk och beredde sin författare plats i Vet. akademien.
Ifrån 1749 till 1784 var han kyrkoherde i Skellefteå församling
och dessa 35 år ge dalen ett kraftigt uppsving. Med vaken blick
och öm omsorg upptäcker han och stöder de möjligheter, som
slumra i naturen såväl som -i folksjälen. Så se vi "hur år 1754 genom
hans försorg fullmakt af landshöfdingeämbetet utverkas för en
sokne-trädgårdsmästare, den han tillförne skickat till Stockholm att
undervisas i konsten. Sibiriska ärteträdet war det första af de främmande, som begynte bära frugt och hwartill frön året därefter lemnades till större delen af soknemännen. År 1771 bar ett äpleträd
frugt i trädgården nedför Skellefta Prästgård och war det f ö r s t a
ä p 1 e, som wuxit < Westerbotn. År 1777 buro redan fem äpleträn
god och välsmakande både sommar och winterfrugt, hwaribland
det ena öfwer 1,000 äplen. Ett katrin plommonträ blomstrades
och både hasslar och oxelbärsträn buro frugt."
Väl gingo dessa med så mycken omsorg planterade och vårdade
träd ut under 1784—85 års ovanligt stränga vintrar, "då rötterna
långt fram på sommaren stodo i frusen jord". Men tanken var
väckt, väg visad för trädgårdsodlingsmöjlighet här i norr. Bättre
gick det med potatisen. På prosten Högströms begäran skickade
Commers-Gollegium 1772 flere tunnor hit, som gåvo god avkastning. Premier uppmuntra till odling. År 1774 erhåller "socknemannen Olof Eklund i Tjärn en silversked för potatisplantering".
I allt en föregångsman, avvisar han ej i snäv ortodoxi de yttringar av folkfantasien, som gå under namn av vidskepelse. Vår
urkund anför ett brev från kronolänsman Carl Björk till prosten
Högström, då han vistades vid riksdagen. Brevet hade följande
innehåll:
"Den 24 Decemb. 1775 kl. mellan 4 och 5 om
morgonen, när Soldaten Orubbs hustru här i Sunnanå skulle gå i
sitt fähus och kom några steg ifrån förstufwubron fick hon se som
en lysna på himmelen och däruti twägge menniskjor, den ena som
en karl och den andra som et fruntimmer, hwilka emot hwarandra
fäktade med hwar sitt eldbloss uti handen, hwaraf hon ej annat
under fäktandet kunde se än att gnistorna fallit ned på dess fähusoch kornladutak. I förstone har qwinnan haft öfwerwigten, men
måste sen begifwa sig undan, då de farit söderut, hon före och han
efter, tills skogen kommit hustrun ooh dem emellan. Deras klädedrägt kan hon ej så wisst säga om; men at qwinnan haft stora och
höga bröst, som warit bara, smal i lifwet och nog hwid nederikring,
som orden lydde.
Under detta fäktande, som påstått ungefär 8 ä 9 minuter, war
stilla wäder och mulen himmel.
Skellefta den 2 Jan. 1756.
C a r 1 B j ö r k."
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Och prosten Högström tillfogar: "Sådana händelser holler
jag före ej böra förtigas, utan hälre, då de äro komna från trowärdigt
folk, noga undersöka, hwarigenom något ljus torde med tiden kunna
ärhoJlas uti en wetenskap, som är så wärkelig, som den en rund tid
blivit av dårar förkastad."
Vi se vidare, att "år 1752 skjedde Skellefta Sochn den nåden,
som desse orter på 58 år ej wederfarits att hans Kongi. Maj. wår stora
Konung Adolph Friedrich under resan från Finland, som skjedde
härigenom den 29 och 30 Juli tog nattläger i Prästgården."
Till minne av kungens middagsrast i Byskeå gästgivarstuga,
hade en entusiastisk danneman givit luft åt sina undersåtlga känslor
i några rim, vilka länge förvarats inom glas och ram:
"Wandringsmän, I här ju finne,
Swea konung warit inne,
På dess Norra Eriks färd.
Och wid bordet har täckts spisa,
Byske Konglig nåd bewisa.
Mer än lycklig war Dess Wärd.
En, som fått i stugan gästa,
Önskar Kung och Landets bästa!
Gläds af alt i denne bygd,
Och til högden suckar sänder:
Gud bekröne Nordens Länder,
Med wälsignelse och skygd!"
Att prosten Högström väl förstod att fylla även dalbons andliga
krav, härom vittna arkivets tvänne rader prediko- och andaktsböcker
av hans penna i en för denna tid sällsynt märgfull gestaltning.
Om denne för Skellefteådalen så märklige mans död säges: "År
1784 den 14:de Juli fick Probsten Doctor Pehr Högström, mätt
av lefwande, med en Mose och Simeon fara hädan i frid!"
Efterträdare blev åter en märkesman, den skarpsinnige hävdaforskaren Karl Gustaf Nordin. Men för honom, den ökände riksprosten, en av de mest framskjutne i huvudstadens lärda, vittra och
politiska kretsar under tredje Gustafs dar, var detta avlägse prebende
blott en förstärkning av lektorslönen i Härnösand.
Ett minne — och ett vackert sådant — har dock dalen från hans
tid i sin nuvarande kyrka. År 1795 började, troligen under medverkan av hans finbildade omdöme den byggas i en säreget imponerande nyantikstil. Dalbon frågar gärna främlingen med en glimt
av tillfredsställelse vad denne tycker om hans kyrka, viss om ett
berömmande svar. Och han har fullt skäl att vara stolt över sitt
gudshus. Där på strandsluttningen invid älven tyckes det organiskt
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springa fram ur denna natur, som ler i känslan av sin kraft. År 1800
invigdes denna Norrlands ståtligaste landskyrka.
Vid samma tillfälle installerades Nordins efterträdare, doktor
Nils Ström, i sitt ämbete. Från denna tid är även prästgården,
vilken med sina stora rum, hållna i ljusa helfärger med djupa friser,
gör ett stämningsfullt intryck av fryntlig hemtrevnad.
Mörka dagar, tunga dagar föllo över dalen, när ryssen 1809
kom och tog vad frost och torka lämnat övrigt under våren och
sommaren 1807—08. Djupt stå de inristade i folkets minne. Gamlingar ha ännu för kort tid sedan kunnat berätta hur blötungen
kastades ur vaggan färdig att som en mask nedtrampas av järnskodda
klackar; hur bord, stol, säng och fönsterkarmar höggos i stycken;
hur bolstrarnas fjäder spriddes för alla himmelens vindar. Ena
dagen steites grisen, den andra dagen gävaste kon vid väldiga eldar,
uppgjorda mitt på gårdsplatsen. Hästen ihjälkördes vid trossen
•hos svensk eller ryss. Åkrarna spärrades upp av hästhovar. Taken
på visthusen lyftes av och de plundrades intill sista mjölkorn.
Mången fick gå från gård och grund som sparv från ax.
Och när skräcken är störst, när Kamenskij efter den stolta segerbulletinen till tsaren, att han med flygande fanor intagit fästet Nyborg
i Skellefteå socken, tar sitt högkvarter i prästgården, flyr kyrkoherde
Ström, lämnande kyrka och församling åt sitt öde.
Så blevo det minnesrika kyrkoarkivets dyrbaraste skatter till förladdningar i ryssarnes gevärspipor. Under det överbefälhavaren
intar de vettskrämda tjänarnas hjärtan genom den mjuka älskvärdhet,
som i många fall kan vara den bildade ryssen egen. Husföreståndarinnan åtföljes av hans egen kalfaktor såsom skyddsvakt vid sina
dagligdags sysslor i mjölkbod och visthus på den av ryska knektar
överfyllda gården.
Över Skellefteådalens hela liv kastar emellertid detta fasans
krigsår sin mörka slagskugga långt fram i tiden. Skövlade hem,
sinade inkomstkällor alstra hos några en slöhet, som mynnar ut i
hejdlösa utsvävningar. Andra åter se i religiöst svärmeri bort från
jordens elände blott hän mot det nya Jerusalems fröjder. De beryktade l ä s å r o r o l i g h e t e r n a utbryta. Och prästen, som bonden är van att se upp till, saknar rådighet och kraft att leda de
stridiga strömningarna i rätt fåra. Dalbons sunda livssyn dränkes
för en tid i fanatismens svallvåg. Blekt, som denne kammarlärdes
eget liv, är det amatörporträtt, vilket målats efter prosten Ströms
död 1833.
Men inte får Skellefteådalen, detta Guds mästerverk så förödas,
ej kärnfolket här gå mörka, villande stigar.
År 1834 hitsändes den 38-årige hovpredikanten, teologie och
filosofie doktorn Nils Nordlander, bördig från Torsåker i Ånger5
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manland. Se på ihans livfulla bild! Med konstnärlig intuition har
dottern, den begåvade målarinnan Anna Nordlander, här återgivit
mannen, som vet sitt mål och behärskar medlen att nå det.
Genom utdrag ur tulljournalen visar han allmogen — säger
urkunden — att brännvinsinförseln belöper sig ända till 80,000 rdr.
och således kostar socknen långt mer än de många missväxtxerna.
På hans uppmaning avsäga sig de fleste handlande i kyrkstaden all
brännvinshandel, vilken likväl hittills varit deras största inkomstkälla. Också menigheten lägger denne dalens förste nykterhetskämpe
vid alla tillfällen kraftigt på hjärtat nödvändigheten av a b s o l u t
n y k t e r h e t . En ny Åka-Tor lik, kuvar han småningom de jättar,
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som trollbundit sinnena här i dalen. Skelleftebon står där åter
sund, livskär och arbetsmodig — färdig att bota det framfarnas revor.
Till folkskolor göres en första början. Fonder avsedda för
allmännyttiga ändamål bildas, såsom kyrkkassan, skolkassan, donationsfonden till beklädnad av fattiga skolbarn, till vilken han själv
ger 2,000 rdr såsom grundplåt. Vidare en nödhjälpskassa avsedd
för fattiga i "svagår". Och härtill uppmanar den kraftige kyrkherren
såväl husfäder som barn och tjänare att skänka sin skärv.
Kallelsen att avlägga predikoprov vid Storkyrkoförsamling i
Stockholm avsade Nils Nordlander sig. Skellefteadalen hade lagl
för starka band på honom, och i 40 år blev det honom förunnat
att verka här.
I en annan ångermanlänning, prosten Simon Brandell, fick han
vid sin död 1874 en efterträdare, som med kraft bygger vidare på
den av honom lagda grunden.
En djup ande träder oss till mötes i blicken ur de stålgrå
ögonen där borta på det sista porträttet i raden. Den rätte att
tvinga den myndige, kritiskt förståndsklare dalbon på knä för högre
värden. Visst knorrar han till en början över hur "kuseligt dyr en
Brandell är med sina skolor, kyrkoreparationer och andra nyheter",
men tröstar sig alltid till slut med, "att s t o r g å v a d en man är
han då". Och det är huvudsaken.
Simon Brandeils gåva till Skellefteådalen är ett ordnat folkskoleväsen.
Här slutar urkunden.
Ut då i dalen! Ut och se hur folket, som vi glimtvis i rån
pärmebokens gulnade blad följt under flydda århundraden, lever den
dag i dag är.
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Bostaden.
Enstaka gårdar träffar du sällan eller aldrig här. Från gammalt
av har folket flockat sig i byalag. Gott att vara varandra nära till
hjälp och hägn i ödebygden. Småningom ha allt flera hemman,
genom arvskiften, utbrutna ur fädernegården, tillkommit. Byarna
kunna vara ända till halvmila långa. Och tätt ligga de även, isynnerhet vid älvens nedre lopp, där de draga likt en munter långdans
fram genom dalen.
Varje by har sin ålderman, en värdighet som vanligtvis utses
i tur efter hemmanens nummerföljd. Han är visen i dessa små
samhällen, ett slags ekonomiförvaltare, som har alla allmänna angelägenheter om hand: jaktarrenden och fiskevatten, omsorgen att
föra de sjuka till lasarettet, är plogfogde vintertid. I valborgsmässorådet eller den ordinarie stämma, som alltid hålles första maj,
är han självskriven ordförande. Då avslutas och uppgöras alla
räkenskaper, och ordföranden inför besluten i protokollet, som förr
i världen förvarades « det bastanta järnbeslagna byaskrinet, ett
byns arkiv.
Men kom, så gå vi in i en av de röda gårdarna, som med sina
vita knutar och fönsterkarmar mysa så fryntligt emot oss. Mitt på
den rymliga gårdsplatsen står rönnen, skellefteådalingeris heliga
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träd. Med sin vita blom, sina rödglödande fruktklasar, är den för
honom symbolen av hans korta, men kraftsjudande sommar. — Skral
bonde ansågs förr den, som inte kunde hålla fura eller gran från
husknutarna, men se, att fälla rönnen vore som att bära hand på
eget kött och blod.
Sedan nu länsträdgårdsmästaren, vilken redan Pehr Högström
i sin framåtanda ivrade för på 1750-talet, blivit en drivande verklighet, är rönnen ej längre ensam om att fröjda hans hjärta. Prydliga
blomsterrabatter och rikt bärande äppleträd, frodas nu ofta kring
gården. Ökade avsättningsmöjligheter genom järnvägens framdragande längs dalen ha även eggat jordägarne till att slå sig envar
på sin skilda specialitet av trädgårdsalster. Så lär en bonde förliden
sommar ha skördat icke mindre än 200 liter jordgubbar från sina
välskötta land, som givit honom i reda pengar en icke föraktlig
inkomst.
Helt ofrivilligt stannar du på förstugubron och ser dig i glad
förvåning om efter ökända nybyggareländet här uppe med den
traditionella fattigdomsgrå stugan invid den frostlänta myren.
Värdinnan i gården varsnar det och säger klipskt leende på sitt hårt
klingande mål: — Jo, jo, I sörläyningar tror allt, att här uppe är
ett land, där intet annat än törne och tistel växer.
O, du käcka, skarpsynta norrlandskvinna med den ranka växten,
de kloka ögonen och den klara hyn, hur rätt du har!
Visst och sant är, att ingen bonde i Sverges land med motsvarande ägovidd, ja, väl knappt någon på jordens hela rund, består
sig med så ståtliga, rent av vräkigt tilltagna bostäder som skellefteådalingen och säkerligen norrlandsbonden i allmänhet.
Vanliga typen är ett envåningshus av 16 meters längd, sex
meters bredd och 6y 2 meters höjd från stenfoten, med stora vindfönster under taklisten, uppfört av liggande timmer. Vid byggandet
lägges mossa emellan de på tvänne sidor täljda stockarna, vilka
genom i ändpunkterna gjorda hak gripa in i varandra och bilda de
så kallade knutskyrarna. Sedan takstolen är rest ,pålägges rotet, ett
tunt lager av en tums bräder, på vilket taktäckningen, som består
av kluven spån, vilar.
Är huset väl under tak, kommer drivningen med björn- eller
vitmossa, brädfodringen och till sist den härliga röda färgen, den,
som ger en sådan karaktär av liv och lust åt det nordiska landskapets
allvarstunca drag.
I regeln består nedre bottnen av köket, en eller två kammare
och en sal, den övre av den rymliga vinden. Och, när det skall
vara riktigt fint, en vindskammare för de giftasvuxna döttrarna.
Ofta tillkommer en ovanvåning. Men se, att nännas bebo något
annat av alla dessa rum än köket, har haft svårt för att gå in i bondens
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begrepp om det skickliga. Här sova vanligen de flesta av husets
medlemmar. Här lagas maten, här spinna och väva kvinnorna, här
slöjda männen under långa vinterkvällar, här värmer sig gästen vid
den öppna härdens flammande eld, under det han i sakta mak täljer
färdenytt, här ligga de sjuka för värmens och sällskapets skull. Vill
du riktigt lära känna skellefteådalingen, ska du se honom här, där
allt bär prägel av hans särkynne. Ett rent idealiskt arbetsrum, om
blott dalbon kunde förmå sig att icke bruka det även till sovrum.
Sent skall du glömma den friborna arbetsro, den trygga burgenhet,
som möter sig i detta ståtliga norrlandskök.
Det upptar alltid husets ena gavel och har således på tre sidor
höga, ljusförande fönster. De små och låga, varmed bondens och
iorparens hus söderut i skumögd underdånighet se sig omkring,
finnas ingenstädes här. I rummets båda övre hörn trona två till
tre s. k. gustavianska sängar, ett alltför ståtligt namn på dessa korta
och trånga draglådor. I vanliga fall äro de uppbäddade om dagen
och torna då upp sig till en hög, smal vall. Men vintertid äro de
utdragna till bekvämlighet för männen, som alltid tillbringa sina
lediga stunder liggande. Här finner man igen folkvisans "bolstrar
blå" i det örngottskuddarna alltid, utom i brud- och gästsäng, ha
blårutiga bomullsvar. Fårskinnsfällar med brokiga ylleöverdrag,
vävda i vackra mönster, tagna ur mors eget konstförfarna huvud,
utgöra täcke och överlakan på samma gång.
På väggen ovanför sängen lyser ett större eller mindre antal
klockor, resultatet av senaste kyrkhelgens byten. Den "pojk", som
inte har minst tre eller fyra silverrovor att sätta in i det hasardspelet, står icke högt i kurs. Med beundran omtalades en gamling,
som stod på sig så bra, att han vid 90 års ålder gjorde sitt sista
klockbyte. Med järnvägens tillkomst har dock nya seder och åskådningssätt i detta, som i så många andra fall gjort sig gällande.
Sportens pris, isynnerhet skidtävlingarnes silverbägare, hägrar nu
för varje pojke som hans ärelystnads käraste mål.
Framme mellan båda gavelfönstren står det långa matbordet
och däromkring trästolarna, en fin, smäcker form. På ena långsidan
av rummet en dragsoffa med trälock och på den andra en vävstol.
Bredvid "muren", så kallades den öppna spiseln, alltid i nedre hörnet
av köket, en vedbänk och däröver en hylla, på vilken husets koppar
blossar röd. I taket mitt framför eldstaden är en eller två hängstänger, försedda med järnkrokar, uppslagna till att torka kläder
på efter arbetet på åker och äng, i skog och på älv. Virket för
vinterslöjden torkas även här.
Det ofta mycket sinnrikt inredda köksskåpet har alltid sin plats
mellan kammardörren och ingången från förstugan. Hörnet mitt-
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emot "muren" utfylles av "kantoret", ett trekantigt hörnskåp, där
mjölken förvaras under vintern.
Och där emellan fönstren det hederliga dalkarlsuret, sirat med
sina anilinröda rosor och ärggröna blad, trofast lunkande minst en
timme före den s. k. "borgerliga tiden". Det är så tryggt att veta
sig vara ute i tid.
Allting härinne ändamålsenligt, solitt, prydligt. Och så möbler
såväl som golv målade i en varm, gul björkfärg, vilket åt det hela
ger ett så oförlikneligt intryck av förnämhet. Hittills ha väggarna
varit strukna med vit limfärg, på vilken bonden med blå eller röd
färg låtit sin fantasi spela i en hel mängd lustiga streck och prickar.
Kulturen i form av sorgmodiga gröngrå eller brunrosiga tapeter
och svarta järnspislar, som fylla den trevna, öppna härden, böria
dock alltmer förvanska denna folkhelgedom.
Men inte går det an att stanna i köket inte! Nej, stigen för all
del in i kammaren, värdinnans stolthet och där far själv oftast känner
sig bortkommen som på kungens hov. Här har det vaknande lyxbegäret fått sitt lystmäte i en gustaviansk utdragssoffa, betsad i valnöt med en sits stoppad så hård och rund, att den lycklige gästen
närmast får samma ställning som svalorna på en telegraftråd; såvida
han ej tar sin tillflykt till den nästan alltid befintliga amerikanska
gungstolen. Men praktmöbeln utgöres av en chiffonjé i valnötsbetsning, på vilken gulrosiga gipsgrisar, hundar i allongeperuker
och små porslinsänglabarn, visande sin himmelska kraft genom att
bära en sko tre gånger större än de själva, tävla om skönhetspriset.
Över soffan hänga vanligen några oljetryck, sådana som den
gode fadern och den goda modern. Före kriget syntes tyske kejsaren med gemål synnerligen ha slagit an på dalbon, men numer
intar kung Gustaf V och drottning Victoria, som rätt och billigt är,
hedersplatsen här.
På det med en virkad duk oftast täckta divanbordet ligga de
löda plyschalbumen med amerikafararnas och alla brudparen uti.
I bistraste vinterkyla eller hetaste sommarsol, far bruden alltid till
fotografen omedelbart efter vigseln i kyrka eller bröllopsgård, med
obetäckt huvud för att inför allt folket visa sin äreskrud. Men den
vita flusslampan på sin skrytsamt buktiga fot, som förr behärskade
det hela, har nu fått vika för mer eller mindre prydlig elektrisk
armatur. Ty denna belysning, hämtad av äkta inhemsk krafttillgång,
är nu allmänt införd i dalen.
Nå, men salen då?
— Å jo, slår värdinnan med ett undvikande leende bort frågan,
— den bruka vi till lite av vart.
Och det vore då synd att säga, att här råder någon vidare
mönstergill ordning. I glad enfald samsas här lillbarnets söndags-
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kolt och torra fårbogar, fars kängskostövlar och mors garnbuntar,
mjölktråg och vävredskap. Vid påsk och jul, då fränder alltid skola
gästa varandra, rustas salen upp, och i det skicket förblir den numera
hela året om.
På vinden hängde förut klädomgångar i rader efter ålder och
värdighet. Nu för tiden, då köptyger mest användas till omsättningen långt raskare och mindre rikhaltig. Men upplagen av sväl-

Krångforsen.

lande bolstrar och vitulliga fårskinnsfällar håller i sig, ju flere, ju
rikare hus. Om sommaren förvaras de i myrpors (Ledum palustre)
såsom skyddsmedel emot mal.
Ja, detta var vinterstugan. Men till varje ordentlig bondgård
hör oundgängligen en sommar- eller bagarstuga. Den ligger
vanligen i vinkel med storstugan, ungefär ett stenkast från denna,
ooh rymmer ett stort kök jämte en eller två kammare. Ståtligt och
rymligt ska dalbon ha det.
Här är just vårbaket som hetast igång. Varje by har sina
ordinarie tunnbrödsbakerskor. Ingen är så flink att kavla ut den
ojästa kornmjölsdegen tunn som ett pappersark, ingen så lätt på
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hand att fara över den vida kakan med ripfjädersnaggen som de.
Och sen på den glödheta ugnsstenen med den! Fyrahundra tunnbrödkakor eller "kakun" av sammalet rågmjöl och alltid jäst
hänga där redan färdiga, stång invid stång "samla de sig". På dem
prövar dalbon sina starka tänder året runt. Längre fram innan
höslåttern börjar, bakar värdinnan dessutom de rara halvtjockkakorna av siktat rågmjöl, högtidsbrödet under sommarens id och
julens frid. När baket är undanstökat, sker flyttningen från storstugan hit ut. Här bo far och mor givet i kammaren, de andra
familjemedlemmarne bo dels i köket, dels på vinden.
På andra sidan gårdsplatsen ligger visthusboden, ännu stundom
"häbberet" kallad. Bra illa ska det stå till för bonden, om här ej!
finns fläsk i saltkaret, mjöl i bingen, strömming i fjärdingen och
hårdbröd på stängerna i taket.
Det uråldriga bruket att hellre uppföra flera småbyggnader,
envar för sitt ändamål, är delvis ännu bibehållet. Men i detta fall
liksom, när det gäller de präktiga stilsäkra manbyggnaderna, står
dalbon i dessa brytningstider osäker, vacklande emellan gammalt
och nytt. Resultatet härav blir stundom en och annan monstruös
nybyggnad, som helt skämma de gamla, vackra husen.
De unga vilja nu ha en enda stor uthusbyggnad i stället för
höladan, kornladan med sitt bihang, den höga täckta hässjan och
"fuset" eller fähuset' litet, lågt och mörkt. Men tomten, som drar
till hus och varslar, ifall något "ilt" vederfares kreaturen, trivs
bäst med det så. Det trodde alltid de gamla, och var man vet ju,
hur de hålla på sitt.
Vid sin andra kopp kaffe tinade nu gammelmor upp och berättade, hur en liten grå gubbe, som ville så innerligt väl, pysslade först
om getterna, så länge far och hon ej hade råd att ha andra kräk.
När de sen fingo en ko, blev han ändå mer nitfull. Ja, en natt "gatt
ji vakna", fortsatte hon, "vid att han stog och dängde en stol i golvet
bredvid sängen så det dånade, fast ingen annan än jag hörde det,
förstås. Och ut i fuset kom jag just lagumt till att ta emot en stor,
vitrosig kalv."
"Men när vi sen byggde ett annat fus närmare gårdsplatsen,
vart det rent slut med kolyckan. Den lille grå gubben syntes inte
mer. Han trivdes väl inte på den nya tomten kantänka", slöt gumman
med övertygelse.
Ungmor drar i medlidsamt förakt på munnen åt den gamlas
tokprat och mannen söker blanda bort korten med att börja tala om
Jordbruket.
Långt bort i förfädernas dar gick yxan här sin röjande och
förödande gång. Med ulven måste nu trävarubolagen söka sitt rov
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i fjällsocknarnas svarta skogar. I den vida dalen är det plogen som
nu utför sitt tysta, tåliga arbete. De gulvajande råg- och kornfälten,
de mörkgröna potatistegarna, de gräsrika ängarna, som randa älvstranden, allt vittnar därom.
Jorddrottar finnas här inga, men ej heller några backstugusittare, utsläpade torpare eller skuldtyngda bolagsarrenden. Jorden
är delad i smålotter, just som den skall vara, där envar är herre
på egen torva. Gårdarna i Skellefteådalen omfatta i genomsnitt 4
skäl eller 1/16 mantal och föda härå 5 ä 6 kor, 8 å 10 får jämte den
oundgängliga julgrisen. Höns börja alltmer öka husdjurens antal.
Storrik är den bonde, rätt en kung i sitt rike, som utan skuld
äger 1/8 mantal eller mången gång därutöver. Kreatursbesättningen
uppgår då till 12 å 14 kor, 2 hästar, 20 får och gris både till jul!
och påsk. I de flesta fall är det dock ej så väl ställt. Skuld vid
inköp eller utlösen av syskon ur fädernegården är en dryg häfta.
Här gäller då att vid sidan av jordbruket tillgripa andra förvärvskällor. De vanligaste äro arbete vid timmerflottningen, vid sågverken eller lastångarna i hamnarna. Härtill kommer i vissa byar
alltefter belägenheten tjärbränning, kalk- och tegelbränning, laxfiske
och på sista tiden trädgårdsskötsel. Vinterkörslor äro även en ofta
anlitad födkrok, men som på längden blir en bakräkning. Bonden
får ute på vägarna eller i timmerskogen supseden och leda vid det
enformiga jordarbetet, under det hästen där lägger de krafter, som
skulle kommit jorden där hemma på gården till godo.
Dessa biförtjänster vore emellertid en omöjlighet, om ej kvinnan
ginge jämsides med mannen vid jordens skötsel. Här råder full
likställighet emellan dem båda. När i brådaste vårand budet kommer, att bäckar och älvar "gå", far som en elektrisk stöt genom
männen i de röda gårdarna. Fram då med de långskaftade kängskostövlarna, nästet, eller matsäcken i sälskinnspåsen, "längfilsflaskan",
lik en snett avhuggen träkagge, på ryggen och så ut att lufta äventyrshågen, ut till faror och förvärv! Timmerflottningen kräver mod,
styrka och rådighet av sin man, den.
Men mor, töserna och en lili' Jonke få reda sig där hemma med
vårbruket så gott de kunna. Och det gäller att icke förslösa tiden.
Sommaren här nordpå unnar icke våren långt liv. Där höga snödrivor lågo i går, skjuter gräset grönt i dag.
Vid Ermäss (18 maj) måste kornet, som är huvudsädet i dalen,
vara i jorden, om det ska hinna skördas före "Kall Lovisa" (25
augusti), ett lett och fruktat troll, som ofta kommer med den första
frosten. Vanligen har far hunnit med att vända jorden med plogen.
Nu är det kvinnfolkens sak att sprida gödningen, att harva och så.
Det senare är i allmänhet värdinnans stolta plikt.
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Visst kan det vara slitsamt de första åren i giftet med lilPbarnet
vid bröstet om natten och tungt arbete om dagen. Och jungfrufägringen, den blomlikt skära hyn, så utmärkande för de unga kvinnorna i Skellefteådalen — ty det är fagert ett "slag det — vissnar
hastigt nog. Men vad mer! Det är ju för det egna hemmet hon
strävar, och far har ju aldrig ögon eller tankar för någon annan
kvinna än sin egen käcka, arbetsdugliga hustru.
Jämte kornet kan man även få se höstråg, manshög och väl
matad. Under senare tider har havreodlingen ökats betydligt. Vanligen slås havren grön och användes efter torkning på hässja såsom
kraftfoder åt kreaturen, men kan även fullmogna. Lin och hampa
odlas numera icke alls. Viktigast är hö- och potatisskörden för
dalbon, som klokt nog slår sig alltmer på boskapsskötsel.
Lantbruksapostlar i länsagronomers gestalt vinna allt mera
gehör hos de unga. Icke allenast på de frostfria backarna mot
östersol, där far och farfar sått sitt korn, utan även ur nyodlingen
på de utdikade myrarne, tillredda med för dem passande konstgödsel,
tas nu allt rikare skördar. Sådden sker även sparsammare än då mor
med alltför rund hand strödde ut det gula kornet i hemtorvans sköte.
Ännu återstår dock mycket att lära, mycket att göra, innan dalen
fått visa vad den duger till.
Efter vårandens rastlösa slit inträder en vilotid i de röda gårdarna. Hästen får den bågformiga högtidsselen på, av bär det på
gästning hos vänner och fränder. Nu tänder solen dalbons rörande
kärlek till hans "sommare" som han så smekande kallar den korta
soltiden här uppe, solen, som dag och natt innesluter dalen i en
lång, ömhetsflammande eldblick.
Sover folket grundligt om vintern, så ger ingen sig tid till det
nu. Småbarn och spetsörade hundar tumla klarvakna om till klockan
12 och 1 på natten. Alla skola de se, ja, höra, hur det växer. Nu
kläder porsen (Ledum palustre), den föraktade stackarn, som endast
geten annars värdigas nosa på, alla starrmyrar och svartstubbiga
svedjeland i vitskimrande brudslöja. Nu dra spädgröna årsskott
likt ett muntert leende över furors och granars allvarstunga drag,
och alla små -illande röda kottar skratta högt i himmelens sky av
baraste livslustighet, där de sitta ute i grenarnas toppar. Nu ringa
linneans blekröda klockor in solhelg i skogen, och pyrolans vita
blomspira nickar sakta takten . Nu blänker det fattiga lingonriset
likt puraste silver, och de sorgesvartaste skogstjärnar glittra och le
av idel solfröjd. Nu stiger bloden varm i människornas hjärtan, nu
lyftes allt vintertungt och stvo-at av deras sinnen.
Skulle ej dalbon älska sin "sommare"!
Fristen är emellertid inte lång. Fjorton dar efter midsommar
börjar höstslåttern. Över de violetta bergåsarna står solen likt en
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guldkula, som du utan att blinka kan se rätt in uti; skogskammarna
där nedanför äro som doppade i blod, en blå dimma sänker sig i
glittertung dagg över ängarne i skogshägn och vid älvastrand, när
skördefolket bryter upp. Klockan är då tre på morgonen. Före
avfärden vankas kaffe och de rara "halvtjockkakorna" med en stor
klick smör på var. Har ej byn undergått laga skifte, kan det varai
långt nog till "hägnet", stundom milavägar. Men unga fötter och
muntert sinn' göra kort väg. Och så drar ju värdinnan ihop allt
det bästa hon kan finna på åt sitt slåtterfolk, potatispalt, fläsk, filmjölk och pannkakor. Kaffe med saltspets får heller icke saknas.
Lien, av en kort och smal typ, går numera blott på kärrängar
och i skogshägn. I varje by finnes en eller flere slåttermaskiner. De
användas alltid på gårdslindorna och myrodlingarna. För 50 öre
i timmen kan den, som håller hästen själv, få hyra en sådan. Ser
vädret stadigt ut, räfsas gräset i bredor, där det får ligga och halvtorka, innan det sättes antingen i såte eller också på hässjan, vilket
är det vanligaste. Dessa höga grindar ser du likt kortare eller
längre tankstreck dragna över alla fält och ängar häruppe. Har
bonden höet väl uppsatt där, kan han vara trygg, även om regnet
öser ned i veckotal. Innanför det yttersta lagret, som blivit blekt
och urlakat, doftar ett grönt, kraftigt hö honom till mötes, när han
sedan på den oskodda hökälken för det till ladan, vilken alltid
ligger vid "hägnet". Där den tittar fram i skogsbrynet med sina
grå, nedåt insneddade timmerväggar, allt för att bära av mot snö
och rägn sitt framskjutande tak och sin fyrkantiga trälucka till dörr
är den lik ett riktigt tryggt tomtebo. Och en kvinna ska det vara,
som kastar det första höfånget dit in om fåralyckan skall bli bofast
i gården. Här drömmer det doftrika vallhöet om sin korta, men
yppiga blomstringstid, tills bonden i gnistrande midvinterföre kör
det hem till gårdsladan.
När höet är bärgat, tas hässjorna ned. Nu ser man endast här
och där egendomliga hopar av virke, vilande i en sax av hässjestolpar. Folket kallar dem "gubbar". Potatislanden rensas och
kupas nu med "grävet" (hackan), då hästen vanligen går sina egna,
fria vägar därute på sommarbetet i skogen.
Solen börjar nu försena sig bakom bergåsarna, dimman stiger
allt vitare, allt kallare upp ur myrmarkerna, männen draga hem
med sommarförtjänsten på fickan. Skörden står för dörren och,
är "Lovisa" blid, sker den med lätt hjärta. De gamla hålla styvt
på skäran, då spilles intet ax kantänka. Men lien är dock brukligast
nuförtiden. Och den föres lika väl av kvinna som av man.
Fram sedan med sätet eller pallen, upp med banden på skylstören! Tio kärvar trädas härpå i framåtlutande ställning med
axändan vänd mot söder. Ett underställt stöd av en klyka efller
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en brädstump skyddar dem från att nå marken. Med den yviga
axskruden över de stela benen nertill tror du dig se en skara resår
i vargskinnspälsar, vilka fått det befängda infallet att tråda en sirlig
menuett.
Kärvarna kunna även direkt från åkern föras till den täckta
kornhässjan, vars smäckra virke skjuter stolt i sky invid varje gård
häruppe. Medelst block, talja och kran hissas de här upp på hässjestängerna med axen inåt och den s. k. lommen (rotändan) utåt. Tar
bonden skörden på nybruk långt från gården> bär han skylarna in
i den där befintliga ladan och kör sedan hem säden på första
vinterföre.
Dagligdagsliv.
I slutet av september, när potatisen är uppe, kråkorna hålla
rådslag på stubbåkrarna, rönnklasarna lysa röda mot den stålblå
himmeln, de spetsörade hundarna flyttat från förstugubron in under
sängarna i köket och nätterna smyga sig allt längre och frostvitare
över dalen, börjar åter det vanda vinterlivet i bondens gård.
Nu är resning klockan 7. Kaffekitteln på och en "slät" kopp,
innan far går ut och tittar efter hästen. Klockan 8 frukost, som
vanligen består av potatis, salt kokt eller glödstekt strömming, tunnbröd och ett ramtråg mjölk med grädden på uppsilad föregående
afton. Det kraftigaste målet är middagen vid 12-tiden på dagen.
Dalbons käraste rätt är då palt, vare sig den är tillagad vid slakten
av svinblod, starkt saltad och hård som sten, eller fetpalten, som
består av knytnävstora klimpar, tillredda av kornmjöl, riven potatis
och, när det ska vara riktigt fint, en fläsk- eller fårtalgsbit inuti,
vilka kokas i saltat vatten och ätas med mjölk till. Fem till sex
sådana tingestar gå lätt ner i en hungrig mage. Värdinnan kan
också bjuda på stekt fläsk och potatis, nedsköljda av separerad
mjölk. Även helt rätt och slätt potatis med smör samt klimpmjölk
eller kornmjölsvälling är vardagsmat.
På söndagsmiddagen skall köttsoppa, stundom med stora
klimpar uti, alltid ryka på bondens bord. Aftonvarden vid 4- eller
5-tiden utgöres av strömming och filmjölk med grädde. Mjölgröt
och separerad mjölk klockan 8 på kvällen avslutar dagens måltider.
De skolkökskurser, som nu gång efter annan hållas i olika
byar, äro säkerligen välbehövliga och bidra i sin mån till en smakligare, mer omväxlande matsedel, varvid gårdens skilda alster kunna
komma till rikare användning.
Tomt och enformigt skulle nu livet dra sig fram för dalbon,
om ej stallet och fuset funnes. Husdjuren äro här vänner, som taga
stort rum i gårdsfolkets hjärtan och omsorger. Har en värdinna
mist lusten att stilla (sköta) och mjölka sina kor, då har hon inte
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mycken fröjd av livet kvar. En av vinterdagens första sysslor för
henne är att i den stora inmurade järnkittel, vilken, hör till varje fus
här i dalen, värma vattnet, som korna skola dricka. I timtal kan
hon småpratande pyssla om dem. På det sättet trivas de bäst. Och
ingen vet matmors hemligaste tankar bättre än de. Förr i världen
släppte hon ej gärna någon grannhustru in i fuset. Vem visste,
vilka hemliga konster denna kunde bruka för att lura kolyckan ifrån
henne? Påskaftons morgon skall varje värdinna själv hänga skällan
kring bjällkons hals. Då blir det liv i fuset. Ungkorna rårna, slita
i bindslena och nosa vår. Men Norrstjärna står i lugn värdighet
och pinglar sakta med skällan, där hon idisslar sitt fjolårshö.
Hon vet nog att det dröjer, hon.
Först i början av juni blir allvar av leken. Intill september är
sedan himmeln den rosiga koflockens enda tak och mer eller mindre
frodiga skogsbeten krubban. På grund av den starka vänskapen
mellan mor och korna, komma de ofta självmant dragande hem, när
det kvällas, med bjällkon alltid gravitetiskt i spetsen. Ibland sändas
barnen ut att söka dem, och namn som Ankedam, Morslik, Norrland,
Spanka, Rossli, Gullblom, Grossy, Grevinna och Kindros eka då i
skogsgömslena. Det är deras fröjd att uppfinna dessa namn och
de pröva nu gladeligen sina strupar därpå. —
Värdemätaren av husets välstånd är dock hästen. En mager
häst, en fattig bond'. Intet foder är för gott åt honom. Mors kor
få väl mången gång sitta emellan för att tillfredsställa fars ärelystnad
i detta fall. Travande till kyrkhelg i sin bågformiga sele, rikt beslapen med silver eller mässing, ser han också stolt medveten ut om
sin betydelse. Rasen är den norska fjordhästens, undersätsigt byggd
med bred bringa och kraftiga skänklar. Ofta är han väl av norskt
ursprung, då dalbon i de flesta fall gör sina hästköp på någon av
marknadsplatserna i Lappmarken, där samfärdseln med Norge är
livlig. Endast i vildaste rus misshandlar han denne sin trogna
tjänare och behåller honom gärna till döddagar, såvida ej hästbytardemonen far i honom. Häst- och klockbyte äro ännu i dag skellefteådalingens båda stora passioner. Släck lika gärna skogsbrand i
rvkande storm som hans åtrå att fara till bytar-Jonkes gård. Bort
från brådaste vårand, hetaste timmerflottning, jävaste vinterkörslor
måste han då, kosta vad det vill.
Men på Jonkes gård är där liv och rörelse. Han är mannen
till att fägna de vägfarande. På långbordet mellan fönstren i köket
fattas aldrig smör, ost, fettpalten eller halvtjockkakor. Och kask på
kask i rart saltkaffe sköljer ner det sävliga talet om väder och årsväxt.
Inte ett ord om hästar. "Var det likt det!" Nej, Jonke vet allti
att sköta sitt folk. Först när han ser otåligheten fara likt brinnande
hyvelspån genom kroppen på de gästande, kan han föreslå att de
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skola gå ut och se på gårdslindorna. I förbifarten låter han då ett
eller annat stickord falla om deras hästar. Nej se, annat slag är
det då i hans. De ivrigaste haka tag häri. — Kunde de blott få;
se på dem? Å jo, det torde väl kunna gå för sig, kommer det med
väl spelad likgiltighet från Jonkes sida.
Och när så dörren öppnas till detta trollstall, är det klokaste
par bondögon färdiga att i en arsenikgödd "stakrake" (en häst
omöjlig att få ur fläcken) se en sprakfåle. Sin egen präktiga sexåring
och pengar därtill vill han gärna ge för att bli den lycklige ägaren
av så stolt ett djur. Så går det till, att Jonkes pung blir allt stinnare
och stinnare under det bondens blir tommare för var gång han
gjort den farliga färden till dennes gård.
Slätt stode sig emellertid bonden både i helg och söoken, om
ej fåren funnes i katten. Det är ju de, som skola bestå materialet
till hans vadmalskläder, vilka den nya tiden med olika slags köptyger, ännu icke mäktat uttränga. Varje trakt hade sin kulör. Här
i Skellefteådalen skola de vara ljusgrå till färgen, därför finnas alltid
några svarta i den vita flocken. Och förstår mor sin sak rätt, brukar
hon givet till väv den ull, som vuxit på fåren, när de stå inne. Men
flocken, som i de tvinterdunkla fuset begärligt gnaver 'i sig barken
av sin "turr" (toppen av un?a furor) eller slåss om starrhöet, blir
allt småväxtare och fåtaligare i ooh med att skörden på de självväxande ängarne alltmer upphör. "Vallhöet" anser bonden för gott
åt sådana småkräk. Men detta har hämnat sig i en sådan urartning,
att hushållningssällskapet har måst gripa in med tillhandahållandet
av större och kraftigare stamdjur till rasens upphjälpande.
Om våren släppas fåren hoptals på skogen. Men dessförinnan
prövar dalbon sin fantasi med en oändlig variation skåror, hak och
andra krumelurer i öronen på dem för att var och en ska kännk
igen sina, när hösten kommer.
Platstidningarna överflöda också i september och i början av
oktober av annonser sådana som: Ett vitt taekfår med beta framuti
vänstra örat, ett hål genom detsamma och bokstäverna C. D. M. L.
och en sköra uti det högra återfås". Eller: "En grå, oskuren
gumse med en sköra å högra örat och en beta bakuti detsamma samt
ett kornskuttemärke bakuti vänstra örat och tvenne hak framme är
tillvaratagen."
Frieri.
För en femton, tjugu år sedan tillgick frieri på följande sätt,
omspunnet av en egen frisk folkpoesi.
På lördagsmiddagen saktade veckans jämna arbetslunk av. Allt
var då fint och fejat i de stora, ljusa köken. Över de röda gårdarna
bredde sig en förväntningsfull ro. Med klappande hjärtan prydde
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sig de unga i helgdagsstass. I kväll fick de gamla ensamma "stilla"
kreaturen i ius och stall.
Under muntert ekande sång drogo bygdens ungersvenner i
stora skaror ut på giljarfärd. Djärvt, oblygt hade det ansetts, om
en "pojk" och en "Hick" under veckans lopp talats vid mitt på ljusan
dag, men lördagsnatten var enligt urgammal sed deras. Ju flere
påhälsare en flicka då fick, ju högre stod hon i kurs. Missmodig
hördes även en bondgumma undra, hur det var fatt med hennes
döttrar, som inga lördagsfriare fick. En annan flicka trampade själv
upp en stig i snön utanför sitt fönster för att upprätthålla sitt genom
pojkarnas uteblivande sjunkna anseende. Hända kunde det också
mången gosse, att, hur tålmodigt han än i timtal smög kring en
flickas hem, klappade än på rutan, än på fönsterkarmen, blev han
ändå ej insläppt. Nej, han hade en gång brutit emot den i folkmedvetandet orubbligt fasthållna lagen, att i all tukt och ära "ligga
i lag" som det hette. Nu var den rätte, som visste att akta seden,
redan därinne. Och .här i nattens stillhet byggdes luftslott, drömdes
drömmar om den tid, då hon skulle hålla i koksleven på egen gård
och grund. I åratal kunde på detta sätt trofast ömhet mötas efter
arbetsveckans tunga id. Ofta delade en lek- eller lejsyster (namnet
på en medtjänarinna) till fästmön läger med de älskande, det hette
att "hon brände tegel". En vacker silkesduk eller annan omtyckt
gåva blev hennes lön, när de båda en gång firade sitt bröllop.
Hastigt ingångna giftermål höllos för en skam. Känslor, om
än så stormande heta, fingo aldrig komma till synes. Tygla, pröva,
dölja dem, var det enda rätta Ångergifte kunde på längden bli
+ungt. Och aldrig kunde bonden nog förvåna sig över herrskapsfolks lättvindigheter, när det gällde giftas.
Ja, så var det. Men ett skaldeord säger ju:
"Ej evigt bliva
kan det gamla". Med järnvägen brusade den nya tiden in över
dalen och satte allt i gungning. Lördagsfriarna, som förr höllos
för en heder, har nu blivit till en skam för den, som tar emot dem.
Ingen flicka med självaktning kan längre tänka sig att möta kärleken
under denna form. Kvar står dock, att det på så många andra orter
vedervärdiga köpståndet vid giftermåls ingående icke alls förekommer här, då den ene i förmögenhetsvillkor är ungefär lika ställd
som den andre. Ömsesidig kärlek är oftast grunden därtill. Beprövad arbetsduglighet hos man som hos kvinna skattas också högst.
Kyrkhelger.
Till kyrkhelgerna står ändå ungdomens varmaste längtan. Här
träffas folk från vitt skilda byar. Här flamma tycken upp för stunden,
men också för hela livet.
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Skellefteå kyrkstad "Bondstaden".

De långa avstånden har föranlett dalbon att bygga tillfälliga
bostäder här vid kyrkan. För dem, som bo en 4—5 mil avlägse
därifrån, kan en kyrkfärd ta 2—3 dar. Gott är då att ha eget tak
över huvudet. En skara gråsparvar lik, som slagit ned på älvbrinken, ligger Skellefteå bondstads fyra hundra små timmerhus där.
Regelräta gator dra fram emellan dem. Till vart och ett hör dessutom ett mindre stall. Somliga av husen äro uppförda i två våningar
med ett slags burspråk och en täckt yttre uppgång. Varje ordentlig
hemmansägare har sin kyrk- eller bonstakammare, alltid stående
rustad med möbler, sängkläder, husgeråd och bränsle.
Storhelger äro alla bönsöndagar, påsk, pingst och midsommar.
Michaeli och nyårsdagen äro särskilda ungdomshelger. Då är det
ej värt för gamlingarna att tänka på kyrkfärd. "Följer I med, så
stannar jag hemma", är det snöpliga, men resoluta svar, som varje
sådan då får. Dagen före avfärden laga flickorna till en så riklig
"nästjäl", som råd och lägenhet tillåter. Ju durablare traktering,
desto flere påhälsare där borta i bondstaden. Potatispaltar med
svällande istermagar trängas i femkannsgrytan, pannkakor pösa i
ugnen och "mjölkkantorets" ramtråg få släppa till sin tjockaste
grädde.
Så äro de då framme! Den om söckendagarna döda bondstaden
5
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{ylles nu av sjudande liv. Dombjällror och tjukor ljuda i kapp med
glada hälsningsrop. Imman står som en vit sky i den klarkalla
luften kring svettiga, frustande hästar, när pojkarna leda dem in i de
låga stallarna. Stackare, de ha nog fått känna på att gammelfar
inte hållit i tygeln den här gången! Fönstren slå upp sina ögonlock,
de tunga träluckorna. Snart flammar en munter eld på den öppna
härden i alla de små kamrarna. Flickorna leta fram den trebenta
kaffepannan. Fällar och -bolstrar, som tagit sig en tung sömn sen
sista kyrkhelgen i de väggfasta sängarna, skakas och värmas. "Nästjälan" dukas fram på bordet vid fönstret. — Sen ut för att se, om
Ii a n eller h o n är där.
Och alla de yngsta unga, som ännu ingen ha fått att längta
efter, ta nuet i famn i glittrande fröjd. Bekantskaper göras utan
mycket krus. Snart har var "pojk" sig en "flick", och tösen hon
är "börd", som det heter på folkmålet, när en flicka fått sig en uppvaktande kavaljer. Hand i hand eller med armen om varandras liv
dra de så genom bondstagatorna. Luften spritter av liv och lust.
Ögon stråla, kinder purpras vid varje "gotta", d. v. s. en stor fyrkantig karamell i krusat silkespapper, en flicka får av sin kavaljer.
De äro ju de oförtydbara bevisen på hennes tjusmakt. Såsom
segertroféer skola de sedan pryda stugväggen där hemma i den
avlägse byn.
Men i Skellefstan rågas likväl glädjemåttet. Här har vanligen
någon konstmakare passat på att slå upp en skjutbana, panorama
eller karusell. Den under dagligdagsslitet tillbakaträngda nöjeslystnaden tar här ut sin rätt. Huj, så det går! Tio kronor åkas upp
som ett intet. En valkyrieritt lik te sig de ranka flickgestalterna
med den skärblommande hyn, de av fröjdefull skräck mörkglänsande
ögonen och det flygande håret mot den gyllenröda vinterhimlen.
Och så klockbytet i Sidenmarkshörnet! Det är pojkarnes
hasardspel liksom hästbytet är fädernas. Här ges bud, här råder
liv och spänning som på en börs. Flickorna fröjda under tiden
sin själ inne i boden med modenytt och inköp av virktrådsnystan.
Nu faller midvintermörkret snart på! Den sorlande människofloden strömmar åter ut till bondstaden. Här börja besöken i de
små kamrarna med de flammande brasorna och det rykande kaffet.
Nu är det flickornas tur att bjuda på medhavda håvor och gossarne
låter dem sig väl smaka. Sedan nykterheten blivit vanlig i dalen
anlitas allt mera sällan de "langare", som likt eld i ljung smyga
omkring i bondstaden vid kyrkhelgerna, till att skölja ned dem med.
Under tiden berättar en'Primus borta från Jersmarksbyn, han, som
vet av allt "skromt", som till finns, om hur "skrocken" (den onde)
slinker omkring blåa natten igenom därute på bondstagatorna; om
hur de båda sjöjungfrurna i tjärnen på Stormyran alltid hänga så
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tungt bakpå vagnen, när man kör uppför Dalkarlsliden, att skumtapparna ryka av "marren" liksom det tätaste snöfall. Och, när han
talar om "Falkträskgobben", som är längre än de högsta trädtoppar
och går och kastar boll med skyarna, risslar det som isdropp utåt
ryggen på flickorna, men är lusteligt ändå. I en annan kammare
går dansen efter de dämpade tonerna av kam eller munharmonika,
under det en lill'Jonke står på vakt mot polis eller länsman. Det
är ju strängt förbud emot dans under kyrkhelgerna här ute i bondstan. Men hur kunna stå emot, när livslusten spritter i varenda lem
och goda vänner råkas.
Med dessa besök ur stuga i stuga går så en god del av denna
årets längsta natt, men att "ligga i lag", som det förr i världen hette,
förekommer här lika litet som vid frieri nu för tiden. Den ungersven, som erbjöde något sådant bleve snöpligen avvisad.
I högmässogudstjänsten på nyårsdagen skola alla vara. Men
sömntyngda äro nog många skallar där, nickande till i ljuvlig slummer. Sen en sista kopp kaffe vid avskedsbesöken i de små kamrarna,
ett trofast handslag, ett varmt löfte, uttalat med blick eller mun och
— den länge åtrådda fröjden är slut. Endast bjällerklangen, förtonande i alla riktningar, är ett sista eko därav.
Bröllop.
En följd av kyrkhelgsfärden är ofta bröllop, ehuru det nu för
tiden firas med bra mycket mindre pomp och ståt än förr.
Men gången tid var ett bröllop av äkta slaget :för bonden kulmen
av livets fröjd. Då skulle det ätas, drickas, dansas och — ätas,
drickas igen.
Men för den, som ställde till det, var det mer en afffär än ett
sätt att visa gästfrihet. Voro brudens föräldrar välmående, höllo
de bröllopet, voro de det icke, ställde brudparet till det själva. Men
i vilket fall som helst var det lästerna, som fick betala kalaset genom
större eller mindre brudgåvor, alltid i reda penningar.
Ungefär en vecka, innan bröllopet skulle stå, drog brudgummen i sällskap med en talför följesven ut för att bjuda. Brännvinskuttingen fick han då inte sakna såsom medlare och åt kvinnorna
sirapsbrännvin. Det kostar pengar att fara till bröllopsgård och far
betänkte sig gärna en god stund. Men första supen mjukade något
upp ¡honom, och vid den andra var han fast. Med dr än«- och med
piffa fortsattes på samma sätt. Här spenderades, bads och trugades
' det oändliga. Ju flere gäster, ju rikligare brudgåva kantänka.
Under tiden rådde liv och rörelse i bröllopsgården. Grannarna buro dit glas, porslin, knivar och gafflar till låns, ooh oftast
följde en smörklick, några kannor (den tidens mått) mjölk eller en
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est med. I glädje som i sorg var samhörighetskänslan här varm
och vaken — och är det än i dag, ehuru den tar sig andra uttryck.
"Redäjan" (kokerskan) bakade, stekte och kokade för brinnande
livet ute i sommarstugan. Det var inte småsmulor heller, som gingo
åt på den tiden vid ett bröllop på cirka hundra personer.
Se här något av "redäjans" förteckning:
100 kannor sprit (brännvin och konjak),
1 nötkreatur,
2 får,
1 skinka,
4 pund fisk (helst färsk, men i brist därav lutfisk)
4 ä 5 dricksankare, hållande 15 kannor,
1 tunna rågmjöl,
1 tunna vetemjöl,
4 å 5 toppar socker,
3 kannor sirap,
1 pund kaffe,
2 pund krossocker till bakverk,
56 kannor saftsoppa, rikligt fylld med sviskon och russin.
Vid tvåtiden rullade den ene Jacob-jaxaren in på bröllopsgården
efter den andra. Jacob-jaxare var ett tvåhjuligt åkdon med fyra sitsar,
anbragta å en avlång trälåda på korta infernaliskt skakande fjädrar.
Typen har fått sitt namn efter bonden Jacob Jacobsson från dalen.
I början av 1870-talet gjorde han denna genialiska uppfinning, som
vann en synnerligt stor anklang bland befolkningen under en 35 å 40
års tid, men nu är helt undanträgd av den mjukfjädrande trillan.
Långväga resande undfägnades med den så kallade "välkomman", som utgjordes av smör, ost och brännvin. De andra bjödos
kaffe med dopp, och ringa folkvett visade den, som tog första gången
det bjöds. Vid andra, ja, allra helst vid tredje bjudningen kunde
det gå för sig. Detta skick kunde komma att stå mången dyrt. En
bondpojke, såg sig till sist sviken i hoppet om att bjudas en tredje.
Men se, det ingick ej i hans beräkning, utan då den glömska upppasserskan gick förbi honom, gav han henne en sakta påstötning,
i det han sade: "Frest mej en gång tell."
Under tiden pryddes bruden uppe på vindskammaren i sin
skrud, vartill hörde utom myrtenkronan och kransen en myckenhet
röda rosor, som "brudflamman" vanligen tillhandahöll henne.
Denna oundgängliga funktionär var brudens första kammarfru,
vilken vid bröllopsbordet intog hedersplatsen vid dennas sida.
Till det yttre lugn samspråkar emellertid brudgummen med
gästerna, hur otåligt han än väntade budet från brudkammaren.
Äntligen kom det då, och själv ledde han alltid bruden till det prydda
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altaret. Efter vigseln dracks brudskålen i piccadon eller körsbärsvin
med tilltugg av minst ett halvt kvarter långa smörbakelser.
För den tillfälligt valde värden och värdinnan kom sedan det
kinkiga värvet att bänka envar efter heder och värdighet vid det i
hästskoform dukade middagsbordet. Här gällde att vara minnesgod.
Först för släkten, tvåmänningar och tremänningar till brudparet,
därnäst för åldermän, tolvmän och andra storgubbar med deras
äkta viv. Äran är kär. Och ovänskap, som varade både år och
dag, kunde vållas, om ej envar finge en plats, som anstode. Men
ingen vise sig angelägen! Tvärtom drog mången sig undan till
gilleshusets avlägsnaste vrår, därifrån de under ideligt krus och
trug fördes till festbordet.
Äntligen voro de då alla där.
Ett barn, vanligen någon av brudparets syskon, läste nu bordsbönen, ju längre ju bättre. Belöningen härför av de rörda gästerna
blev fyra eller fem blanka silverkronor. Måltiden inleddes med smör,
bröd, ost och pressylta, utplanterade här och var på bröllopsbordet.
Allt under det värden träget lät de ñata, rödrosiga snapsflaskorna
gå laget runt. Blåbrännvin var festdrycken, den enda, som förtärdes under hela måltiden, ty svagdrickat räknades inte mycket på.
Och skralt bröllop var det, där icke envar fick taga till sig så mycket
han ville. Inte underligt därför om efter fyra till fem timmars kraftprov i mat och dryck mången på gammalnordiskt vis somnade både
ovan och under bordet.
Rätternas rad började med lutfisk och mjölksås, eller ändå finare
med färsk sik och löksås. Potatisen föraktades såsom högtidsmat,
av det slaget tycktes bonden ha nog hemma i vardagslag. Nu följde
pepparrotskött och kokt skinka. Så buljong eller, ändå bättre, "sötsoppan". Se, det är kalasmat, som duger, det! Därefter oxstek
och bruna bönor, eller allra gentilast makaronipudding. Till slut
saftkräm med väldiga halvmånformiga smörbakelser till. Kaffe
kringbjöds, sedan började dansen.
Mycket krus och uppbjudningar i förväg kom inte ifråga här.
I flickornas flock , h ö ' ~ gossen sin utvalda, gick några steg framåt
golvet liksom för att komma i gång och svängde sedan på hela
dansen ut. Kadriljen var alltid första dansen, och här 'förde prästen
bruden och brudgummen brudflamman. Skickligaste dansaren var
den, som kunde "fläta fötterna finurligast", som det hette, och göra
de högsta skutten i figuréen. De vanligaste voro, utom den förut
nämnda kadriljen, vals, polketta och framför allt schottis.. I den kom
de ranka gestalterna till sin fulla rätt.
Under tiden stod ett bord dukat med smör, bröd, ost, sylta,
svagdricksankare och brännvinsflaska till de dansandes förfriskning.
Gummorna (d. v. s. de gifta) drogo sig undan till någon stilla vrå
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där de i ro och lugn kunde avhandla sina båda käraste ämnen,
kolyckan och människofördärvet. Till styrka och uppmuntran bjödos
de vid ett-tiden té med dopp. — I gubbarnas lag förtäljdes mång
undersam paschasa från skog och sjö, från fjäll och älv, allt under
det toddy och kaffekaskar omväxlande friskade upp minnet. Ju
längre det led fram på kvällen, desto mer sattes ölsinnet på prov.
Gammalt groll över tjuvknep vid häst- eller klockbyten kunde då
blossa upp igen, och lös satt då ofta kniven i slidan. Pojkar, som
ingen tur hade i älskog, eller som föredrog flaskan framför flickan,
slöt sig gärna till gubbarnas lag.
Hela natten var bröllopshuset kringsvärmat av s. k. "koxare".
Från när och fjärran strömmade dessa objudna gäster till för att
skåda bruden. Det var kritiken och talan var fri. Speglosor och
skämtord haglade. Varje ny kvickhet hälsades med jubel. Sannerligen, fager och vankfri skulle den brud vara, som med heder kunde
bestå i det provet.
Innan man vid 5—6-tiden på morgonen skildes åt, kom så ett
nytt mål, bestående av köttbullar, bruna bönor eller stuvade makaroner och starkt kaffe med dopp. Varje gäst fick då den i glädje
som i sorg brukliga "storkringlan", en nästan halv aln lång vetekringla med saffran och russin uti.
Till tack för hederlig undfägnad stack nu envar i ungmors
hand sin brudgåva. Den utgjordes efter en genom hävd fastslagen
taxa. Så för gift par, då de voro oskyldiga, 20 kronor. Släktingar
borde visa sig något frikostigare. För trolovade 15 kronor. Gick
en pojk i friartankar, hade han här ett gott tillfälle att visa flickan
sin en uppmärksamhet genom att bjuda till bröllops. För ensam
flicka eller gosse var det vanliga 5 till 8 kronor. Endast mycket
fattiga kunde komma med 3 kronor.
Ändå längre tillbaka i tiden var det brukligt att prästen omedelbart efter bröllopsmåltidens slut "lyste brudgåvan", d. v. s. med
ljudelig röst förkunnade, vad var och en givit. Detta var ett av
bröllopets mest spännande ögonblick. Kittlad fåfänga drev då
mången att ta sig för nära blott för att inför det övriga bröllopsfolket bravera med hederlig brudgåva.
Gästerna bjödos tillbaka på frukost kl. 11. Sedan var det för
ungdomen att söka "flatbäddarna", som tillreddes på golven både i
bröllopshuset och granngårdarna.
Gamlingarna hade vanligen
redan förut sökt och funnit en efterlängtad ro i sängarna.
Vid 11 -tiden samlades gästerna åter kring frukostbordet i bröllopsgården. Här vankades bondens bästa mat, blod- och rågmjölspannkaka, jämte smör, bröd, ost och kaffe, starkt så det bet på
tungan. Gubbarne spädde på det knappt avdunstade gårdagsruset
med kaskar, stora, starka och överflödande.

48
Fiolerna knäppa, de ungas fötter spritta, snart stod dansen i
högan doft. Vid fyratiden på eftermiddagen började gamla rusta sig
till avfärd. Ungdomen tänjde gärna ut avskedet med dans efter dans
ännu ett par timmar. Närmaste släkten stannade vanligen till
tredje dagen.
Åt dem, som visat sig riktigt "durabla" med brudgåvan, gavs
såsom "nästjäj" en limpa, en vetebulle och brännvin eller konjak
i färdepluntan.
Varm otålighet att föra sitt viv på egen grund vet bonden ej av.
Till det nya hemmmet drog han oftast ensam. Bruden skulle först
rusta undan alla spår efter bröllopet i föräldrahemmet. Tungt föll
nog även avskedet för dessa slutna, men djupt och varmt kännande
hjärtan från en kär dotter, kanske från själva "bäst-barnet". Först
efter 8 till 14 dar hämtades hon av brudgummen, hennes givna
hemgift var då en byrå, en uppbäddad säng och, om välmågan var
stor i hemmet, en ko och några får.
Den under ständig omdaning varande tiden har nästan helt
och hållet gjort slut på dessa bröllopsseder. Ingen brudgum skulle
numer anse det förenligt med sitt anseende att fara socknen runt
trugande folk på sitt bröllop. Helt formellt skickas i stället tryckta
biudningskort enligt stadsbruk. Så många andra förströelser bjudas
nu folket, att bröllopsgåvorna torka in, och därmed den ekonomiska
grunden för dessa fester.
Barndop.
När barnet kommit, ska det döpas så fort som möjligt. Far
f ch mor kunde ju annars få på sitt samvete, att det doge osaligt.
Nu är ej tid att rusta till gästabud, utan när barnmorskan skjutsas
hem taees oftast "blötungen" med till prästen. En faster, moster
eller helst någon av mor- eller farföräldrarna bär den till dopet.
Intet klemande råder; även i bistraste midvinterkyla tas de
då ut. Endast när livsgnistan flämtar matt, kan barnmorskan
ge dem nöddop i hemmet. Och klingande äro ofta de namn de
små skellefteådalingarna få: Adelina, Teolinda, Amanda, Eufrosyna (Syna), Lydia, Agnes och Eulalia, Primus, Moses, Nikanor, Albin, Severin, Napoleon, Anton, se där ett urplock!
Gravöl.
Stiger åter döden över tröskeln i bondens gård, bör "gravölet"
hedra den bortgångnes minne. Och förr firades detta så grundligt,
att de levande voro färdiga att icke blott följa den döde till, utan
också i graven.
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göra en begravning till ett supgille. Redan klockan fyra på morgonen äro gästerna från avlägse bygder bjudna. Man och hustru
skola alltid följas åt. Den första syn, som möter dem vid gravölsgården är likkistan. Omgiven av en hedersvakt av mörka granar,
står den framme vid gårdsbron. Döden har för ett ögonblick dämt
upp livets strida flod. Allt sker så tyst och stillsamt, till och med
spetsöra glömmer sitt sedvanliga skall, där han ligger vid kistans
huvudgärd och vaktar husbond' för sista gången. Allvarliga stiga
svartklädda män och kvinnor in i sorgehuset.
Här undfägnades de med starkt, rykande kaffe, en välkommen
dryck efter en 3- till 4-milafärd, måhända i 30-gradig kyla. Sedan
kommer en stadig frukost, bestående av köttbullar, bruna bönor,
stuvade makaroner, pressylta, smör, bröd och ost.
Blåsvarta skuggor falla ännu över dalen, medan bergåsarne i
öster börja skärglöda vid den uppgående vintersolens första strålar,
när kistan i det ovissa morgonljuset sättes på liksläden. Härvid
sjunges alltid den dödes älsklingspsalm, ett sista gripande farväl till
torvan, som skördat ett livs arbete. Sakta sättes sedan den långa
"gravraden" igång. Ingen munter tjuka, ingen myndig dombjällra
får höras. Och så länge sorgtiden varar användes icke denna prydnad av de närmaste anförvanterna.
Efter återkomsten från kyrkan ätes middag med de vanliga
bögtidsrätterna, brännvinet undantaget. Uppbrott sker klockan 8
eller 9 på kvällen, då envar skall ha sin "storkringla".
Är huset välbärgat, hålles dagen efter en riklig måltid för de
fattigare i byn.
Skrock.
Diktare och drömmare är skellefteådalingen icke. Hans älv
rinner fram i ljus ro mellan givande tegar, skogen mörknar i ett
avlägset fjärran, bergåsarna, som famna den vida dalen, smälta, i
harmoniskt avvägda linjer samman med himlen. Intet finnes här
som skrämmer och tynger med ödesmakt. Intet som eggar fantasien
eller tvingar längtan att vandra vida.
Nej, här är gott att vara. Och livets poesi — inte drömmens
— är det, som har makten över dalbons sinne. Under arbetet på
åker och äng, på älv och i skog, lever dock djupt hos honom tron
på naturens makter såsom levande väsen. Visst förnekar han detta
inför främlingen i snäv oåtkomlighet, men tag deras tillvaro för lika
given som "spetsen" hans, och du har honom fast. — "För rexten
stod det både om trollen och tomten i gammelkatkesa, å nog va'
oå hon klok", försäkrade en gamling för att rädda skenet. De unga,.
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med all sin nvbakade visdom, stå på sig i det längsta emot "toknratet". Men inom kort Wssna de lika ivrigt som du och jag till
dessa toner, klungna ur den egna folksjälen på den tiden skogen stod
svart och tät kring husknutarna och vitran, stackare, under blixtkalla vinterkvällar sökte sig in till murens eld.
Ja, V i t r a n ja! Trollfager i ögonen, klädd i rödaste rött och
vitaste vitt, vallar hon sina kor på de solglimmande träsken. —
Ko, ko — ko, ko lockar hon så lent som om silverklockor klingade
•i luften. För femtio år sen bodde en mäktig vitra i Falkträskberget,
nära Skellefteå stad. Stor var hennes rödrosiga koflock, men än
större ville hon ha den. Varenda bonde i trakten miste en eller
f
lera kor. Störst i flocken var tjuren Surballa, och alltid kom han
sist. När solen dalade ljöd vitt omkring vitrans lockrop:
Surballa, Surballa,
nu har jag er hemma alla!
Men för att befria trakten från kostölder och annat oknytt, åtog
sig en visman att förmå vitran avflytta till berget Drakamal invid
sjön Bodan. Det lyckades honom. Men när viterföljet fick se den
nva boningsplatsen blevo de misslynta. Några man, som voro ute
på sjön och fiskade, hörde dem under fasligt oväsen kvida och jämra
sig: Här ä för mycke småsten, vi ha inga hällar till hus, inga storstenar till dörr uhu, uhu! Ingen sågo de. Men vismannen, som
åtföljt dem, svarade då: Plocken I bort stenarne små nog skolen I
hällar till hus och dörrar få!
I samma nu började det hagla småsten runt omkring båten,
däri männen sutto. Den ene blev galen av förskräckelse.
Vitran dras stundom av sugande längtan till mannafamn. Hon
bjuder då sina i bergen dolda skatter till gengäld. Och ve den, som
stöter tillbaka henne! I utkanten av Kusmarks by bodde en underlig
en för sig själv i en stuga. Tjuvskytt var han, vild och vågsam, olik
andra på alla sätt. Nu är det så att varken vitran eller annt "oknytt"
ha lov att visa sig för dem, som äro "räddlivade". Till honom
kom ofta en jungfru, bärande ett silverfat såsom lön, ifall hon finge
dela läger med honom. Men han avvisade henne ständigt.
Så en gång, när samma karl skulle på en skogsstig färdas till en
annan socken, får han plötsligt se en bred, nyanlagd väg framför
sig och på den en stor lastvagn, smäckande full av silvertackor.
Nyfiken närmar han sig men står då blott framför en tjärn mitt
; vilda skogen. Ett helt dygn gick, innan han hittade rätta vägen.
Vitran hade tagit hämnd.
Eljest är hon mycket rädd om sina skatter. Mångfaldiga äro
de konster hon brukar, för att skydda dem mot de snikna människorna. Än sänder hon sin högst betrodde tjänsteande, tjädern, än
haren eller renen för att villa dem och avleda deras uppmärksamhet.
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På Morön, helt nära Skellefteå stad, bodde en rik silvervitra. En
bonde inmutade berget, där hon hade sitt hemvist för att riktigt
säkert komma åt hennes skatter. Utan att säga ett knyst, såsom
villkoret är för att finna den rätta ådran, arbetade han där med
sitt husfolk i flere dar. Men så kom en hare springande mitt för
näsan på honom. Han kunde förstås inte hålla sig, utan skrek till:
Nej se en hare! Och slut var det för honom att efter den betan,
finna någon silverådra.
Så är det s j ö r å e t ! Det visar sig alltid före stark storm
vanligen i skepnad av en seglare, som lagt bi på omöjligt grunt
vatten, eller som styr rätt upp emot vinden. Ytterst välvilligt är det
mot människorna. Fiskaren hör det ofta bulta på fönstret eller
stugudörren, för att varsko honom om kommande oväder. Då får
han brått att bärga sina nät och andra fiskegrejor.
Innan fisket börjar, kastas alltid något glänsande föremål, en
silverslant, mässingskam eller rund fällspegel, i sjön för att muta
det. Smörjas krokarna sen med hägerister är trolleri med i spelet,
om fiskelyckan ej blir god.
En gång i ofredens dar sänktes en kyrkklocka, vars make skelIcfteådalingarna sen aldrig hört, ner i Kläppselet — spakvattnet i
älven ovanför stora bron invid kyrkan. Men när kriget var slut,
kunde de ej på något sätt finna den igen. Till sist lyckades det dock
och de hade fått den upp i vattenbrynet, då en ung sälle, nu överm o d e t säker utbrast: Seså, nu är det vunnet! Strax brusto linorna
varmed den halats upp, ooh dånande sjönk den tillbaka i djupet.
Aldrig stod den heller mer att finna. Sjörået ville förstås inte släppa
den ifrån sig!
— Jag berättar såsom mig är berättat.
T o m t e n vet då raktut inte hur väl han vill, bara han blir
väl omhuldad. Går och pysslar om kräkens trivsel i stall och fus,
hamrar på nybygget natten lång, drar välmåga till gården på
alla sätt.
—
Men på tjänstfolket är han stundom en nagel i ögat. Det kan
p"läda sig den ena dagen åt: "I morgon är det tröskeslut".
— Jo, vackert var det!
Tomten har ju under natten haft brått med att dra ladan full
av kärvar igen. I ilska över det segslitna trösket vill drängen göra
en ände på tomtrackaren. Men först måste han stöpa en kula av
silver, bly biter inte på oknytt. Träffas däremot tomten av silverkulan, sjunker han ihop till en askhög. — Skulle husbondefolket ta
sig det orådet före att bli vrångt och icke måna om tomtefar med
hans vanliga ranson mjölk och gröt, får det pröva andra dar. Lika
mycket gott han tillfört huset drar han då därifrån.
En, som också drar till gårde är "b ä r a n". Den, som ska
skapa till en "bära", vanligen ett äldre kvinnfolk, måste stå i får-
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katten — och en torsdagskväll ska det vara. Här lindar hon nio
slags olikfärgade ylleremsor kring ett människoben, indränkt i dagg,
samlad på ett lakan under tre torsdagsnätter. Sedan går hon till en
korsväg, där skär hon sig i vänstra lillfingret och låter blodet droppa
i det avlånga nystanet för att sätta liv i det, allt under det hon
uttalar följande besvärjelse:
Om du för mig efter mjölk vill ränn,
Skall jag för dig uti helvetet bränn!
Snabbt som blixten far nu "bäran" ut kring sju kungariken
för att hämta vad hennes härskarinna begärt — det må nu vara
smör, mjölk, ull eller säd.
En tjänstegosse, som i smyg sett värdinnan i gården göra en
"bära", ville också försöka sig i konsten. Hon hade sagt: smör
och mjölk ska du dra! Men pojken, som jämt slet med att hålla
fus ooh stall rena, sade i stället: "dynga ska du dra!"
Stackare, det blev stjälp i stället för hjälp av. Bäran hon drog
och drog, tills pojken var färdig att drunkna i dynga. Se, det ingick
icke i hans beräkning, att hon alltid drar t i l l , aldrig i f r å n huset.
Ofta upptäckes "bäran" genom sin träck (trolls-mörsvampen).
Om nio pojkar piskar marken, där det finnes, med spön av nio
olika slags trä är trollkvinnan, som äger henne, nödsakad att komma
fram. Likaså ifall svampen (Fuligo septica) kokas i en silverfingerborg.
Lyckas någon att strö svavel på "bäran", där hon rullande utåt
marken ilar sina hemliga vägar, spricker hon i samma stund och
hennes ägarinna blir då sjuk.
Mycket annat skrock finnes även.
G å r d v a r e n , som i en del gårdar stökar, lever och rustar
ifrån mörkrets inbrott intill gryningen. Det är, säger folktron, matmoderns ande, som även under vilans timmar sätter fart i husstället.
För den, som är ¡född "s y n e n " är intet förborgat. De döda
gå igen inför hans ögon. Djävulen kan icke dölja sig för honom
vare sig i djur- eller människohamn. Men även utan att vara
utrustad med denna förmåga kunna hemliga ting bli uppenbara,
om nio pojkar hoppa över nio hagar (gärdesgårdar) i sträck under
midsommarnatten. Några vildingar, som prövat detta, sågo med
fasa brinnande helvetet öppna sig, då de hunnit över den nionde
hagen.
Anlag och folklynne.
Skellefteådalingen har ett skarpt förstånd och en vetgirighet,
som icke alltid dricker sig otörstig i folkskolan eller ur tidningarna.
En och annan köper sig böcker i ämnen, som dra hans håg. Skatter,
vilka han läser om och omigen. Dessa självstudier mynna stundom

53
ut i en inre förbränning, ett grubbel ofta övergående till sinnesförvirring, soim i sig är all ensittarens tragik. Folkhögskolans upprättande i Vindeln har i detta fall varit till en god hjälp.
Starkast framträda i det praktiska livet de tekniskt mekaniska
anlagen. Varje bonde timrar i regel själv sitt hus. Gör inredningen, snickrar möblerna, oftast av en ren och smäcker form. Förfärdigar de flesta av sina åkerbruksredskap. Bygger båtar, sågverk
och kvarnar. Till och med på klockor och orglar försöker han sig
med mer eller mindre framgång. Ofta är han därjämte skomakare,
koppar- och bleckslaga re, smed eller glasmästare.
Skräddaryrket har hittills vanligast drivits av kvinnorna, som
ju också vävt vadmalet till männens kläder. De billiga fabrikstygerna
i förening med en rasande virkmani, denna de inhemska allmogearbetenas förödare, ha delvis undanträngt hemvävnaden. Men kommer du en marsdag, då solen lyser sommargul över de snögnistrande lägderna därute, in i ett av de där ståtliga köken, kan du
ännu få höra vävstolens trampor gå gladeligen under kvinnfolkens
fötter.
Ett självhjälpt liv detta, fyllt av livets egen lust!
Fanatism och kolportörsromantik ha ingen mark här. Skeliefteådalingen håller styvt på sin statskyrka, även om den för honom
i många fall är ett stelnat begrepp. För allt, som kan rubba honom
; d e n r ä t t a t r o n , bär han skräck. På senare tider ha dock en
del sekter tillkommit. Frälsningsarmén omfattas med rätt mycken
värme.
Familjebanden äga stor helgd. Känslan, ehuru sorgfälligt
dold, är hel och djup. Kärlek och hat äga här ännu makt på liv
och död. Att klaga är ej sed. De hårdaste slag bäras med tyst
jämnmod. Och ståtligt är detta folk. Möter du de höxväxta männen
en vinterdag i sina svartflammiga hundskinnspälsar, gördlade med
breda kalvskinnsbälten av garvat läder, tror du dig se de gamle
svear samlade till ting. Ö m t å l i g
självständighetsk ä n s l a utgör ock här, som hos dem, grunddraget i kynnet. Då
1855 den s. k. husbehovsbränningen avskaffades, upphov en myndig
bonde sin röst och svarade kronofogden, som tillkännagav påbudet:
"Få vi ej bränna brännvin, som av ålder varit vår rätt, s å g i v a
v i o s s u n d e r e n an n n a n p o t e n t a t."
Den starka självkänslan kommer dalbon även att hålla det för
en skam vare sig att jäktas själv eller pådriva andra i arbete. Ingen
vill jagas som en slav. "Har jag det inte så fett, så har jag det inte
så hett", är ett slagord här. Och: "Gud ä' dagarik" — eller —
"Lycka va he, att Gud skapade ingen hast, bara en jämn rörelse!"
kan man få höra, för att svalka blodet på någon hetsporre.
Lika litet kan han k r y p a för att förtjäna en slant, men låter
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den dansa med förnäm nonchalans, väl ett typiskt svenskt drag.
Knussel och gnideri äro honom en styggelse. För en vara begär
lian i allmänhet icke mer än han anser den vara värd. Prutar du
likväl, säger han en smula yverboret: "Vill I inte ge vad jag
begärt, träng jag int' om att sälja, kan nog behållat själVer." Eller
ifall den prutmån summan gäller är obetydlig, kan det komma helt
föraktligt: "Åja, de örena kan jag väl skänk' bort."
Under den kallt värdiga ytan bär han på en varmblodig livslustighet. En vågsam lek är honom livet i grund och botten, ju
farofullare, ju lusteligare. Och spjuvern leker gärna i ögonvrån,
när han med allvarsmin kastar fram sina sarkasmer eller sin torra
humor. Lätt är dalbon just inte heller att bringa ur fattningen, slår
oftast huvudet på spik. En grötmyndig trävarupatron, som på
grund av sina pengar ville dominera sockenstämman, avsnoppades
så av eri bonde med den beska anmärkningen: "Förr trodde jag
det kom sig av p e n n i n g o m att vara h e r r e , nu skönjer jag
klarligen det beror på b i 1 d 1 i g h e t e n."
Avigsidan av självkänslan är yverborenhet och äresjuka. Mycket
kan dalbon göra för ett fagert sken, även om det kostar på. De
vräkigt tilltagna boningshusen, vilkas flesta rum i vanliga fall stå
obegagnade, ävensom en ettrig processlystnad vittna härom. Minsta
skymt av förolämpning är han genast färdig att dra inför domstol.
Kvinnorna voro förr i världen åtminstone härvidlag lika karska som
männen. Så förde tvenne myndiga käringar en gång en lång och
dyrbar process om en schal, som försvunnit under festruset på ett
bröllop.
Feghet för att sjunga rent ut i det dagliga livet eller att stå för
åsikter, som gå stick i stäv mot allmänna meningen, har nog samma
ursprung.
Men djupt rotad i folkkaraktären är dock en viss storvulen
ridderlighet.
Kvinnan hålles i öm aktning, som inte ens sviker i vildaste rus.
Att förgripa sig på en svagare eller slåss flere mot en, anses för
den största skam; såvida det ej gäller utsocknesbor eller sörlänningar,
ett misstänkt och i grund skytt släkte.
De s å l d a — på socknen utackorderade fattighjonen — behandlas i allmänhet väl, stundom rent av såsom närskylda. Ingen
går heller ohörd från en annans dörr, såvitt möjlighet finnes att
hjälpa. Samhörighetskänslan tages som en naturlig plikt. "Ingen
kan ju låta den andre förgås". Och för ett en gång givet ord ryggar
varken man eller kvinna som är mån om sitt anseende.
Det århundraden igenom fria livet på egen torva under jämförelsevis burgna förhållanden har gjort honom starkt konservativ
till hela sin läggning. Komma så till midvintermöiker och ofta
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med obönhörlig makt bryter sig väg in i dalen en ständig omvandling av sed och kynne, men lätt är dock skellefteådalingen icke
varken att entusiasmera eller att vilseleda. Hans kritik har skärpts
blicken hållits vaken, då det gällt att ur fädernetorvan framtvinga
sin bärgning — eller svälta. Dessa egenskaper hjälpa honom nu
att sakta, men säkert skilja på falska ooh verkliga värden.
Och har du en gång vunnit hans förtroende, är han dig segt
tillgiven.
Slö den, som icke glädes åt det folket och får det kärt!

Gamla landsvägsbron vid Lejonström, Skellefteå.

Sätt dej vid älven en sommarkväll och dröm vid den gamla bron!
"En uttjänt soldat som lever på nåd, likt ett annat fattighjon.
Men förr han spelat en viktig roll i tjänst hos en gången ätt
och trotsat vårarnas vältrande is — ett envist timmerskelett.
Han bar den till dopet som nyfödda barn och till vigsel som lyckliga par.
Och till slut ett sorgens och tårarnas tåg med en svartmålad kista han bar.
Och längre ner stod en gammal såg med vattenhjul och turbin.
Den riven nu, men man lämnade kvar ett gammalt och fult magasin.
Och följer du älven ett stycke till, ser du stugor ställda i rad,
- en lustig samling små gråa hus — det är socknens kyrkostad.
Med fönsterluckorna slutna och utan en skymt av folk,
så liknar varenda kåk en utdöd fågelholk.
.Men än kan staden vakna till liv en bullrande lördagskväll.
Och ovanför synes kyrkan och vitmenat kravkapell.
För folket, som levde här runt ikring, predikade kyrkan om bikt,
och kapellet stod som ett stelnat men ständigt vakande hot.
En religion av pastilla och katekes genom sekler i arv har gått.
En far som var nitisk med dom och straff, var den Gud de av fäderna fått.
Men folket kunde dock dö med sin tro, den lyste i dödsmörkret ner,
och den höll ju att leva på också, vilket kanske betyder mer.
Men kan du begagna din fantasi, så växer sågen fram
och du hör hur ramarna gnissla och ser en sky av damm.
Det krälar folk mellan staplarnas led och lastningsbanor och skot,
och en brädgårdsfaktor springer runt med en ribba med franska fot.
På stabbarna sågas bräder och plank av skilda justeringslag.
Och solen skiner på blanka blad och bågarnas järnbeslag.
Och männen snegla mot närmaste lag — det är före ett golv eller två!
- För tusan, pojkar, tag nya tag! Vi måste bli först ändå!
Men vad rör sig för underligt tåg på stranden vid Nordanå?
Det är fyra mörka, krokiga män, som sakta mot sågen gå.
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Aha, de draga en pråm och backen är slipprig och hal,
och gräset är vått av dagg och stigen krokig och smal.
I pråmen postar en reslig figur i hemvävd vadmalskavaj,
en gammal kund vid det bryggeri, som lockar vid stadens kaj.
Han drack ju litet därnere nyss, det släckte hans törst en stund.
Men branden som bränner hans strupe blir värre för var sekund.
Hela hans varelse trånar dit ner, han måste tillbaka igen.
En kniv kommer fram — ett snitt i ett rep — på huvudet stå fyra män.
- • Tack och farväl! Nu gör pråmen och jag vid ölfabriken visit.
Det lättade allt en smula, ni behöver ej draga oss dit.
Det glider en lastad pråm från stranden vid Lejonström.
Den starka strömmen bär den fram i en sakta vaggande dröm.
— Tänd er en pipa pojkar och vila kroppen en stund!
Men det gäller att passa pråmen, det är torka och älven är grund.
Så skönt att utan att jagas av tävlande arbetslag
få njuta som annat folk av en vacker och solhet dag.
Det är lätt att glömma ungarnas skrik och länsman och fattigdom,
när man glider fram vid en skogklädd strand och häggen står vit av blom.
Men vad nu! — Vi är ju på grönnan! — Nu gäller det pojkar! — Hugg i!
Här skall det visas vem som rår, en tjurig pråm eller vi.
Ro på! — Det skrapar i botten! — Vi är fast om ett ögonblick!
Nu står hon still och darrar! — Ro för tusan! — Så ja, det gick.
Men nu få vi hålla oss vakna, det här bör ej hända mer!
Men vad är det för stojande samling, där nere på bryggan jag ser?
Åh! Det är ju Johanna och Greta och Anna, pigor hos prostefar.
Hej, på er jäntor! Ni har väl er hälsa och kärlek kvar?
Det är rätt, Johanna, gör ren innan helgen din friarstass!
Att du bor hos prosten hindrar väl ej att jag delar din halmmadrass?

Är det forsens sövande brus, som gjort, att vi somnat en stund och drömt
om ett liv, som fäderna levde — om ett folk, begravet och glömt?
Fn tid bekant genom sägner blott, men det är som vi såge däri
en skymt av dikt, en saga och sång — ett skimmer av poesi.
Men vad är det som krälar på vägen! Ett förkrympt och underligt djur?
Ett djur! Nej, en människa är det — en krokig och vind figur,
och känd under namnet Pelle. Han trälat vid Lejonström,
och utan att knota levat det liv, som vi nyss sett i vår dröm.
Skall jag visa honom min dikt? Måntro han rätar på ryggen ett tag,
och blicken får glans och en inre glöd ger liv åt hans anletsdrag?
Kanske den gamle skall se dit bort mot platsen där sågen var,
och känna sitt hjärta skälva av fröjd vid minnet av gångna dar?
Nej, han såg nog ej mycket av poesin, han minns bara slit och slit
och tunga steg till ett stelt kontor att tigga bröd på kredit.
5
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Han minns blott de gånger han sneglat mot nästa justeringslag,
cch alla de nätter han vred sig i värk och längtade efter dag.
En dag med samma dödande slit och sedan en natt på nytt,
en natt med ångest och värk och slit igen, när dagen åter grytt.
- Förlåt, gamle hjälte, mitt joller om sagor och poesi!
Jag vill skriva en annan dikt, till en annan, sannare melodi.
Ej en dikt för att ära tiden, den gamla goda som gått.
Ty tiden är som en tavla — vacker på avstånd blott.
Och kanske om hundra år en poet ser fädernas liv dra förbi
och gör vers om vår egen tadlande tid — med sagor och poesi.
Nej, samla jag vill er sega kamp; er svält, edra nätters gikt
och göra därav en mäktig sång, en brusande hjältedikt.
Ej en dikt om hjältar med svärd och gevär, ej om blod men om fädernas svett,
när de kämpat med plank och justeringssåg eller hemma med spade och spett.
En dikt, som visar för världen er tysta men mäktiga strid,
när, utan att se det själva, ni byggde en nyare tid.
En dikt, som drager ur graven fram en samling små gråa män
och gör deras glömda minne känt bland barn och barnbarn igen.
Men orden en blek och blodlös bild av er ordlösa gärning ger.
Det är bättre jag blottar mitt huvud och tiger av vördnad för er.

K Y R K S T A D S L I V .
Av ADELA MARKLUND.

Fy, en död, sade folket. Se, hur grått ansiktet är! Och hur
djupt ögonen ligga.
Kom, låt oss gå hem. Lukten kväljer mig. Det ligger ju
brännvinsspya och hästgödsel kring liket. Brännässlor växa upp
genom kroppen.
Hu, denna styggelse orkar jag ej se.
Liket av en man ligger på marken.
Ögonen äro slutna, ansiktet grått, hela gestalten stel och livlös.
Himmelens vindar, ibland ljumma, ibland kalla, fara fram över
marken och sopa orenlighet över liket.
Munnen rör sig icke — protesterar icke!
Kråkor sätta sig i hans kalla ansikte och kraxa sina fulaste
läten.
Mannen rör sig icke — protesterar icke. Han är död.
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En höstafton när solen lyser som klarast på den stora, vita
kyrkan och glänser mot koppartaket, slår mannen plötsligt upp
ögonen. Han ligger en stund i halvslummer, medan kinderna
återfå sin färg och kroppen genomströmmas av varmt blod.
Då springer han upp, slår till ett jublande gapskratt, klappar
sig på de röda kinderna och utbrister:
" Ha, ha, ha! I kväll skall jag leva! Dricka, spela, älska!"
Men han blir plötsligt allvarlig:
"Det händer också att jag söker glädje på annat håll så
här under kyrkhelgerna.
När min själ suckat under syndabördan i veckotal, sjunker jag
med oändlig glädje ned på kyrkbänken och hör Guds ord. Då, när
orgeln börjat spela och de sista darrande gamlingarna återvänt
mättade från Herrens bord, kryper jag fram ur. min bänk.
Herren har kallat mig till sin kärleksmåltid; han viskar ljuvliga
ord i mitt hjärta, medan jag skrider framåt gången med gammelmanssteg, och hela min varelse fylles av frid."
Vad du är dum, min läsare! Du, som ej tänkt på de norrländska kyrkstäderna, -medan jag berättat detta.
Likna de ej något dött och halvruttet, dessa små, hopträngda
stugor, med stängda fönsterluckor som slutna ögonlock, och grå,
oftast grå, lutande väggar.
Därinne i den mörka, unkna luften suckar inte en själ,
skrattar icke en människomun.
Långbenta spindlar springa efter varandra över det randiga
fälltäcket i ståndsängen. De hava ju icke någon själ.
På hyllan ovanför fönstret stå de döda tingen och vänta på att
människorna skola komma in till helg och fest. Där står skokrämburken, kaffekopparna, där ligga hårborsten och skoborsten, som
har ej mera tagel kvar än en 20-års yngling skägg. På härden
står kaffepannan med benen i vädret som en akrobat. Övergången
från död till liv sker plötsligt. På en enda afton.
Människor komma, trampa runt knutarna i nässlorna och hästgödseln, öppna gluggarna, skratta, prata, ropa. Det är, som hade
det tysta, allvarliga livet från bygderna dragit in i kyrkstaden för
att bryta lös i jublande glädjejyttringar.
II.
Miikaelilördagsafton.
Folk i en aldrig sinande ström skrider fram och åter på "bondstadstorget" (kyrkstadstorget).
Välfriserade, glada flickhuvuden titta i gluggarna, och nedan-
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för stå klungor av bondpojkar, som tävla med varandra om att
hitta på kvickheter att säga flickorna. Då och då skrider en bondgumma förbi med sin smörbytta.
"Bara inte handlarna äro fulla med smör en sådan här dag!"
På ömse sidor om den s. k. gatan stå torggummorna bakom
sina karamellstånd. Gamla ungkarlar och bondgummor med sina
små, tafatta barn vid handen, stå där och göra uppköp. Ibland
är den skäggige, vadmalsklädde far med. Han kastar medlidsamma
blickar på den ovårdade, onyktre, polkagris-tuggande kamraten —
ungkarlen. Gudskelov att jag har barn, tänker han!
Då jag multnar i min grav skola dessa plöja tegarna jag plöjt.
Genom gatans buller hör han ett stilla sus av vajande säd;
ansiktet blir milt, då (han l ä w e r sina hårda nävar på de linhåriga
huvudena:
"Vill ni ha mera karameller, barn?"
"En röd konfekt med silverfrans?"
Torggumman, ful och vaken som en uggla, lystrar genast till
och kastar en stor konfekt över bordet.
Under hela denna scen står ungkarlen och betraktar den dåligt
klädda kvinnan, de snoriga, tafatta barnen, och tänker:
"Så väl att jag inte har någon käring och nå' ungar!
Jag
får leva så sjutusan rövare som jag vill; dricka spela och svära,
utan att någon grälar."
På graven och tegarna tänker han ¡icke ett ögonblick.
Några stallbröders klirrande med flaskor bakom en knut hör
han i stället för sädens milda sus.
Mitt på platsen står Olle rrted händerna i byxfickorna. Han
är en fattig 16-årig dräng från en skogsby fem mil från Skellefteå.
Gossgestalten är liten och spenslig. Den grå-vitrutiga grova lumptygskostymen hänger som på en käpp. Byxorna äro nedhasade
och bilda korkskruvar. På det bruna, lockiga håret sitter en sliten,
grå sportmössa.
Gossen vore icke något att uppmärksamma, om det icke vore
ansiktet. Ögonen stora, bruna och skrattande, röra sig kvickt inne
i huvudet. Munnen står öppen. Övre käkens tänder äro litet
utåtstående, vita, breda och kraftiga.
Olle rycker till. Två stora, väderbitna händer ligga på hans
axlar. Han ser upp i Strömkarlens ansikte.
Strömkarlen är en gammal ful flottare-ungkarl, som egentligen
heter Persson, men kallas på skämt "Strömkarl" sedan han gjorde
en dödsfärd utför en fors.
Sitt vänstra öga lämnade han på en klippspets under vattnet.
Sedan dess har världen varit öde för Persson. Han känner grymt
det frånstötande i sitt stora, enögda ansikte. När han går så här
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bland iolk v\lle han gärna hänga en duk för ansiktet. Utom när
han är drucken. Då vill han kyssa flickorna som förr.
Kvinnorna — de små, mjuka, söta kvinnorna, som han så
mycket tyckt om att smeka med sina hårda händer, nu fly de honom
som något orent. Han suckar.
"Olle, var ska' du ligga i natt?"
"I Nirs-Anton-Larssons kammaren!"
"Du skall väl ej ligga med jäntor än, du pojke?"
"Neej!!" Olle gapskrattar och det glimmar som av mässing
inne i ögonen. "Länge till blir det ej!"
"Då kanske jag får ligga med dig i natt? Jag är utan husrum
och vill ej gå "brandvakt". Ser du; Strömkarlen lyfter sitt grova,
bruna pekfinger och pekar på det sura hålet, där ögat suttit: det här
gör att kvinnorna äro tröga på mig. Kom nu!"
De bana sig väg genom folkmassan och komma fram till en
kammare, där två flickor sitta framför en flammande brasa.
Båda flickorna äro vackra. Amanda, den mörka, är 25 år,
fyllig och högrest, med vita tänder och tindrande, bruna ögon.
Ingeborg är blott 17 år, liten, ljus och späd. Hennes rosiga änglaansikte är omgivet av gult, 'burrigt hår.
När Olle och Strömkarlen komma in, sätta de surmulet fram
stolar, utbyta ett snabbt ögonkast, som betyder: ovälkommet
främmande, och återtaga stillatigande sina platser på ömse sidor
om spisen. Alla tiga.
Tystnaden och skuggorna kliva uppöver väggarna. De två
randiga fälltäckena i sängarna lysa onaturligt storrandiga i halvmörkret. Amanda makar på några bränder och tänker under tiden:
"En skön historia jag rört ihop åt mej! Kalle och Hjalmar!
Inte kan jag ligg-ila^ med dem bäg^e! Jag var en dumsnut som
lova dem båda".
Hennes tankar börja kretsa kring de båda männen. Kalle, den
lille, ljuse Kalle, som klipper så kvickt och lustigt med ögonen, han
är verkligen kär i mej, fastän han vet att jag har ett oäkta barn
därhemma på torpet, som ligger och suger på en trasa med skorpsmulor. Hjalmar däremot, han är inte ett dugg kär, utan kamratlig,
kvick och trevlig. Ståtlig karl, Hjalmar, duktig att pussas och snäll
att ligg-ilag med! Jag önskar han komrne först!"
En djup rynka visar sig mellan Amandas ögonbryn. Hon
kommer att tänka på sitt barns far, den tyste, allvarlige Per. D ä r
satt han på den låga stubben mitt ute på den öde tallheden, med
händerna för ansiktet och skinnsäcken på ryggen.
Hon hade gått med honom en bit, när han for opp till störflyttningen på vår'n, för att säga honom, att nu skulle allt vara slut.
Två veckor därefter hade han drunknat.
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Flottarna sade, att det var något underligt med honom.
"Persson, hur gick det egentligen till, när Per drunkna?"
Strömkarlen ser stint på Amanda med sitt blå, våta öga.
"Gick till? Det vet ingen. Vi voro några man, som arbetade
iör brinnande livet med att lösa en bråte som "lade", då hörde vi,
ett plaskande — intet nödrop, och sågo Pelle försvinna under
hopen. Jag dök genast efter och fick tag på en arm, men armen
slet sig lös, och jag måste upp till vattenytan. När vi en stund
därefter fiskade upp Pelle var han redan död. Det är din skuld —
jag höll på att svära — vackra flicka! Låt nu se att du gör det
enda du kan göra för honom: uppfostra hans son till en präktig
man".
Ingeborg sitter i sina egna tankar. I natt måste hon ovillkorligen ligg-ilag för första gången, annars skulle ungdomarna hemma
i byn skratta åt henne. Vilken skandal, vara så gammal och ej;
ha "legat-ilag". Vem skulle komma och fråga, och vem skulle hon
taga? O, att man vore hemma! Hon knäpper de små, barnsliga
händerna i knäet och suckar som i ångest.
Olle har dragit sin stol nära intill fönstret och skrattar högljutt åt de vita, okända pojkansiktena, som spöklikt bleka och nyfikna
tryckas mot rutan. Flickorna få snabba gliringar, som de lika
snabbt besvara.
Klockan är redan sju. Vänner och fränder komma och gå; det
pratas, skrattas och nojsas. Gardinen är neddragen. På rutan
hamrar det av fingertoppar och läses långa ramsor som katolska
böner.
Klockan tio reser sig Strömkarlen och lägger haken på dörren.
"Nu bädda ni, flickor."
Amanda kastar upp ett randigt bolster, några kuddar och ett
blommigt täcke ur den ena ståndsängen. Ingeborg lägger sig på
knä och ordnar en bädd åt Strömkarlen och Olle. När detta är
gjort, bädda de sina egna sängar, lösgöra sig från skor och klädningar, taga på sig de vita, spetsprydda nattröjorna, som tillsammans med underkjolen bilda en lång, vid, fotsid klädning, och
Krypa upp i sina sängar.
Alla ligga. Det är halvmörkt och tyst inne i kammaren.
Utifrån gatan höres några druckna karlars vrålande, och från en
grannkammare högljutt skratt och dålig fiolmusik.
"Amanda!
Amanda! Amanda! Upp i hopplästarna och
spring i strumplästarna och rammel och skrammel-till och glänt på
dörr'n! Vi ska gå så tyst som lusmadamer på gamla käringryggar!
Öppnen nu, flecker! Vi ä' endast två pojkar hemifrån, fastän det
är som många huvuden här i fönstret!
Öppnen flecker! Vi fryser om fötterna så — ja, vi ska inte svära
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för änglar titta just nu fraim mellan molntappar! Säg Amanda,
visst får jag — Hjalmar Leopold Söderman — komma in och lägga
mina frusna fötter intill dina en stund. Det är så varmt och gott
under fällen! Jag skall gå fem minuter förrän du önskar att jag
skall gå!"
Intet svar.
Nu tar en annan grov, grötig röst vid och rabblar upp en hel
obegriplig ramsa om kvinnor och stjärnor, tjärtunnor, glasbyxor
och svinhorn. När han slutat tar åter Hjalmar vid.
"Hur blev det, Amanda? Få vi komma in, min kamrat och jag?
Finns det inte en otämd fölunge här — Ingeborg menar jag?
Min vän här har nyss tämt Petterssons unghästen, så är hon inte
alltför "munstin" så
!
Öppna nu!"
Amanda böjer sig utom sängkanten och säger något till Persson,
som genast stiger upp och öppnar dörren .
Två kraftiga gestalter smyga an, hoppa över bädden med den
skrattande Olle, som griper eftar deras ben med sina späda händer,
och lotsa sig fram till de rätta sängarna, sökande, som svin i mörka
kättar söka efter mathoarna.
Hela den lilla kolsvarta farstun är full med karlar. En griper
iag i dörren och tänker tränga in men han får en knuff av Strömkarlen så att han tumlar baklänges.
"Tusen dj— små som gryn, säckar fulla och tusentals skeppslaster! Härifrån gå vi pojkar. De här flickorna få fria oss förutan!"
Strömkarlen lägger några stickor på glöden och kryper ned
på sin bädd med en tung suck. Aldrig förr har det känts så
svårt vara gammal och enögd som i kväll. Pojkarna borta vid'
sängarna hava dragit av skorna och tröjorna och lagt sig bredvid
flickorna.
Bakom fönstret står i detta ögonblick en liten man, som klipper
med ögonen och skakar i hela kroppen som av frossbrytningar.
Det är Kalle. Gardinen är trasig. Han ser i det svaga eldskenet
hur Amanda lägger armen om Hjalmars hals och kysser honom.
"Vänta du lögnerska! Endast jag kommer in!"
Han går bakom kamrarna nedåt älvbacken, där han snart hittar
en stor myrstack, som han sparkar toppen av. Så tar han sin
näsduk och gör ett knyte av små vredgade myror och deras sovgemak.
Med det lilla knytet i handen vänder han tillbaka till den svarta
farstun.
"Amanda, får jag komma in? Det är bara Kalle!" Han gör
sm röst så len som möjligt.
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Amanda vill gärna låta Kalle se sitt nederlag och ge honom
en näsbränna, vinkar åt Strömkarlen att öppna.
Kalle kommer in och sätter sig på vedbänken. Han tar till
att berätta alla möjliga tokhistorier och paren gapskratta. Kinderna
glöda, han klipper med ögonlocken och smackar med tungan.
Snart skall det ske. Livligheten inne i turiststugan i hans ficka
tilltar. Kalle flyttar sig oroligt av och an på bänken och väntar tills
veden, som den enögde ånyo lagt på glöden, brunnit ned. Det är
mörkrets gärningar han ämnar begå. När det blivit mörkt i rummet,
går han fram till Amandas säng:
"Jag borde väl känna efter hur ni ligger, förrän jag går hem."
Han ränner båda händerna under fällen och kittlar dem pä
benen. Under tiden strör han knytets myllrande innehåll bland
sängkläderna.
"Godnatt! Soven gott som ni börjat!"
Kalle försvinner ovanligt brådskande utom dörren. Trots
hämnden sticker och värker den försmådda kärleken till Amanda
Strömkarlen stänger dörren. Paren viska i sängarna. Frid
och harmoni.
Plötsligt flyger Amanda upp på golvet med ett skrik:
"Något är i sängen! Oj, nu biter det på benen! Tänd eld i.
spiseln, Persson!"
Hjalmar flyger också upp som en raket och skakar byxorna.
"Det är myror — ta mig sjutton är det inte myror! Lys i
sängen, Persson! Kalle har gjort rackartyget i svartsjuka! Om .
jag endast vetat
"
Strömkarlen lyser i sängen med en brinnande tändsticka. Där
myllrar det av myror som blivit kvicka av sängvärmen. Hjalmar
kramar svärande samman fälten till en boll och kastar den i en vrå.
Amanda kommer med en borste och sopar lakanen, sedan hon
plockat sina egna kläder rena och bränt de små kräken på elden.
Paret i den andra sängen ligger och skrattar.
"Här är som i himmelen, idel dag och ingen natt!"
Timmarna gå. Ute på gatan blir det så småningom ro. De
värsta bråkmakarna sova ruset av sig bakom stallarna eller inne i
"finkan" (arresten).
Ingeborg har somnat med den rosiga kinden på sin kavaljers
arm. Hon vaknar, när det börjar dagas, och ser sig omkring med
iugna, klara ögon.
Först i kvällst, när Ville kommit och satt sig på sängkanten,
hade hon gripits av en förvirring och förfäran hon aldrig förr känt.
Men, så hade han pratat och skrattat på sitt glada sätt, och slutl : gen sagt som i förbigående: Jag får väl stanna här? Ja, vad
skulle hon svara annat än ja. Hon kände närmast en lättnad över
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att det just var Ville. Pojken såg bra ut, var "bra hållen", och!
dessutom hade hans far sju kor. Förvåning och förskräckelse hade
gripit henne, när Ville lagt sig och slagit armen om hennes liv.
Hon, som endast var van sin egen lilla, späda kropp, drog sig
ovillkorligen så långt som möjligt bort ifrån denna stora, tunga
grova gestalt. Nu kändes det redan litet annorlunda.
Hon ser på Ville och ler. Han har brustit i artighet och somnat. Håret lockar sig kring den höga pannan, den kraftiga munnen
står litet öppen, och kring haka och kinder lyser den mörka skäggstubben. Ingeborg får plötsligt lust att smeka honom. Hon ser
sig försiktigt omkring i den halvmörka kammaren, ingen är vaken,
och far så med sin lilla hand över hans kind. Vad den var vass.
Hon ler igen, lägger sitt burriga huvud på hans arm, och kryper
— med en känsla av outsäglig trygghet, närmare intill den stora,
varma kroppen.
Sovande, mätta av prat, skratt och kyssar, ligga Amanda och
Hjalmar med armarna om varandras hals.
Nere på golvet slår Strömkarlen upp sitt blå, våta öga. Olle
har under sömnen lagt sitt lurviga huvud mot hans bröst, och
Strömkarlen upptäcker till sin egen fasa, att han önskar det varit
en kvinna. "Här går inte sova för bara kärlek", mumlar han förargad och stiger upp.
För att komma i äkta, friskt flottkarlshumör, sätter han den
svarta kaffepannan i spisen och vrålar: :
"Upp nu gubbar, kaffehurran!!"
När klockorna i Skellefteå vita tempel ringa till gudstjänst,
vandra de båda unga paren, stilla och fromma som åldringar, i
väg mot kyrkan.
Ute på gatan står Olle med händerna i de nedhasade byxornas
fickor, och betraktar folket. Förbi honom vandrar just en halvgammal kvinna. Hon är lång, mager och skrumpen. Kappan har
"pösärmar" och getingmidja, kjolen är lång, och huvudduken försedd med krusig frans. Vid gåendet vaggar huvudet som om det
vore löst. Där är en jänta som inte blivit "böri" (fått fria i natt),
tänker Olle.
Bakom väggen, bland några druckna kamrater, sitter Strömkarlen. Han håller en literbutelj i vardera handen.
I kväll är det slut på Mikaelihälgen.

FORNMINNESINVENTERINGEN
I VÄSTERBOTTEN.
Av ERNST WESTERLUND.

Några resultat från Skellefteå socken.

D

en över hela landet pågående inventeringen av de fasta fornlämningarna är ett arbete, som icke är genomfört i brådrasket.
Dels äro de till detta ändamål lämnade anslagen otillräckliga så
att en myckenhet arbete får göras gratis och för intet, och dels
äro icke alla skogsbackar i vårt avlånga land så snart genomletade.
Speciellt gäller nog detta Norrland, icke minst Väster- och Norrbotten, där det förut befintliga materialet är synnerligen magert.
Någon karta över fornlämningarna har man icke.
Inventeringen har beträffande Skellefteå socken medfört det
väntade resultatet, att ett stort antal förut icke kända rösen upptäckts. Antalet förut inom socknen kända fasta fornlämningar —
vilka bestå av gravrösen, några labyrinter och till sist en stenåldersboplats — är icke stort. Då häradshövding Ekewall på sin tid
upprättade förteckning över rösena, torde han inom den nuvarande
Skellefteå socken ha känt till högst ett 50-tal. Hans grävningsberättelse upptager icke flere än 23 rösen, fördelade på ett 10-tal
gravplatser.
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Tämligen snart kom man emellertid på det klara med, att detta
antal var synnerligen lågt tilltaget och att materialet betydligt skulle
utökas om man kunde genomföra en ordentlig inventering. Dessa
förmodanden ha även visat sig hålla streck, i det att man inom
de områden, som beröras av Skellefte- och Kåge älvar nu är uppe
i dubbla antalet rösen, fördelade på omkring tredubbla antalet
Gravplatser. Resultatet av den inventering, som i fjol höst genomfördes inom detta område, är att 111 (etthundraelva) rösen för
närvarande finnas antecknade, fördelade på bortåt ett 30-tal olika
platser. Det är dessutom icke så alldeles säkert att ej denna siffra
även kommer att något utökas.
Den "inventering" häradshövding Ekewall utförde på sin tid
var icke så fullständig. Han antecknade i regel endast de rösen han
undersökte och man har i en del fall hittat nya, för Ekewall okända
rösen alldeles intill, och hörande till samma gravplats som han
beskriver, utan att rösena kommit med i ¡hans förteckning.
Antalet rösen efter Kågeälvens dalgång är enligt Ekewalls
inventering 30, fördelade på 12 olika gravplatser. Vid inventeringen
ha 14 nya rösen påträffats på ytterligare 6 nya gravplatser. Där
finnas alltså 44 rösen, fördelade på 18 gravplatser.
Det stora flertalet av dessa rösen ligga på 2—3 km:s avstånd
från kusten. Cirka en halv mil från kusten ligger den egendomliga
sten, som avbildas härovan. Den ligger på c:a 40 meters höjd
över havet, och omedelbart intill ligga minst tre små rösbottnar.
Vilket ändamål denna sten en gång i tiden tjänat torde vara ovisst.*)
Dess mått äro betydande — 1,8 m. hög och ungefär lika bred
i basen — och dess tyngd understiger säkert icke tre ton.
*

*
*

Någon exakt uppteckning av rösen inom Skellefteå älvdal torde
icke Ekewall ha upprättat. Otvivelaktigt kände han till åtminstone
några av de största gravplatserna, bl. a. den som finns å Ytterviksheden på 23 rösen.
Efter den nämnda inventeringen har man kommit till det resultatet, att fördelade på 14 olika gravplatser finnas inom området
67 rösen av större eller mindre Slag. Rösena ligg a på ömse sidor
om älven, det ojämförligast största antalet dock söder om älven.
Vad man upprepade gånger under den inom detta område i
det närmaste slutförda undersökningen varit i tillfälle att konstatera
är den förstörelse som i många fall drabbat gravrösena. Strax
*) Företeelsen är icke enstaka, men häruppe torde den vara ensam i
sitt slag.
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invid Skellefteå ha icke mindre än 7 rösen fullständigt förstörts.
De ha samtliga bortförts och krossats till makadam.
I övrigt torde man inom detta område endast hitta några få
lösen, som äro orörda. Skattsökare och nyfikna människor ha
plockat upp så gott som alla.
Det torde knappast lida något tvivel om att ännu en del rösen
skola upptäckas inom detta område. Inom angränsande delar av
socknen finnes det i varje fall åtskilliga redan upptäckta men säkert
ett ännu större antal ännu okända ligga på backar och bergshöjder
tämligen långt från den modärna bebyggelsen.
Den enda boplats, som finns inom området, har även under
fjolåret gett en del fynd. Ett 40-tal sänkstenar, jämte ett 10-tal
arbetade eller föga arbetade skifferskärvor ha tillvaratagits. Vissa
tecken tyda på att man ännu icke hittat själva boplatsen, vilket dock
endast är en tidsfråga och säkert kommer att ske så snart att större
område marklägges under plogen.
*

*

I sammanhang med vad ovan anförts kan jag icke underlåta
att efterlysa mera frivilliga krafter till arbetet. Om någon eller
några personer skola utföra alltsammans, följa därav en mängd
nackdelar. Dels få de ekonomiskt sett dyrt sota för sitt intresse
och dels kommer det att taga en mycket lång tid att nå det slutliga resultat. Det finns så många, som skulle, ha flera tillfällen
att räcka en hjälpande hand åt dem, som påbörjat verket, om det
bara bleve gjort. Här är ett arbetsfält för lärare och lärarinnor.
Tänk vad det skulle underlätta om dessa var och en i sin stad ville
kartlägga den ort där de tjänstgöra. I de flesta fall vet befolkningen
var rösena ligga, och sedan tarvas endast en smula noggrannhet
och tålamod i förening med iakttagelseförmåga.
Vad ovan anförts är ett uppslag, som kanske av någon utnyttjas
och då har det icke framförts förgäves.

F O L K V I S O R .
Upptecknade i Degerfors av
INGEMAR INQERS.

De visor, som här följa, äro icke säregna för Västerbotten i
den meningen, att de skulle vara diktade i Västerbotten eller endast
kända där. Visor av det slaget finnas ju också — i synnerhet
sådana, som handla om vissa orter och personer — men de flesta
folkvisor, såväl äldre som nyare, äro gemensam egendom för Sveriges folk. Var och när de först ha uppstått och av vem de ursprungligen äro dikade, är i de flesta fall okänt. Men samma visa
kan vara högst olika beskaffad både till ord och melodi i olika
landskap och även inom samma landskap. Här meddelas nu några
visor såsom de blivit upptecknade i Degerfors kyrkby. Av dessa
äro de först upptagna av mycket hög ålder och en av dem (Herr
Peder) t. o. m. av medeltida ursprung. De tre senare härstamma
antagligen från förra århundradet. Tyvärr ha icke melodierna till
alla visorna blivit upptecknade.
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Herr Peder.
Herr Peder han gångar i sin kammare in
för att kamma och krusera sitt hår,
sen gångar han upp till sin fostermor igen
för att fråga vilken död han skulle få.
"Ja aldrig blir du lagder uppå sotesängen ner,
ej heller blir du slagen uti fält,
men akta dig väl för de böljorna de blå,
att dem icke förkorta ditt liv."
"Ja
att
jag
och

nog skall jag akta mig för böljorna de blå,
dem icke förkorta mitt liv,
skall bygga ett skepp utav lättaste kork
dess master utav valfiskaben."

ii

Men när de hade seglat en fyrahundra mil,
då började skeppet att stå,
de ropade till Fader och till Gud i himmelen,
att de hjälpen utav honom skulle få.
Kaptenen, som var en förståndiger man,
han talade förståndiga ord:
"Kom låtom oss kasta gulltärningar ombord
för att se, vilken synden haver gjort."
Den första gulltärningen på sorgebordet rann
framför de sjöfarande män,
och lotten den föll på herr Peder förste gång,
som var konungens älskade son.
Den andra gulltärningen på sorgebordet rann
framför de sjöfarande män,
och lotten den föll på herr Peder andra gång,
som var konungens älskade son.
Den tredje gulltärningen på sorgebordet rann
framför de sjöfarande män,
och lotten den föll på herr Peder tredje gång,
som var konungens älskade son.
"Ja, eftersom jag nu den största synd begått,
så må jag bekänna den för er;
Ja kyrkor har jag rövat och kloster har jag bränt,
och flickor har jag narrat alltjämt.
Men om någon utav eder skulle komma i land
och min fostermor skull fråga efter mig,
så sägen, att jag tjenar i ett främmande land,
säg även, att jag tjenar och mår bra.
Men om någon utav eder skulle komma i land,
och min fästemö skull fråga efter mig,
så sägen, att jag vilar under böljorna de blå,
säg även, att hon gifta sig får."
Så togo de herr Peder i hans silvervita hår
och kastade honom överbord,
när Peder börja sjunka, då börja skeppet gå
och svaja över böljorna de blå.
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Av de medeltida folkvisorna torde Herr Peder vara den i Västerbotten mest kända. Motsvarande visa i Oeijer-Afzelius' samling
Svenska Folkvisor är n:r 30. De i denna samling meddelade texterna
skilja sig avsevärt från här föreliggande uppteckning, och melodierna äro helt andra. (De flesta visorna i Oeijer-Afzelius' samling
äro upptecknade i Östergötland, Södermanland och Värmland.) —
Inom Västerbotten torde melodien vara ungefär densamma men
företer dock, liksom texten, avvikelser å olika orter. Huvudpersonen
kallas i Degerfors även "Herr Vider". Inom vårt land är visan
.utbredd ifrån Lappland till Skåne och utanför detsamma i Danmark,
Norge och Finlands svenskbygder.

Fången.
Vid Västervik där finns ett slott,
och det är härligt att skåda,
dess portar äro av rödan gull, av rödan gull,
av marmorstenar är dess murar.
Därinne sitter en ung kapten,
som för sin trohet blivit fången,
femton alnar inunder jord, inunder jord,
allt ibland ormar och sandödlor.
Då träder fångens fader in
blott för att giva fången lösen,
tio tusen det bjuder han, det bjuder han,
blott att den fången vore löser.
Tio tusen ej hjälpa kan,
ty han är redan dömd till döden,
kring halsen har han en guldkedja röd, en gudkedja röd,
och därför skall han mista livet.
Visst har jag en guldkedja röd,
men henne haver jag ej stulit,
den har jag fått av min lilla vän, min lilla vän,
den har jag fått som en belöning.
Och icke gråter jag för jag skall dö,
för detta lider jag oskyldigt,
jag gråter blott för min lilla vän, min lilla vän,
jag tror jag gråter mig till döden.
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Gråt icke för din lilla vän,
ty hon är redan gömd i graven,
Ni få nog träffas en gång igen i himmelen
uppå den stora domedagen.

Motsvarar n:r 34 i Geijer-Afzelius' samling, "Det ligger ett
slott i Österrik", vilken är längre och mera utförlig än ovanstående.
Åtskilliga omständigheter tala för, att visan skulle vara av tyskt
(eller österrikiskt) ursprung och torde i så fall ha inkommit i Sverige i 30-åriga krigets tid — detta enligt anmärkningarna till GeijerAfzelius' Svenska folkvisor. Förändringen av "Österrik" till "Västervik" är vanlig och förekommer även i Sydsverige.

Två flickor i rosendelund.
Det
att
den
den

gängade sig ut två flickor åt rosendelund
plocka de blommorna så röda,
ena hon var så hjärteligen glad,
andra var av sorgen bedrövad.

Den rika hon sade till den fattiga så:
"Varför är du så sorgsen och bedrövad,
säg, har du mistat far eller mor,
eller haver du din ära förlorat?"
''Nej varken har jag mistat fader eller mor,
och Gud han bevarar min ära,
men jag sörjer allra mest för min lilla ungersven,
som oss båda hållit så kära."
Ungersvennen stod
och hörde vad de
"Men store Herre
säg mig, utav vem

int' så långt därifrån
flickorna de talte.
Gud, som uppe höjden bor,
skall jag taga."

Ungersvennen smög sig genom buskarna fram
och tog så den fattiga i handen;
"Ja du skall bliva min, och jag skall bliva din,
Gud låte oss få leva tillsamman."
"Ack ungersven, ack ungersven, vad tager du dig före,
som tar ju den fattiga i handen,
visst tar du väl hellre mig, som rikedomar har,
och låter den fattiga bortgånga."
6
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"Ja rikedomen är ett stort lån utav Gud,
och fattigdomen är en stor smärta,
ty den, som en gång riker är, kan också fattig bli,
den fattigen kan Gud göra riker."

Någon liknande visa finnes icke i "Svenska folkvisor", men
visan torde ha en ganska hög ålder och är i olika varianter spridd
i alla svenska landskap, ävensom i Svenskfinland.

En lördagsafton.
Det var en lördagsafton jag skulle gå ut,
jag gick mig ut med mina granngossar,
vi foro över sjön och sökte var sin vän,
och båten ifrån land den häftigt fördes.
Då gick jag upp till vännen min, där slapp jag intet in,
då började jag i mitt sinne att svära,
jag ropte bums: "Låt upp, fast nog så kan jag gå,
men först så vill jag se vem du har inne."
Då sparkade jag upp dörren och steg i rummet in,
då fick jag se en främmand' låg där inne
i famnen hos min vän, då blev jag mera vild
och rasar av ett oförståndigt sinne.
Då gick jag uti förstugan, en yxa hitta på,
då tog jag henne till att mörda
med tvenne hårda slag, tills blodet strömmar av,
och ångern uppå hjärtat häftigt tändes.
Då började jag att gråta och ville slippa ut,
men tvenne gossar dörren igenhöllo,
jag genom fönstret sprang och gav mig så i väg,
och båten ifrån land den häftigt fördes.
Då tog jag upp min krita och skrev i båtens stam:
''Adjö, farväl, I alla vänner kära,
min vän nu döder är, sen har jag ingen kär
och får för syndens skull ej längre leva."
Med hopknäppta händer han sig åt böljan gav,
med ¡hopknäppta händer igenfunnen, '
I ungdom, som det hör, vad tagen I er för?
ack läggen denna händelse på minnet.
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Är också känd i Sydsverige. En i Bara härad i Skåne upptecknad variant har dessa inledningsord:
En visa vill jag skriva om Sveriges norra gräns,
som nyligen har timat uti Norden,
det är allt om en dräng, som mördat har sin vän,
allt för en sådan kärlek här på jorden.

Det är alltså möjligt, att händelsen inträffat någonstädes i
Norrbotten i förra århundradet, ty en verklig händelse är utan
tvivel bakgrund för visan.

Amandas sorgsna klagan.
Kom, blicka in på en kyrkogård,
där står en grav och en minnesvård,
och invid graven en flicka står,
en blomsterkrans pryder hennes hår.
Hon ser
en suck
hon ser
och tysta

mot graven med tårfylld blick,
ifrån hennes hjärta gick,
mot graven och dignar ner,
bönen till Gud hon ber.

I ljuva stjärnors milda glans
på graven lägger jag denna krans,
den krans jag burit uti mitt hår,
en blomma ifrån min ungdomsvår.
O, Herman, Herman, du flytt från mig,
o, jag vill dö, när jag saknar dig,
du var den vännen, som Gud mig gav
och slumrat in i den tysta grav.
O västanvind, som
du vet så väl, som
du skall mig längre
men hälsa hem till

mitt sällskap är,
jag håller kär,
ej sörja se,
min käraste.

Ofta ligger någonting upplevat bakom en visa, vilket torde
vara fallet med denna, som är spridd såväl i Sverige som i Svenskfinland. En uppteckning från Finland är meddelad i Lagus' samling Nyländska folkvisor.
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Du har diamanter och pärlor.
Du har diamanter och pärlor,
du har allt vad en yngling begär,
du har också de vackraste ögon,
säg flicka, vad önskar du mer?
Jag var en uppriktiger gosse,
då jag var på mitt tjugonde år,
då jag blev av en flicka bedragen
och åt henne mitt hjärta jag gav.
Jag har varken far eller moder,
jag är ensam på ödsliger stig,
och därför min flicka jag beder,
att du icke skall bortglömma mig.
De flickorna alla jag liknar
vid de villande djur uti skog,
de ila kring berg och kring dalar
att söka sig bärgning och bo.
Nu måste jag sluta min visa,
ty jag kan icke sjunga den mer,
ty mitt hjärta är hårt som de stenar,
som ligga vid Sinai berg.

Anmärkningsvärt är, att v. 1 synes vara en översättning av
en dikt i Heines Buch der Lieder (Die Heimkehr, 65). De övriga
verserna överensstämma däremot icke med den tyska dikten utan
äro tillagda av folkpoesien.

Leander Engström.

L E A N D E R

E N G S T R Ö M

Av Intendenten SIXTEN STRÖMBOM.

D

et var en obarmhärtig vinterdag med isande blåst och tungt,
grått ljus, som vi i februari detta år sänkte Leander Engströms stoft ner i den frusna jorden. Den skara vänner till
honom och hans konst, som samlats kring den öppna graven, erforo
ej mycket av den stora, blida försoning inför döden, som känslan
av ett utfört livsöde inger. Skonlöst, efter mänskligt förstånd allt
för tidigt hade en av de starkaste, mest löftesrika i vår generation
kallats bort från sitt liv och sin gärning. Med hans bortgång hade
inte blott hans familj och vänkrets drabbats av en oersättlig förlust.
Vårt lands målarkonst hade berövats en av sina bästa krafter, ett av
sina största framtidshopp. I dubbel måtto drabbade hans bortgång
Norrland, som sett honom födas och som under hela hans konstnärsbana var det käraste föremålet för hans skapande. I hans av
strida kontraster hopsmidda lynne levde Norrlands väsen med all
dess karga storhet, dess rena ljus och kalla mörker, brusande festliga
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kraft och trollbundna stillhet. Han var en äkta norrlänning både i
sin längtan ut i världen och sitt hjärtas omätliga hunger tillbaka
dit upp, han var det i sin friska kamratliga öppenhet och sitt enstöringslynnes tvära utbrott. I sina sällskapliga ögonblick munter till
övermod, braverande ooh generös som en viking i hamn, hårt frispråkig i repliken, öste ¡han runthänt skarpsinniga tankar, undrande
frågor, ostyriga infall ur sin rika naturbegåvnings flöde. Under
sin oros mörka tider knäppte han stramt till om sina självtvivel och
sin överkänsliga sårbarhet; hans uppsyn röjde en själ, som frättes
inifrån, ihans stolta häftighet kunde då drabba vän som fiende.
Men först i arbetet och i familjekretsen lärde man känna den
friska innerlighet, den manligt fasta kärlek, som band Leander Engström till livet. Det i nöd och lust trofasta kamratskapet med en
tapper maka, hans lycka i samlivet med sina käcka pojkar, för vilka
han de sista åren var som en äldre bror, röjde den innersta fastheten
och värmen i hans skiftande väsen.
Leander Engström föddes den 27 februari 1886 i Ytterbogdal,
han var alltså härjedaling till börden. Hans barndomsår förflöto
i en kärv storslagen trakt, som helt visst betytt mycket för danandet
av hans natursinne. Efter vad han själv antytt, tilläto förhållandena i hemmet ej att Ihan fick en grundlig skolunderbyggnad;
sedan han kommit ut i livet, skulle dock hans vakna intelligens och
naturliga vetgirighet ge honom tillräcklig ersättning för vad han
härutinnan fått försaka.
Arbetet för den egna utkomsen började han i en underordnad
syssla på ett tidningskontor i Sundsvall. I den redaktionella staben
där befann sig bl. a. Ludvig Nordström, som senare i "Landsortsbohéme" med grotesk humor skildrat den föga upplyftande miljön
kring en norrländsk tidningsredaktion. Engström berättade själv
inte gärna om dessa år; helt visst voro de fyllda av trist mekaniskt
arbete och ovisshet om varthän han skulle vända sin oroliga kraft.
Nordström har vid ett tillfälle nämnt för mig, att det var för att
rädda sin själ undan förtvivlan, som det yngsta redaktionsbiträdet
började måla; under svår inre kamp mognade hans medvetande om
den konstnärliga kallelsen. Något av åren 1907 eller 1908 följde
han med en vedskuta ned till Stockholm i den bestämda avsikten
att bli målare.
Från det ögonblick han efter den långa resan satte sin fot på
Strandvägens kaj, räknade han sitt verkliga livs början. Hans första
besök gällde, efter vad han själv meddelat, Nationalmuseum. Underligt att tänka sig att detta konstnärsämne först vid 21 eller 22 års
ålder fick tillfälle se en verklig konstsamling! Man förstår honom
väl, då han försäkrade, att av alla konstgallerier han senare såg i
livet grep honom intet så starkt som muséet på Blasieholmen.
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Den unge norrlänningen i vadmal och laddor gjorde ett oförgätligt intryck på sina blivande kamrater, då han axlade av sig
näverkonten i Konstnärsförbundets skola. På en gång en förbryllad
yngling och en självmedvetén man, en friluftsmänniska och en
smula kväsig småstadskavaljer innanför samma tröja.

Ofoten-landskap.

"Förbundets" målarskola hade då sitt sista och stora skede.
Där undervisade Richard Bergh, Karl Nordström, Nils Kreuger och
Eugène Jansson. Bland eleverna voro flera av de ynglingar, som
några år senare jämte Engström gjorde sina namn kända i expressionisternas led: Fougstedt, Jolin, Griinewald, Percy, Sandels,
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Simonsson, Ullman. Ingen av dessa artister ha efteråt rosat undervisningen i skolan; de olika lärarnas undervisningsmetoder voro för
skiftande för att en säker handledning skulle kunnat meddelas. Men
utan tvivel var det av stor betydelse, att de unga kommo i nära beröring med män av den andliga auktoritet och stränga konstnärsmoral
som t. ex. Nordström och Bergh. Och dessa mästares kärlek til! de
svenska motiven har, som Ragnar Hoppe påpekat, haft ett mycket
djupt inflytande särskilt på Leander Engströms framtida utveckling.
Sitt verkliga elddop undfick hela denna skara — liksom dess
lärare en gång i tiden — ej i Stockholm utan vid Seinens strand.
Engström kom med till Paris och fann liksom kamraterna väg till
Henri Matisse's atelier. I denne radikale konstnärs skola fingo de
börja om ifrån början; mästarens undervisning var på en gång sporrande och strängt konsekvent. I Stockholm hade de hållits till att noga
efterbilda naturen; Matisse lät dem ur naturen hämta vad de funno
användbart till en uttrycksfull bild. Stämningar, som blott verkade
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genom skumrask och obestämda antydningar, voro bannlysta från
hans program. Penseln skulle direkt nedskriva intrycket i lysande,
rena färger, natursynen skulle tolkas som helhet; inga utarbetade
detaljer skulle inkräkta på det intensiva helhetsuttrycket. Detta var
principen för hela den renodlat artistiska riktning, expressionismen,
som Matisse blev lärofader till. De unga svenskarna omfattade den
med olika grad av trosvisshet. Engström blev jämte Griinewald
den, som gjorde den starkaste ansträngningen att ur lärdomarna
skapa en stor patetisk stil. De lyckades var och en på sitt vis; deras
konstnärliga framträdande skedde var för sig med en så påfallande
personlig kraft, att de av publiken redan från början accepterades
som den nya riktningens ledare i Sverige.
Engström hade före sin utresa debuterat med Abisko-motiv,
behandlade i en dekorativt realistisk stil, sannolikt tillkommen under
intryck av Helmer Osslunds måleri.
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De dukar ihan hemsände från Paris till "De -ungas" utställning
1910 voro mest naketbilder, stilleben och franska landskap. Målningssättet var franskt i olika tonarter, växlande mellan en strängt
disciplinerad form, som röjde hans beundran för Cézanne, en
mera lössläppt färgstil, påminnande om läraren Matisse's; en överkänslig, nästan neurastenisk färg i samma skala, med vilken den unge
Picasso väckt sådan beundran. Man märkte att han lärt sig vörda
gammal egyptisk och byzantinsk konst. Engström hade med vanlig
intensitet kastat sig in i sökandet efter vad som passade hans lynnesart hos alla dessa förebilder. Under ett par år framåt förebrådde
honom kritiken, att han dolde sig själv bakom de främmande förebildernas stil. I många fall var detta sant, i andra inte; i allt detta
umgänge med främmande konst mognade Leander" Engström till
en medveten och kultiverad konstnär.
Failhågan att hans friska egenart skulle plånas ut visade sig
ej vara befogad. Det säkraste medlet häremot bar han i sitt eget
bröst: sitt personliga frihetsbehov och sitt väsens djupa fäste i
den norrländska naturen. Åter och åter förde ihonom hans längtan
dit upp till de ljusa fjällvidderna; på de fria stigarna, i den rena
luften och tystnaden, inför de klara färgerna fann han åter det
enklaste odh innersta i sig själv; i denna omgivning blev hans
måleri uppriktigt, stort och naturligt.
Under försöken att tolka de syner, han mötte vid Torneträsk
och Ofoten, lämnade han det delikata, nästan vekt förfinade målningssätt, han utbildat: i Paris; hans stil blev enkel ooh våldsam
som denna naturs lynne. Den framträder klar och färdig i den
stora Narviksbilden på Nationalmuseum eller än bättre i den
strålande "Afton vid Rautasjärvi".
Med kompositionen "Jägaren" har han måhända nått högst
i denna stränga, ljust allvarliga stil. Bilden är ingen anekdotisk
jaktskildring utan en monumental framställning av människans samliv med fjällnaturen.
I den stolta raden av tidiga Torneträsksbilder har Leander
Engström givit oss de första uttrycken för den moderna människans
känsla inför Lapplandsnaturen; där framstår han som upptäckare;
hans starkt personliga syn har också verkat vägledande på samtidens
konstnärliga uppfattning av vår fjällvärld.
1912 hade Engström definitivt lämnat Paris och var sedan —
frånsett ett års vistelse i Danmark 1918 — under hela krigstiden
bofast i Sverige (i Stockholm och Gnesta). Han hade under dessa
år, både här hemma och i Danmark, vunnit stort erkännande och
betydande framgångar på konstmarknaden. Han hade vant sig
vid att arbeta med stor, ibland allt för stor lätthet, och han kände
själv till slut, att detta innebar en fara för hans konst. Helt säkert
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var det i en känsla av att han behövde ta upp kampen för en
fastare stil, som han 1920 begav sig till Italien. Här ställde han
sig i den strängast tänkbara skola, då han med grundlighet och
allvar gick till studiet av de gamla medeltida målarna, en Cimabue,
en Pietro Lorenzetti, en Taddeo Gaddi, vilka han tidigare beundrat
på avstånd men nu lärde sig älska och vörda.
Såväl efter Pietro Lorenzetti som Taddeo Gaddi utförde han
kopior, vilka på grund av sin personliga och inträngande tolkning
av originalen förtjäna att särskilt nämnas bland Engströms efterlämnade verk.

Afton vid Rautasjärvi.

Efter en tids resor till skilda konststäder i Italien, slog sig
Engström med sin familj ned i Florens, först inne i själva staden,
sedan utanför i det lilla samhället Settignano, underbart beläget
på kullarna nordost om staden. Där upplevde han ett år, fyllt av
den dubbla lyckan att stå mitt i sitt eget livs fruktbara sommar
och att kunna fritt få umgås med den stora konstens skapelser.
Jag har ett mycket levande minne från förvåren 1922, då jag
på en kort resa från Schweiz' snöregioner besökte Engströms i
Settignano. Det var någon gång i mars; efter veckor av köld och
storm stod jag ej vidare emot min längtan efter sol och vänners
umgänge utan satte mig på Bernina J banan och tog efter den långa
resan genom snötunnlar nattåget till Florens. Där var inte den
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årstid jag sökt — Apenninernas toppar glänste vita av häftigt återkommen vinter, och spårvagnen upp till Settignano var nedsölad
av snömodd — men Engströms voro hemma. Jag visste inte, var
den V i l l a V i c ih i låg, som de hyrt; men hela Settignano tycktes
känna den svenska målarfamiljen med de två blonda pojkarna. Jag
kommer ännu ihåg, att den, som gav mig besked om vägen, var en
bondhustru, vilken för köldens skull satt uppkrupen i den stora
öppna spisen odh stickade. Villan fanns i utkanten av staden, ett
enkelt hus med atelier — trevligt trots den i Italien vanliga bristen
på uppvärmningsanordningar. Där regerade nu "il pittore svedeze"
med barn och blomma. Därifrån hade han nästan ständigt för
ögonen en hänförande utsikt över Arn o-dalen med dess klara, mjuka
former och skiftande ljusspel; runt omkring sig i sitt vardagsliv
såg han genuina folktyper, vackra eller ikaraktärsfulla toskanska
människor.
Han hade själv en känsla av att han fått nog av galleristudier
för en lång tid. Nu arbetade han på nya saker, medan reseintrycken
fingo tillfälle smälta. Vad som just då helt upptog hans intresse
var inte färgerna utan arbetet med f o r m e n . Med sin vanliga
brinnande energi hade han inte nöjd sig med att använda teckningen
för sitt studium; som en gång tidigare, då skulpturen "Ung lapp"
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tillkom, hade han gripit till leran odh modellerpinnarna. Där stod
nu i atelieren en halvfärdig grupp av en man och en kvinna, strängt
stiliserade figurer i stora uttrycksfulla åtbörder.
Men utefter väggarna i det iskalla rummet syntes påbörjade
och färdiga oljemålningar, mest landskap och figurkompositioner
med toskanska folktyper. I dessa verk återfann jag det levande,
ibland hårda allvaret från Leander Engströms tidigare måleri; de
lösa, allt för lättvunna verkningar, som under en tid smugit sig
in i hans arbetssätt, voro försvunna. Han var i färd med att höja
sin stil till monumental storhet och kraft. Det var resultatet av hans
intensiva studiearbete i gallerierna och i sin egen atelier.
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Han kände variât hans väg bar; han talade om att härnäst
ville han söka få en monumental uppgift hemma i Sverige. Han
beredde sig på att måla på mur; han hade satt sig in i freskoteknik
och brann av iver att få breda ut sin pånyttfödda konst över
stora ytor.
För sommaren hade familjen planer på att bo vid havet på en
badört F o r t e d e i m a r m i, nära de stora marmorbrotten vid
Cararra. De gladde sig åt tanken att få komma ifrån sommarhettan
i Arnodalen odh ifå leva nakna som vildar på stranden. Leander
Engström ville också till havet av en särskild anledning. Han
anförtrodde mig att för hans inre syn länge levat ett stort
patetiskt motivt, ett skeppsbrott, som han nu kände sig mogen
att måla.
Sommaren gick odh hösten, och Engström ställde ut en hel
rad av sina italienska arbeten i Stockholm, kritiken var respektfull
men en smula undrande.
Våren 23 kom han själv tillbaka på allvar. Det var en stor
vägg i en av Göteborgsutställningens paviljonger, som väntade på
honom.
Jag var också därnere för att göra bokslut med Nya Lödösegrävningama. En dag kom städerskan in på mitt hotellrum med
besked att en herre sökt mig och lämnade ett kort, nej en öletikett,
på vars baksida stod skrivet: Leander Engström.
Förklaringen på denna kombination fick jag snart, då jag såg
Engström med sina stuckatörer stå på arbetsställningen i det
Prippska bryggeriets paviljong och skapa upp konturerna till en stor
freskomålning. Den blev färdig på otroligt kort tid som mycket annat
på denna oförgätliga utställning; till Engströms bästa verk kom den
ej att höra; men den fängslade genom en viss äventyrlig fantasi
och dess dekorativa förtjänster voro obestridligen betydande. Det
var ej den monumentala uppgift, han önskat sig, men dock ett tacksamt tillfälle att pröva krafterna. Uppmärksamheten blev också riktad på hans dekorativa förmåga; han fick därpå ett par mera betydande uppdrag: utsmyckningen av ett rum i Stockholms stadshus
och en plafond i den nya Skandiabiografen. Han skilde sig med
heder från båda verken. Dock infriades knappast de löften om ett
stort modernt väggmåleri, som hans italienska kompositioner givit.
Han kände detta själv och sökte den antagliga förklaringen i den för
utförandet allt för knappa tiden.
Efter Skandia-freskens fullbordande behövde han åter ro och
fria vidder omkring sig; han sökte sig tillbaka till sitt kära Norrland.
Han kände lust att gå naturen in på livet mera direkt och enkelt
än förr; han hade alltid tyckt sig manad att fortsätta den nationella
traditionen i vår konst. För hans romantiska landskapskänsla var
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det särskilt en av våra äldre målare, som stod hans hjärta nära "de
brusande vattenfallens och det stormiga havets tolkare", Marcus
Larsson. Vad han hos denne mest beundrade var hans mod att
taga naturens starkaste krafter till tolk för sin egen känsla. Liksom
Marcus har han alltid haft en särskild glädje i att måla vattenfall.
Denna gång stod han nära Forsmo ute mitt i vintern och studerade
älven, som rök i de sjudande virvlarna. Det hann ej bli till stora
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målningar, det stannade vid en rad stora teckningar och litografier.
Arbetet ute i kölden ådrog honom en allvarlig ohälsa; han tvangs
att för flera månader hålla sängen och utstå de fruktansvärda
kval, som sjukdomen, nervspetsinflammation, medförde. Han kom
sig visserligen igen, men hans forna gränslösa tillit till den egna
styrkan var ej så stor som förr. Lidandet verkade ej på minsta vis
stäckande för hans arbetsglädje, men det öppnade vägen för den
blida, nästan veka innerlighet, som han förut sökt hålla borta från
sin konst. Nu vågade han låta en personlig ödmjukhet inspirera
sitt skapande och ägde tillräckliga medel att uttrycka denna konstnärligt.

«8
Under konvalescensens stilla, harmoniska tid, då hans plågade
händer blott med svårighet orkade föra penslarna, tillkommo också
flera djupt besjälade verk. Jag tänker framför allt på det vackra
porträttet av hans maka Fru Maria Engström. Den värld, som
lidandet öppnat, blommar i hennes bild rikt som en fredad örtagård.
Öppet, men försynt i sin innerlighet, har han åt porträttet anförtrott den stora tacksamhet han hyste till sitt livs tappra kamrat.
Småningom kom hälsan helt åter och Leander Engström kände
hur stugan uppe vid Torneträsk lockade och att de forsande älvarna
väntade honom. Och åter stod han två somrar, sin näst sista och
sin sista, inför sina fjällvidder igen, och kände, hur han aldrig
begripit deras höghet och rena färger bättre än då.
Han lät åter dånet av Västerbottens älvar ljuda genom sin själ
och målade deras forsar än en gång; inte på väldiga dukar utan i
mera blygsamma format. Vårflodens gula vattenmassor, som vräktes
ner i fallets vita kok och den tomma rymden, som stod still i ljusets
starka klarhet.
Så kom sommaren 1926, då familjen sökte sig ut till ett fiskläge
i ångermanländska skärgården. De ljusa veckorna fingo sin säregna
stämning av lä och blanka vatten; vad Engström målat härifrån
talar om sommarlycka och obekymrat arbete. Han visste, att en
stor tung upppift väntade honom under den kommande vintern
och kände att han behövde samla all sin kraft härtill. Det var den
länge påtänkta skeppsbrottstavlan, som han ville söka måla färdig till
"Unionalens" planerade utställning i januari 1927. Redan tidigare
hade han visat en stor, helt utarbetad kolteckning av dess komposition: det skeppsbrutna människoparet som i förtvivlans kamp
driva in mot klippkustens bränningar. I denna scen ville Leander
Engström uttrycka allt det han bar inom sig av oro och ångest
och därav skapa en stor, skön och vilt patetisk symbol för livskampen.
Fram på senlhösten tog han på allvar i tu med bilden, som under
hårt arbete småningom framträdde i färg. Spänningen hos konstnären ökades under verkets fortskridande. De mörka dagarna strax
före jul fortsatte han långt ut på kvällarna tills krafterna ej längre
höllo ut. Efter en kort julferie i Dalarna med sport och vila, skulle
han åter ta upp arbetet på den nästan helt färdiga tavlan, men
insjuknade i matförgiftning. Knappast återställd från denna sjukdom uppträdde andra symptom och efter några få dygns lidande
av en skenbart ofarlig åkomma förvärrades plötsligt hans tillstånd
•och utan kamp slocknade denna själ, som flammat likt en fackla.
Det var den 6 januari i år.
För den, som kom Leander Engström personligen nära, står
det som något obegripligt, att han är borta. Man fattar ej, att han
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inte längre lever och verkar. Han hörde till de människor man
vant sig vid att (räkna till flygelmännen i sin egen generation. En
ledaregestalt var han knappast; hans intresse var uteslutande samlat
kring det egna skapandet, han var en av dessa män, ifrån vilken
det strålade kraft. Denna hänsynslösa och i sig själv koncentrerande kraft lever ännu i hans verk och kommer säkert
att leva länge sedan människorna glömt, att det fanns en omstridd
konstriktning, som hette expressionismen. Ty dessa verk föddes av en
rik andes kärlek till ljuset och formades av en manlig vilja och
en skönhetslängtan, som under tapper kamp fann sitt eget uttryck.

UR

Ö S T A N B Ä C K S

B Y A S K R I N

Av SETH LARSSON.

Det torde vara bekant, att många byar hava alla handlingar,
som röra byns angelägenheter, förvarade i det s. k. byskfrinet.
Under min vistelse i Östanbäck blev jag satt i tillfälle att taga del
av byns handlingar, och jag vill här framlägga några iakttagelser,
gjorda under en flyktig genomgång av det vidlyftiga materialet, en
genomgång, som trots dess ytliga a'rt tagit ett par dar i anspråk.
Då vi lyfta upp papperspackorna ur kistan för att genomgå
dem, finna vi till att börja med, att de utgöras av en mängd dokument av olika format och färger, hophäftade böcker i kvartformat
och folio, somligt rätt väl bibehållet, annat däremot illa medfaret.
Så ha somliga handlingar använts att göra uträkningar på, andra
ståta med avskrifter av psalmverser eller utgöra underlag för skrivövningar av mer eller mindre prydliga namnteckningar. Små kryp
ha också lämnat prov på sin energi, en pappersmal har bitit två
bål i själva "byordningen", som den tydligen gillat ooh tyckt om.
På baksidan av en fullmakt från 1821 har någon skrivit: "Oamla
odugeliga handlingar"; därunder står med annan stil: "Och den
der har Lust att läsa han får lof at Se sig väll före", i vilket vi
vilja instämma men däremot inte med den första ärade skrivaren.
Vad är det då för handlingar, som det gamla byskrinet innehåller? Ja, det är utdrag ur domböcker, byastämmoprotokoll,
arbetskontrakt av olika slag, auktionslängder över utarrenderande
av fiskrättigheter å olika namngivna platser, kvitton och räkenskapshandlingar, uppbördslängder, debetsedlar (även ett par finska),
order av olika slag, förteckningar över gåvor till de fattiga, förteckningar på de byamän som (1834) "av egna lador tillverkat
Saltpetter", en teckningslista för bidrag till utsäde för den av kriget
utblottade Franska allmogen (1871), en kopia av byordningen, utfärdad 1741, en bit av en bykarta från 1798 samt åtskilligt annat
smått och gott.
För dialektforskaren är inte mycket att hämta ur allt detta
myckna, men vi se ändå av former som s k i 11 d i g a, v i , b i n ,
\ n g e n t i n g, b o r t f 1 i g e r (de två sista ex. i en avskrift av
psalmverser) att vi befinna oss inom "Biske". Vidare märkas ord-
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former som d y n g e n , s k j u t t i t, s p o n , l a n g e n f i s k e samt
s t å n n i n g (ljustring). Emellertid har en skrivkunnig herre i
marginalen till en besvärsskrivelse givit prov på sin färdighet i
ortens dialekt i form av ett samtal mellan två personer, som lyder
sålunda:
Gudag gudag å tack för sist, ja tack skå du håva, nå hörä lef
du då, jo i lef no bra hörä du lef, jo i skå änt just klåga, ja hä
jär då bra no sä, hairäs hä nånting nytt noli såcken då, nai aint
just nånting annas än vänligt, söi såcken då, nai — aint just na,
nai i vahl no asta gå i ändå, farrväl, adiö.
Av mindre vanliga personnamn, som påträffats i handlingarna,
märkas Gertsson, Gerhardsson, Östensson, Kristiansson, Mosisson,
Adamson, Härre Brännare (soldatnamn).
Vi skola nu genom referat eller avtryck av en del handlingar
söka ge en fylligare bild av de olika papperens innehåll. Den
antagligen längst tillbaka i tiden liggande händelse, som beröres
i dokumenten, är en tvist mellan Östanbäcksborna och Västanbäcksborna rörande intrång på varderas skog och fiskevatten. Tvisten avgöres i ett domstolsutdrag av den 30 mars 1666, men utdraget
föreligger endast i en senare avskrift.
1735 den 5 mars stadgas straff för "den som ej har försvarlig
giärdzlegård och den som låter någon grinna eller led efter sig
öppen ofehlbart sakfälld blifwa till två dahler S:rmts wite utom
det han skadan ersättia skal efter mätismanna ordom."
Ett annat ärevördigt dokument är byordningen utfärdad 1741
och omfattande 32 punkter. Av sista bladet i kopian är en fjärdedel
borta. Språk och stavning äro rätt ålderdomliga, vilket torde
framgå av följande två utdrag:
23. Wilja samtel. Grannarne på en wiss och dertil utsättjande
tjenlig tid uti ängarne öfwerse tegskiften til deras Råstakar, som til
6 kvarters längd giöras böra och en aln neder i jorden slås, med
dess namn och bomärke, som tegen äger: Så skall 10: åhr tilbaka
tagas til rättelse, och som med witnen wisas eller större delen af
grannarne derwid utsättja skall gälla, och ther Råstaka nederslås
och stående blifwa, till thess rätt delning för sig går.
28. Böra alla kreatur, som här frammanföre nembde äro,
undantagandes hästar, wara märkta, innan the om wåhren utsläppas, på thet uppsyningsmannen må theraf kunna aftaga, enår the
finnas på någons ägor, hwilken theraf är ägare, then sin skyldighet
härutinnan icke fullgiör miste thet kreatur, som är utsläpt omärkt,
och skall thet then tillfalla, som är upsyningsman eller angifware.
En papperslapp, daterad den 15 sept. 1818 innehåller "Förteckning på huru många personer äro låtägare uti dä 3 biörnar". Där
står bl. a.: Olof Persson för säljandet av Björnhudarne 1:32.

92
Spick av enna biörn 1 Rd. 24,
dito af andra biörn 2 Rd.
dito av tredje biörn 2 Rd.
dito biongallan 42,
Jan Krisiarson en biongalla 47.
Olof Jonsson 3 biongallan 1 Rd. 23 sk.,
Erik Olofsson äger att fordra 9 sk. av
bysk Lagbion.
Från 1822 är en "Dax Wärks-Bock från Östan bäckes sågens
upbyggande". Vid denna är häftad en annan räkenskapsbok för
sågen. I denna får man bl. a. veta, att det en gång har gått åt
"Ett stop Till Wråbas öll äfter 5 plåtar kannan". På flera ställen
finnes antecknat, hur mycket brännvin, som gått åt vid "gångsölet",
(gångsölet var ett litet kalas, som hölls, då sågen sattes i gång
första gången) t. ex.
En kanna brännvin å 1 Rd. 32 sk. Till gängs öll den 6 maij.
Brännvin kunde ju på denna tid' t. o. m. brukas som betalningsmedel (se t. ex. Grimberg, Svenska folkets underbara öden,
del IV sid. 101). I ett brev den 22 maj 1841 från Joh. Marklund
i Storkåge till byåldermannen Östen Andersson heter det bl. a.:
"För den nog förut och allmänt kända månhet och drift för sågverket och sågningens skötsel så wäl för eget som för det lilla och
obetydliga qvantum som lärer wara tillverkat för mig, får jag härmed sända Byamännen IV2 Kanna Brännvin i Gratification". 1
ett kontrakt från 10 jan. 1843 rörande renbete å Östanbäcks byaskog
skall Anders Aronsson från Arjeplog "erlägga i Landtull Tre Rd.
Banco och en kanna Bränwin och Ren ost".
I slutet av år 1830 ägde en avrättning rum å Bure hed. Dessförinnan tillställdes byamännen följande "Ordres", daterad Skellefteå den 30 okt. 1830.
"För att utgöra spetsgård den fjerde (4:de) nästkommande
november vid Enkan Sara Pehrs dotter från Ersmarks avrättande,
» enlighet med Kongl. Maij-ts Nådiga dom av den 23 :e nestledne
September, beordras samtelige Östanbäcks Byamän att sagda dag
kl. 9 f: m: sig å Bureheden innfinna med hvar sin fyra alnar lång
tillhyflad åt ena ändan hvässad pik.
Spetsgården bör förbliva uppställd efter den ordning som å
stället bliver utvisad, och åligger det förövrigt en hwar med stillhet
och hörsamhet iakttaga hvad som af krono Betjeningen tillsagt
varder."
En påminnelse om nödåren erhålla vi i en skrivelse från 11
nov. 1868, vari det heter, att byamännen sammankommo för att
ingiva ansökan om hjälp från Skellefteå kommuns undsättningskom-
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mitté "Och största delen hafwa en längre tid mest med halm och
andra nödbröds ämnän uppehållit livet". De behövande uppräknas
och utgöra 76 familjer om tillsammans 434 personer.
Hur vården om de fattiga handhades framgår ur flera stämmoprotokoll. Den 10 jan. 1844 beslöts "att på ett dygn på Tunneiandet sköta och omvärda Enkan Greta Bäckström, vilket genom
Lottkastning börjar å N:o 15". Om tre bara heter det i ett protokoll den 30 jan. 1871: "Alla dessa 3 barn uttaxserades och utiåttades att underhållas efter fyrktalet enligt låttningen. Hvilka
alla dessa tre taxerades till Tvåhundrade trättio Riksd. Rmt."
Den 18 juni 1868 beslöts, att hundar ej få hållas lösa "Hwilken
som hälst som träfvar hunden lös på Åker äng eller i skogen aflifva
dessa rovgur på wad sätt som för tillfället bäst synes. Vilkett den
som därmed onöjgd blifver får derför samfälta byamännen tilltala".
Denna axplockning torde giva en föreställning om vad som
lmnes att hämta i det gamla byskrinet. Egendomligt är, att intet
dokument finnes, som berör förhållandena under kriget 1808—09.
Vi ha funnit, att de gulnade papperen givit oss intressanta
inblickar i de förhållanden, under vilka befolkningen i dessa trakter
levde för generationer tillbaka, inblickar, som ej blott äro av värde
för kulturhistorikern utan även av värde för var och en, som intresserar sig för hur förfäderna hade det i gångna tider. Liksom vi
själva ej vilja bli bortglömda av dem, som komma efter oss, böra
vi, under stundens ävlan för brödet och omsorgerna för framtiden,
även någon gång låta tanken dröja vid det förflutna, de gångna
släktena, deras liv och gärning under helg och fest, vardagens
släp och slit under armod och nöd. Så bindes ett band mellan
gånget och kommande, forntid och framtid, och en levande tradition
skapas.
Varje dokument och varje sak från fordom bör därför pietetsfullt bevaras och ej i tanklöshet föiirstöras. Det kan komma en
iid, då man bittert får ångra sin likgiltighet och försumlighet. Författaren till dessa rader skulle vara rikligen belönad, om de kunde
iära en och var att behjärta de ord, som stå iriristade ovanför
ingången till Nordiska museet:
Den dag kan gry, då allt vårt guld ej räcker
att forma bilden av den svunna tid.

T V Å V A G G V I S O R O C H EN D A N S F R Å N
VÄSTERBOTTEN.
Fil. lic. Seth Larsson har i Landsmålsarkivets samlingar funnit
ett par vaggvisemelodier med text efter originaluppteckning av
pastor J. A. Linder, på sin tid kyrkoherde i Umeå landsförsamling,
jämte en dans med tvenne melodivarianter, upptecknad och beskriven av läraren R. Nordenstam i Jönköping.
Tack vare benäget tillmötesgående av licentiat Larsson, som
haft vänligheten ställa en avskrift av uppteckningarna till Hembygdsföreningens förfogande, kan årsboken härnedan meddela desamma.
I.
Vaggvisor
från norra Västerbotten upptecknade av J. A. Linder 1873.

Respektive texterna lyda:
Titter du i gludjen, lill kär söten min
Stydjen är i sängen; kom inte in!
Jag tror att karVn
är viller och gaVn
som inte kan köra, att stydjen är hemma.
Vyss, vyss, stydjen är hemma,
vyss, vyss, vyss, jag vyss.
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När rågen syns på gärde
och vinden blåser frisk men kall,
jag reser mina färde
och hälsar flickor all.
Den skönsta flickan ger jag hand
och lägger ut från Svea land,
men böljorna de frusta, hå, hå.

Under den första av dessa visor står antecknat: Om denna
'Vaggvisa' har prof. Säve lemnat följande upplysningar:
"En
munk plägade besöka en gift kvinna, och när munken kom och tittade i fönstret, underrättade hon honom genom sin vaggsång, om

mannen ("stydjen") var hemma.'" — Visan förekommer även på
Gotland. (M. Nordström.)
Om professor Säves upplysning håller streck, något som redan
visans text låter vara sannolikt, skulle vi i denna visa således ha
ett minne från den katolska tiden. Dess frivola humor och motivets
pikanta tillspetsning verkar icke desto mindre egendomligt främmande ur svensk synpunkt. Trots sin utstyrsel i oförtydbar västerbottensdialekt, pekar visan snarare hän mot sydländskt än svenskt
ursprung. Dess uppsluppna ton visar en säregen släktskap med
andan och tonen i renässansens Italien sådana densamma förevigats i Bocaccios Dekameron-cykel. Den situation, som visan
återger, liksom själva sättet att återge den, skulle kunna vara klippt
och skuret ur den berömde renässansdiktarens levnadsglada verk.
II.
"Låterskensdansen" ( = Norrskensdansen).
Om denna lämnar upptecknaren följande notis:
"Låterskensdansen" (Norrskensdansen) Westerbotten (dansas
mig veterligen numera ej i kustsocknarna) — undertecknad (från
Nysätra) har därför ej sett den utföras ehuru melodin är mycket
allmän. Beskrifningen öfver dansen kan jag blott till principen här
framkonstruera. —
R. Nordenstam.
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De dansande uppställa sig så som teckningen (fig. 1) visar.
4 vänd utåt; + inåt. "
fattar sitt + i högra hand, för det motsols, inom, sjelf gående utom, medsols; therpå fattar han nästa +

¿^»-¿«^vU^ • "t"-

med vänster hand och för det utom o. s. v. 4 rör sig sål. medsols
och + motsols i en kurda af det utseende fig. 2 visar. Då | möter
sitt + , svänges om ett hälft hwarf och rörelserigtningarna ombytas.
Dansens melodi, olika i de olika socknarna, spelas eller trallas i
Norsjö och Nysätra på följande sätt:
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Tillägg.
Sedan ovanstående rader gått i tryck, har jag beträffande den
första av de ovan anförda vaggvisorna, av lic. Larsson uppmärksamgjorts på en uppsats av Josua Mjöberg i Svenska Landsmål 1908 H.
1, sid. 65 ff. om " V i s a n o m ä l s k a r e n v i d g l u g g e n . "
Det framgår av Mjöbergs uppsats, att visan ifråga är en av de
populäraste och mest utbredda i hela Skandinavien. Från Norrland
har den emellertid hittills endast varit känd i Ångermanland, därifrån
trenne uppteckningar av densamma föreligga. Nu har det visat
sig, att den Linderska uppteckningen av vaggvisan icke är ensamstående ens i Västerbotten. Under sommaren har jag sålunda av
folkskolläraren O. Renhorn i Skellefteå erhållit en av honom gjord
uppteckning av visan från Skellefteå socken. I denna version, som
är långt fullständigare än den Linderska (den har 4 strofer, då L.
anför blott en enda) kallas den äkta mannen för "Gråskägg". Om
älskaren utsäges ingenting annat än att han är "ung". Munkhistorien är således här eliminerad.
Till sist några ord om vaggvisans härstamning. Min ovan
framförda förmodan om ett italienskt ursprung har visat sig hålla
streck. Doktor Mjöberg har i sin nyss refererade uppsats t. o. m.
kunnat fastslå den litterära källan: Boccaccios Decamerone. Närmare bestämt: den sjunde dagens första berättelse i novellcykeln.
H. Mn-Pn.
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H ä r nedan meddelas den Renhornska uppteckningen av v a g g visan:
Vaggvisa.
E n kvinna satt och v a g g a d e sitt b a r n .
H o n var gift P r
p e n g a r s skull med en g a m m a l m a n , s o m h o n kallade G r å s k ä g g .
Men h o n h a d e en u n g älskare, som k o m till henne om kvällen. F ö r
att varsko h o n o m s j ö n g h o n f ö l j a n d e vaggvisa f ö r sitt b a r n :
"Jag ser ditt väna öga
tussa, tulla, vännen min.
I morgon skall Gråskägg till kvarnen
tussa, lulla, vännen min.
Men att du icke kan höra
att far är hemma, far är hemma
tussa, lulla vännen min.
Barnen, dem ligger och sofver
tussa, lulla, vännen min.
Och nyckeln hänger på taket
tussa, lulla, vännen min.
Men att du icke kan höra
att far är hemma, far är hemma
tussa, lulla vännen min.
Då säger
Gråskägg:
"Men hvad sjung' du nu,

käring?"

"Jag måste väl nå'nting få sjunga
tussa, lulla, vännen min.
Så ej små barnen, de gråta
tussa, lulla vännen min.
Tussa, lulla, gulla snälla
som kom' till mej om kvälla,
men att du icke kan höra
att far är hemma, far är hemma
tussa, lulla vännen min.
Upptecknad av G. R e n h o r n , Skellefteå.
(Den, s o m meddelat visan, h a r i sin b a r n d o m h ö r t den s j u n g a s
a v sin f a r m o r . )

FOLKMÅLET

I

V Ä S T E R B O T T E N S LÄN

Av SETH LARSSON.

D

Å den, som skriver dessa rader, hade blivit invigd i landsmålsalfabetets hemligheter och skulle göra sina första landsmålsuppteckningar, var det helt naturligt, att han slog sig
ned i den by, där han var mest hemma och som han bäst kände till.
Det var en by i Nysätra socken, där far och mor voro födda och
där flera släktingar funnos. Där trodde han sig skola finna mest
förståelse, som skulle kunna underlätta arbetet. Men så blev det
inte, åtminstone inte till en början. Man var ganska ohågad att
meddela sig, man liksom blygdes för sitt tungomål och trodde, att
folk skulle göra narr av det. Emellertid, då de fingo se en tryckt
bok, som handlade om målet i en grannsocken, fingo de en helt
annan syn på saken och började lossa på tungbanden en smula.
Hos många torde den föreställningen vara rådande, att landsmålet eller dialekten i en by är en förvanskning av det s. k. riksspråket. Samma uppfattning möter man ofta även i äldre dialektuppteckningar, där en viss dialektform ställes emot "den rätta
svenskan". Emellertid är det ingalunda så, utan dialekterna ha
lika goda anor som riksspråket och ha i många fall bättre bevarat
den inhemska talspråkstraditionen, under det att riksspråket påverkats av skriftspråket och av främmande språk.
Att en dialekt kan bättre bevara ett ursprungligt förhållande än
riksspråket, skola vi klargöra genom ett exempel och ta då följande
o r d p a r : såga: låga, måla: tåla, dela: sela, låna: dåna, fräsa: läsa,
leta: veta, docka: mocka, doppa: droppa, morra: borra, krossa:
mossa, råtta: skotta.

Gemensamt för alla dessa ordpar är ju, att alla äro tvåstaviga
och sluta på -a, de sex första innehålla en lång, betonad vokal,
följd av 'en enkel, kort konsonant, de fem sista innehålla en kort,
betonad vokal, åtföljd av en lång konsonant. De enskilda orden
inom varje ordpar förete ju fullständig ljudlikhet med varandra,
från den betonade vokalen räknat, de rimma ju med varandra.

SPRÄKKARTA
over

\/ÄSTER60TTEfiS LÄMS KUSTLANO

¿>c?/ <f~"f> s/oomm

¿>ö,n eV/j
SYyio/so ¿>en oos
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öe/n
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/ös
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Om vi nu återge dessa ord på Ume-mål, blir det på följande
sätt* :
sååg: löga, måå 1: tô\a, deel: sela, lådn: dåna, frees: lesa, leeit:
vetta, dööck: mô(c)ka, dööpp: droppa, möörr: böra, krööss: môsa,
röött: skôt(t)a.

Vi se således, att de första orden i varje ordpar förlorat sitt
slut-a och att den första vokalen fått ett mera utdraget uttal, det
låter som två vokaler (circumflekterad accent), de senare orden
däremot äro fortfarande tvåstaviga. Denna skiljaktiga utveckling
har dock ej skett hur som helst utan efter den regeln, att slutvokalen faller endast efter sådana stavelser, som under fornsvensk tid
voro långa, d. v. s. innehöllo lång vokal + konsonant eller kort
vokal + lång konsonant eller konsonantgrupp. Däremot kvarstår den efter ursprunglig kort stavelse, tidigare bestående av kort
vokal + kort konsonant. Västerbottniskan återspeglar alltså ett
ljudförhållande, som varit rådande för flere hundra år sedan men
som riksspråket utjämnat, och den ger oss alltså på denna punkt
bättre besked om fornsvenskan än vad riksspråket gör. Vi förstå
alltså utan vidare, att t. ex. 'visa', 'dosa', 'gubbe' måste ha varit
långstaviga (de bli ju p å västerbottniska viis, doos, gööbb)

men

däremot 'brasa', 'äta', 'stege' kortstaviga (de bli brössu, eta, stega).
Att en dialekt kan bevara drag, som i något avseende varit
utmärkande för fornsvenskan, gäller naturligtvis inte bara västerbottniskan. I andra delar av vårt land, från vilka handskrifter
från äldre tid bevarats, äro dessa präglade av traktens dialekt.
Man kan därför se, om en handskrift är från Västergötland, Östergötland, Uppland o. s. v. Men en nutida dialekt från samma
' A n m . r ö r a n d e l j u d b e t e c k n i n g e n . Dialektformer
skrivas med kursiv stil (ej i språkproven). Vokallängd utmärkes
ej; vokalkorthet i betonad stavelse utmärkes genom fördubbling av
följande konsonant, då denna är enkel. Circumflex anges genom
dubbelskrivning av vokalen, t. ex. doos dosa, gööbb gubbe, a betecknar både öppet och slutet a-ljud, ex. hatt, hat. ce betecknar
ett mellanljud mellan a och ä. e betecknar endast e-ljud, ä även
ä-ljudet i obetonad stavelse, t. ex. störrä. o bet. endast slutet o-ljud,
ex. bo, å öppet och slutet å-ljud, ex. fått, få. 0 utmärker slutet öljud, ex. do, ö öppet ö-ljud, ex. höst, ö ett grumligt å- eller u-haltigt
ö-ljud (landsmålsalfabetets "tvärstrukna o" och "åttan med bågen"),
ex. böga båge, u betecknar öppet och slutet u-ljud, ex. hunn, hus.
Feta bokstäver ange "tjocka ljud" t. ex. blå, stol, ston stolen,
kon korn, föt fört, fott fort, ¿»ödd böld. (I språkproven ibland
upplösning till rn, rt av hänsyn till lättlästheten.) hl betecknar tonlöst 1, t. ex. behll betsel.
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område som handskriften kan på flera punkter bevara ett ursprungligare förhållande bättre än handskriften, även om denna
är flera hundra år gammal.
Om vi bara hålla oss inom ett så litet område som västerbottniskan, kunna vi genom att jämföra variationerna inom denna
draga bestämda slutsatser om flera språkliga företeelser. Orden
'båt', 'ås', 'åka', 'måla' uttalas alla med å-ljud i södra Västerbotten t. o. m. Bygdeå och Degerfors, norr därom med a-ljud, alltså
bat, as, aak, maa\. Nu vet man, att dessa ord i fornsvenskan hade
a-ljud. Om vi nu ta ett ord, om vars uttal under fornsvensk tid
man inte har något skriftligt vittnesbörd, t. ex. ordet tåå 1 = färga
nät, och får veta, att detta uttal med å räcker endast t. o. m. Bygdeå och Degerfors och att ordet norr därom uttalas med a-ljud, då
måste vi dra den slutsatsen, att ordet en gång haft a-uttal.
Om vi ta ordet töltär (Nysätra) = bannor, kan man härleda
ö-vokalen ur y, då ju 'syster', 'nykter' i Nysätra bli söstär, nöktär,
eller också ur u, o, då ju 'boll' blir boll. Detta ord för bannor
heter emellertid i Norsjö tållär. Då man nu vet, att ett å-ljud i
Norsjömålet ej kan gå tillbaka på y men väl u, o, förstår man, att
första vokalen i töllär, tållär en gång varit u eller o.
Vi skola även ta ett exempel från konsonantismen. Ordet
jinnäs = kinka, vilja ha något, uttalas med j-ljud t. o. m. Burträsk och Lövånger. I Skellefteå och norr därom heter det djinnäs.
Orden 'genom', 'gick', 'göra' uttalas med j-ljud t. o. m. Burträsk
och Lövånger men norr därom med dj. Om dessa ord vet man,
att de en gång uttalats med gj och sedan dj — stavningen med
g är ett minne av detta uttal. Ifråga om jinnäs, djinnäs förstå
\i alltså, att ordet ursprungligen haft ett g i början. Ordet är för
övrigt släkt med 'gärna'.
Dialekterna utgöra således en god hjälp, då det gäller att
få en inblick i vårt språks utvecklingshistoria.
Då det blir frågan om att tolka äldre texter, särskilt från
1500- och 1600-talet, måste man gång på gång rådfråga den
levande dialekten.
Även för ortnamnsforskningen äro dialekterna av betydelse.
För att tolka sådana namn som exempelvis Olommersträsk, Ultervattnet, Grosseskären är kännedom om traktens dialektförhållanden nödvändig. Även om den skrivna namnformen är klar och
genomskinlig, kan den leda oss vilse. Ett roande exempel härpå
ha vi i Mjödvattnet (i Burträsk) som inte har något med 'rnjöd'
att skaffa utan kommer av ett (nu utdött) ord rnjö, som betyder
smal. Vederbörande har således i detta fall "snyggat upp" en
för honom obegriplig namnform och genom att tillägga d fått
ett förståeligt men falskt ord. Ett nytt bevis för dialekternas vikt
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och betydelse för tolkningen av våra ortnamn har nyligen lämnatsoss. Namnet på den stora ön Värmdö i Stockholms skärgård
har varit föremål för flera tolkningsförsök. Det senaste har fått
sin bekräftelse, att det är riktigt, av ett dialektord, men ej ur
uppländska eller sörmländska utan av ett ord ur överkalixmålet!
(Namn och Bygd 1926, sid. 75.)
Slutligen äro dialekterna av värde såsom källa till förnyelse
för vårt språk. Våra författare ha utökat vårt ordförråd med
ord ur sin hembygds dialekt. Så har Fröding riktat vårt språk
med värmländska ord, Karlfeldt med dalaord, Strindberg med
stockholmska och Olof Högberg med norrländska ord. Exempel
på dylika ord, som införlivats med riksspråket, äro bliga, flis,.
skrabbig, gorma, dabba sig. Genom dylika tillskott utökas ju
riksspråkets tillgångar. Ibland ser det ut, som om riksspråkets
förmåga av nybildning vore underlägsen dialekternas. Vi ha ju
t. ex. våras och dagas i riksspråket, d ä r e m o t ej vintras och nattas,

som båda förekomma på visst håll inom vårt län. Ibland kan ett
lånord återges med ett dialektord, t. ex. epidemi med far. Ibland
har riksspråket ingen direkt motsvarighet till ett visst dialektord;
utan måste begagna omskrivning för att återge dess innebörd,
t. ex. mööl = äta enbart, ägghännäs = obekvämt för handen (att
taga). Dessutom kunna dialektord utgöra synonymer till befintliga ord, t. ex. fataskift = fattningsgåva, frön = skör, bräcklig,.
fäjän = glad, skultn = magra.
Astrid Väring har i sin uppmärksammade roman "Frosten"
brukat åtskilliga västerbottniska ord och uttryck. Låt oss hoppas,
att hon i sin nästa roman drar fram än flera ur abemärktheten!
Dessa antydningar om dialekternas värde må avslutas med
ett citat ur en artikel "Folkmål ooh svenska" i Skaraborgs läns
folkhögskolas årsbok 1920—21 av Johan Götlind.
"Folkmålen äro ur vetenskaplig synpunkt av utomordentlig
betydelse. Dialektens ordbok är i själva verket en inventarieförteckning över en gången generations egendom inte bara i stall
och lada och på åker och äng, utan även över de andliga skatter,
som den generationen ägt. Det finns släkter, som gömma på förfädernas silverskedar och brudklänningar men förakta deras språk.
Men språket är förmer än sådana yttre ting.
Ens eget språk är något av en själv. I ens dagliga liv och
ens omgivning finns det saker oc-h företeelser, som intet annat
språk kan uttrycka lika intimt. I ens språk avspeglas ens eget
väsen, ens egna sysselsättningar, ens egna tankar, drömmar och
aningar. Ett folk, som idkar mycket handel, skaffar sig också
många handelsord, ett sjöfarande folk skaffar sig många sjötermer,
ett jordbrukande folk äger en massa benämningar på åkerbruks-
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redskap, som en del andra sakna o. s. v. Och likadant är det på
själslivets område. Språket berör ens allra intimaste varelse
därför, att det är en skapelse av vår ande och vårt innersta väsen.
Intet annat språk kan fylla den platsen. Ty andra språk ha andra
människor danat, det är en avbild av dem och icke av oss, det är
ett uttryck för deras väsen och icke för vårt. Äro de stämningsfattiga och prosaiska, så är deras språk stämningsfattigt och
prosaiskt, och det kan inte tjäna som medel att uttrycka, vad en
stämningsrik människa känner och tänker."
Man har sedan länge haft blicken öppen för betydelsen av
våra dialekter. Förr fäste man sig kanske företrädesvis vid sådana
ord, som ej hade någon motsvarighet i riksspråket, nu vill man
ha med allt, liksom den, som studerar floran på en ort, ej bara
tar med de sällsynta växterna utan även de vanliga. De första
ansatserna till att bevara våra dialekter göras under 1600-talet,
som ju utmärkes av en andlig livaktighet på många områden.
De äldsta kända anteckningarna om västerbottniskan härröra
från Johannes Bureus (1568—1652), mest bekant såsom Gustav
II Adolfs lärare men även känd såsom den svenska runforskningens
fader och den förste, som av vetenskapligt intresse studerat vårt
språk. Bureus eller Bure, som han själv skriver sig — han härstammar från gården Bure i Skellefteå — företog i juni 1600 en resa
uppåt Norrland, som sträckte sig ända till Över-Torneå och avslutades i maj 1601. Under denna resa gjorde Bure, som var en skarp
iakttagare och flitig upptecknare, anteckningar om allt, som han
fann anmärkningsvärt. Dessa anteckningar ingå i "Een book den
iagh kaller Sumlen, tiåck wid pass 900 bladh där vthi ähro åtskillighe
collectaneer, som vthi een och annan måtta, tiäna till Antiquiteternas
excolerande." Ur denna bok, som förvaras i Kungl. biblioteket i
Stockholm, finnes ett utdrag i Svenska landsmålen 1886. Där förekomma utdrag ur skatteböcker, personhistoriska upplysningar, uppgifter om seder och bruk, skrock och vidskepelse samt notiser om
språket. "Sumlen" har också flitigt utnyttjats av forskare på olika
områden. — Några strödda notiser, som beröra våra trakter, torde
böra anföras.
"I et bärgh i Ume på Lapkläppen synes hvit ring såsom efter
en bytta och en hvijt rand som efter en stång. Thet sägz vara af
en Bergkärling bådhe märke efter stång och så.
I Löfånger synes fiät efter geter kalvar och koklöv.
I Ume är en skogh U/2 op för bakkan och U/2 utföre, kallas
Gräne Kjälen thär stå trän lijka som satte å radh widh wägen.
1 Ume fans på trään allestädz i skoghen när folk gik från kyrkia
millan Hisjö och kyrk: hvit som s(n)iö om somaren när the smakadhet var thet söt som hanogh.
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För någhra år sådan syntes Solen om nätteren om midhiesommar, uthe på Skötsättingen i Ume men nu på någhra år inthet.
Böndren kunna i Botnen väl skönia at dagarna är stäkkre ( =
kortare) om sommaren nu än för, odh mörkare midh sommars tijdh".
Av de ord, som Bureus upptecknat under sin resa, kunna
anföras:
at /: åter igen, qart. ein mijl ier at/. inläghu, största notvaken
ther noten inlags. nöta: dragha not/, na /: något, frökin, then väl
giter ätit
urna /: gnola, gny, gifz vidh, körar i somnan, non kiörar,
umar i sömnen /: Örnar.
Detta sistnämnda ord, som för övrigt än lever kvar, är intressant, därför att namnen Umeå, Urnan sammanhänga därmed.
Nästa gång vi få höra talas om västerbottniska är i en avhandling från år 1731 av Jonas Ask. Denne inskrevs som student vid
Uppsala universitet 1722 och dog som konsistorienotarie i Stockholm 1742. Avhandlingen, som är skriven på latin, handlar om
Umeå stad och angränsande socknar (Umeå, Bygdeå och Lövånger).
I slutet av avhandlingen är införd en förteckning på 140 ord från
Lövånger. Denna föregås av föliande uttalande: "Vad beträffar
språket, så göra vi till sist den iakttagelsen, att var och en av de tre
socknar, om vilka vi skrivit, bevarar sin dialekt och sina egendomliga uttryck; att här dröja vid en jämförelse mellan dessa anser jag
så mycket mindre nödvändigt, som jag möjligen skulle förtjäna
större tacksamhet, om jag framvisar de många fragment av det
götiska språket, som man där kan iakttaga i folkspråket. Och som
Lövångersborna äro synnerligen konservativa och fasthålla vid
ålderdomliga ord och strängast hålla på sitt språk, så upptaga de
det illa, om de märka, att någon sockenbo kommer med språkliga
nymodigheter." Med "götisk" torde här menas fornisländsk och
fornsvensk. Vid de flesta orden stå också hänvisning till motsvarande i isländska sagor eller fornsvenska texter. Orden äro nästan
alla idel bekanta och ännu i bruk. Några mera sällsynta eller rent
av utdöda må anföras.
Olens skämt, åtlöje. Orenia skrika. Hagfelldr tacksam. Kyrfwelig liten. Ne ma plocka, taga. Paita plagg. Savas bål, skål.
Sime rep. Skeid tidrymd, vägsträcka. Skratte djävul. Stuttr kort.
Syltar svält.
Efter ordlistan tillägger författaren: "Jag skulle kunna anföra
600 ord till av detta slag, om det behövdes och om tiden räckte till
för mig att skaffa belägg för dem ur de gamles skrifter, men som
man av de anförda lätt kan döma om dessa socknars gamla odling
och språk, må vi därför sluta."
Från mitten av 1700-talet är också en liten handskriven volym
6
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med titel "Glossarium vocabulorum Norlandorum seu verborum
obscurorum expositio." Längre ned på titelbladet står: "Denna
samling är giord af min Salige Swåger Graecae Linguse Lectoren
wid Gymnas. i Linköping, Herr Mag. Magnus Fallerstedt, under
sitt wistande i Norland. Johan Hinric Lidén."
Fallerstedt föddes 1710, blev fil. d:r 1743, prästvigd 1747 och
konsistorienotarie i Linköping samma år, lektor där 1756 och dog
1762. — Ordsamlingen, som omfattar ungefär 400 ord, kan ej lokaliseras till någon bestämd trakt. Någon närmare precisering brukar
Fallerstedt ej ange (ett par gånger äro dock Norrbotten och Piteå
nämnda). Många ord kunna emellertid hänföras till Västerbotten,
andra endast till Norrbotten. Ibland gör Fallerstedt sammanställningar med grekiska och latin. Översättningen är oftast på svenska,
ibland på latin. Eget är, att sådana ord som ansa, brasa förä föret,
töö, äro upptagna som "verba obscura" (dunkla ord). Några
anföras nedan.
Bör
: wind, ligga börjast. Brudskoog kallas, när fästemö
går omkring för wigslen, begärer och får af andra någon liten
hielp och understöd. Drette el. drätte vocant de utskylder man
drager til kronan för sina fasta ägor; el. utgifter. Flatusäta —
giller, som sättes ut för foglar. Qanta aliter Brita, famula tjenstepiga. Halsa
: skära af. Halsa repet
: skära af widjan bak til,
at hon blijr beqwäm til at sättja in i repet. Hälibacken ab Hälje
och backa, kallas den backan, som tager wid djupet i siön ifrån
landet ab häli el. Hel
: död, förderf. Heim.sk ' : flaat. Hyla
är, när wallbarn el. de som gå i wall med boskap, skria och med
moduleradt rop uphäfwa sin röst. Efterlack, det som rinner sedan
brännvinet är mast runnit och är det gemenaste. Obyggen kallas
den som är alt för skryp at begynna med en ting. Slätt
: låt,
dantz, melodie Stegérhus apud Norl. det hus der fisk rökes, och
döfwes til Boskap, watn och höö. it dälhus Too toon
: liten
plan el. slättmark, alias id. ac tonus. Trässel : stor skatt Trödjen
:ett slag skor af trä el. näfwer, som brukas om wintren. Warpa
: är ett rep el. lijna, som de draga sig fram med.
Något senare än Fallerstedts är en ordsamling av Carl Jacob
Renmarck. Denne föddes i Flärnösand 1723, tog magistergraden
i Åbo 1748, blev skolkollega i Piteå 1756 och dog 1773. Renmarcks
arbete utgöres av en handskriven kvartvolym på 508 sidor. Av
dessa äro emellertid endast 170 sid. fullskrivna (vänstersidorna,
strödda anteckningar på högersidorna), så att samlingen torde
omfatta omkring 1,700 ord. På titelbladet står: "Plurima Linguye
Gothicse Rudera, quae in vulgari Sermone apud Wbotnienses ab
anno 1752 in Julio observavit, Carolus Renmarck", d. ä. många
götiska fragment, som Carl Renmarck iakttagit i folkspråket hos
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En sida ur Renmarcks ordbok (3/4 storlek).

västenbottningarna från är 1752 i juli".
Handskriften, som är
daterad den 16 juli 1752, förvaras på universitetsbiblioteket i Uppsala. I slutet av boken förekomma "Anmärkningar wid Öfwer
Calix dialect". Många av orden anges såsom tillhörande Luleå
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dialekt; då socknar i Västerbotten uppgivas, är det oftast Lövånger,
ibland även Skellefteå, Bygdeå och Umeå. Som exempel på Renmarks ord anföras följande:
Barnfaten kallas i Westerb. de tractamenter, i synnerhet wåflor
och strufwor, som brukas på barnsöhl.
Bregaln. Um. dial. Obs. form. loquendi* ditta na faur heilä
bregaln h. e. dit åt for hela tillställningen.
Dämp. werb. Löf. dial. skryta.
Fimper. Löf. dial. nätt och snäll.
Håman et hörnan kallas i Luleå och Bygdeå den som skiutsbonden skiutsar och sitter i släda karmen.
Rappalä. Löfanger. Swärd, wärja. Fort. voc. Fennic.
Sim-stycke Löf. dial. Kort tog af Swin Hår.
Slafse myhte. Nb. Kyssas. Säges i synnerhet om en bond
dräng och piga, när de skola kyssas, som och det skier något
plumpt. vid. voc. Slap. pag. 396.
Trya. Löf. en låda fastspikad wid wäggen ofwanföre sängen,
hwaruti Bond-folket å landet pläga hafwa tobak, eldfördon, pipor etc.
På andra sidan av titelbladet står: Socknernas Öknamn uti
Westerbotn Umeå — Braskar.
Bygdeå — Trastar.
Löfånger
—
Dartan.
Burträsk — Kalfwan.
Skellefteå — Fålan.
Pitheå —
Gnärrar.
Luleå
Herrar.
Råneå — Kalix — Lappar.
Torneå
— Finnar!

Renmarcks arbete är otvivelaktigt det intressantaste av dessa
äldre.
En som inlagt utomordentliga förtjänster om utforskande av
Norrland är Abraham Abrahamsson Hiilphers (f. 1734 i Västerås, d.
1798). Om hans monumentala verk "Samlingar til en Beskrifning
öfwer Norrland", omfattande sex delar, säger hans levnadstecknare:
Hela trettio år hade Hiilphers sålunda använt på detta storartade
arbete, ett arbete, som vittnar lika mycket om hans häpnadsväckande
flit som om hans vidsträckta beläsendet och omfattande kunskaper,
lika mycket om hans iakttagelseförmågas ovanliga skärpa som om
hans öfver allt beröm stående noggrannhet och pålitlighet (M.
Boheman i Turistföreningens årsskrift 1898).
I dessa samlingar gör Hiilphers en del iakttagelser om språket
på olika orter. Så heter det i boken om Ångermanland vid beskrivningen av Nordmalings socken: "Språket tyckes wara något skildt
ifrån ortens eget, och i avseende til uttalet nog likt Wästerbottens:
twåstafwige ord bliva här mäst förkortade, så at yx säges för yxa,
Li för Lia, o. s. w. Harf, ox, pig, gåss, stug, drick m. m."
* Föråldrat uttryck.
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Om Umeå socken säges: "Språket det samma som i Ångermanlands Socknar, dock med något renare uttal; ju längre norr man
kommer, desto mera märkes brytning på gamla Göthiskan".
Vid behandlingen av Lövånger säger Hiilphers: "Språket i landet är i anseende till d i a l e c t e n nog skildt socknarne emellan,
så att Allmogen däraf lätt kan kännas hwarifrån de äro. Åtskilliga
orters hemord förefalla dock resande swåre i hast at förstå."
Om Skellefteå socken: "Uttalet skiljer icke särdeles från närmaste Socknar wid siösidan. De gamlas förr brukelige Mansnamn
Ambrosius, Fale, Gunnar, Gerdt, Kjell, Önne, Östen m. fl. äro nu
mest aflagde; äfwenså en del af förut mycket nyttjade Bibliska:
såsom Mose, Joseph, Esaias, Israel, Simeon, Gabriel, Samuel m. fl.
Mer allmänne äro Anders, Lars, Olof, Johan, Swen, Per, Erik och
Jonas. Ibland qwinfolken hafwa namnen, Dordi, Ewa, Elsa, Lena,
Gertru och Keli blifwit urmodige; men Maria, Märta, Greta, Sara,
Anna, Brita, Lisa, Karin, Kerste o. s. w. mer än före antagne."
I "Tilläggningar" kompletterar Hiilphers sina upplysningar:
"Skellefteå Allmogen har nog skiljacktig och egen d i a 1 e c t ifrån
nästgränsande Socknar: byta ofta e till a, e. g. naj för nej, o. s. w.
I stället för att säga begynna göra något, hafwa de et eget talesätt,
hwilket intet annorstädes förekommer, neml. fi fara, som böjes eller
c o n j u g e r a s som et annat v e r b u m, i anseende til p r se s e n s
och i m p e r f e c t u m, e. g. begynna at fara, eller sakta färdas fram
efter wägen, heter fi fara knik fram at waijeti, det ingen främmande skulle kunna förstå. Han for fara bannes at mej, han
begynte s w ä r j a åt mig.

Wi wahl fi fara knappar Er en

aftwahh

bit, ni måste börja at knappa åt Er (taga er) en aftonwards bit
o. s. w. De hafwa dock d senare år mycket begynt aflägga, at tala
sitt gamla språk, eller som Allmogen här säger så bredt. Märkligt,
at i de södre Socknarne i Landet, til och med Piteå, där de tro sig
tala god Swänska, brukas hwardags d i a l e c t e n äfwen med främmande, men i de norra Swenske Socknar, där de sjelfwe weta sig
tala illa, ehuru skilnaden icke är betydlig, talas med främmande
Folk och Herrskaper aldeles efter tryck och bokstafwen, i synnerhet
i Övre och Nedre Calix. I förstnämnde Sockn, är dock Bondspråket nog skiljacktigt och obegripligt för främmande. Ibland
Skellefteå brukliga Bibliska namn är ock N i c o d e m u s . "
Den, som på 1800-talet lämnat det första bidraget till kännedomen om västerbottniiskan, är komminister Per Stenberg (född
1758 i Umeå landsförsamling, komminister där 1804, död 1824;
utförligare om honom i föreg. årgång av hembygdsboken). Stenberg har efterlämnat en ordsamling från Umeå socken på omkring
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2,000 ord." Denna samling företer flera förtjänstfulla nyheter gentemot föregångarna. Så har Stenberg infört två nya bokstavstecken,
a med kors över för att beteckna ett mellanljud mellan a och ä samt
0 med kors över för att beteckna ett mellanljud mellan o och å.
Vidare skilier han i reeel mellan "tjockt 1", tunt 1 och tonlöst 1,
"tjocka" och "tunna" d, t och n (vilka betecknas hl, 1, llh, hd, d,
ht, t, hn, n. resp). De olika accenttyperna äro också i regel riktigt
isärhållna. Så betecknas circumflex med ett streck över ordet, grav
accent genom streck, åtföljt av båge, samt akut genom kommastreck
och båge. För substantiven äro genus och böjning utsatta. Försök
att tolka ordens härledning lämnas ofta, ibland även uppgifter om
ordens frekvens. Översättningen, som någon gång åskådliggöres
genom teckningar, är fyllig och oftast exemplifierad genom fraser.
Stenbergs ordsamling är värdefull ej endast ur språklig synpunkt utan även ur kulturhistorisk. Där lämnas beskrivning på
redskap, olika lekar, ex. brän-pott,

jrebo,

gjet gejtom,

giftask

{—

vippa grodan) kastgrobb och spönnkråk (i slutet av boken uppräknas olika "ramsor" eller sätt att räkna vid lekar), ävenså redogörelser för vidskepliga föreställningar, såsom baran, gullskre, Juhlschwväti,

ormvin, utböhling,

witra, winn och

ähtiblåst.

Som prov på Stenbergs ord må anföras: Backträhli, Backtrählj
n: m: indefin: backträhljen defin: backträlja, plur. (af backe
och trähli, se det ordet). En krokig träkluns, under hwilken flera
spikar äro till hälften inslagna, som med widjor bindes och knäppes
under medan på slädan, när man vill åka utföre stora och twärbranta backar, och som då håller igen, at slädan ej får gå så fort.
Utböhling,

n:

m : i n d e f i n : utböhlingen,

utböhlingjen,

defin

utböhlinga plur: (af ut, och böhling, se det ordet). Ett spöke, som
skall wara något mördat barn, hwilket, sedan det någon tid har legat
på sitt lagda ställe, skall börja spöka deromkring och wisa sig i
storlek af ett nyfödt barn, som än gråter och än skrattar, och swarar
och talar när man frågar det om något, och skall då berätta hwilken
som är dess far och mor. Om det begär at få åka med någon och
man samtycker dertill, så skall hästen draga så tungt och swårt, som
det tungaste lass. Och då det stiger åf åter, så skal det häftigt
hånskratta. Sådan är ortens tro härom.
Winn, n: m: indeclinab: sing: tant: (af wind, wriden) Wärk
1 leder på armar och ben, lika som wore de wridna utur sitt rätta
skick.

t. ex.: Jag haj töcken winn i harullojwen

sådan wärk i handleden.

d. ä. J a g h a r en

För at bota denna wärken brukas 1 :o von

*HeIt nyligen har en annan ordsamling av Stenberg blivit bekant, vilken
samling förvaras i Lunds universitetsbibliotek och förefaller att vara en renskrift av den, som är deponerad i landsmålsarkivet i Uppsala.
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(se det ordet) omkring leden wissa hwarf och med sina wissa knutar,
kanske ock d e c o c t af henne kokas? 2:o Lägges den wärkande
leden på en tröskel och med en yxa eller knif hugges i tröskeln å
ömse sidor af leden tätt intill honom, och hwarannan gång på
hwardera sidan, under det följande ord utsägas, ett ord för hwart
hugg: Ii agg winn båhti le och ti we, d. ä. hugg ledwärken utur
led och i wed. Om detta botemedlets ofelbarhet må hwar och en
efter behag döma.

Ferdinand Unander.

1857 utkom ett arbete om västerbottniskan, som "genom en
fläkt af verklig vetenskaplighet bådar den nya tiden med dess nya
metod:
dialektstudium på språkhistorisk grundval" (Noreen i
Vårt språk). Detta arbete var en avhandling "Allmogemålet i
södre delen af Vesterbottens län" av Ferdinand Unander. Unander
föddes i Nordmaling 1829, inskrevs vid Uppsala universitet 1848,
tog magistergraden 1857, blev föreståndare för Tavle lantbruksskola och sedermera sekreterare vid Lantbruksakademien i Stockholm
och dog där 1883. Unanders avhandling bygger på material,
huvudsakligen hämtat från Nordmalings och Umeå socknar, men
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även från Degerfors, Vännäs, Bjurholm och Lycksele. Den består
av en ljudlära, där redogörelse för ljudens uttal lämnas, intressant
-därför att vissa företeelser, som Unander beskriver, numera ej gälla
för de trakter, de då avsågo. Detta är t. ex. fallet med att "g uttalas
framför e, i, y, ä, ö och 0 som gj, nästan som dj", vilket numera
endast förekommer fr. o. m. Skellefteå och Norsjö och norr därom.
Efter ljudläran följa upplysningar om ordbildningen samt ett kapitel om ordböjningen. Sist följer den inte minst värdefulla delen,
en ordbok på något över 1,000 ord. För substantiven är utsatt
genus och böjning. Ofta göras jämförelser med dialekter på annat
håll eller med isländskan. — I flera interfolierade exemplar av sin
avhandling har Unander infört kompletterande upplysningar och
utökat antalet ord till mer än det dubbla.
Några år efter Unanders avhandling utkom en annan med
liknande ämne, skriven av Fredrik Widmark. W. föddes i Sundsvall
1828, inskrevs vid Uppsala universitet 1846, blev fil. doktor 1863
och utnämndes följande år till docent i fornnordiska språk. Sedermera blev W. lektor och rektor vid läroverket i Härnösand och dog
1876. Widmark skrev flera språkvetenskapliga arbeten, men det,
som intresserar oss här, är hans gradualavhandling 1863, "Bidrag
till kännedomen om Vesterbottens landskapsmål." Den är en liten
söt bok om endast 19 sidor och väcker därför känslor av avund hos
en nutida doktorand, men trots sin knapphändighet innehåller den
många viktiga upplysningar. Dessa röra inom Norrbottens län
främst Kalix men även Råneå, Neder-Luleå och Piteå socknar och
inom vårt län främst Nysätra men även Lövångers, Burträsks och
Skellefteå socknar. I första avdelningen lämnas en översikt av ljuden
med exempel på ord från hela det undersökta området och under
jämförelser med andra dialekter och fornspråken. I fråga om
kvantitet och accent göras goda iakttagelser. Avhandlingens senare
del, "Ordlära", innehåller en kort översikt över ordens böjning,
varvid författaren mest rör sig med material från Nysätra och i
fråga om substantivet särskilt fäst sig vid förekomsten av dativformer.
Vi ha nu hunnit fram till den tid, då Rietz stora Ordbok öfver
Svenska allmogespråket började utgivas. Denna ordbok, som utkom
avslutad 1867 och omfattar 859 sidor, är landsmålsforskarnas bibel.
Vi bläddra i den och finna, att det överallt i texten vimlar av "Vb.",
ord och uttryck från Västerbotten. Vi slå upp förordet och läsa
där, vad utgivaren säger om sina medarbetare: "Hvad Sverige
vidkommer, har jag erhållit de omfångsrikaste språksamlingarne af
pastor Joh. And. Linder på Johannisgård vid Umeå för Vesterbotten, af magister F. Unander för norra Ångermanland och södra
Vesterbotten, af pastor M. Löfling för n. Vesterbotten
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Den utförligaste af alla dessa samlingar är den, som meddelats
för Vesterbottniskan af pastorn, L. K. V. O., Joh. And. Linder. Att
i denna ordbok så många högst märkliga, hittills obekanta, underrättelser kunnat framläggas om folkspråket i ultima Thule, hafva vi
uteslutande att tacka denne gamle, vördnadsvärde och lärde språkforskare, som der tillbragt en lång lefnad, af alla nordbor allrabäst
är förtrogen med denna munart, under många år derutur gjort de
noggrannaste anteckningar och aldrig förtröttats att lemna mig

Pastor J. A. Linder.

de behöfliga upplysningarne om sådana i höga norden brukliga
ord, som jag under mina forskningar der sjelf ej haft tillfälle höra
eller om hvilka i ett eller annat afseende uppgifter och rättelser
varit erforderliga.
"
Några data ur hans levnad må först lämnas.*) Johan Anders
Linder föddes 1783 i Bygdeå, gick i Piteå skola 1801—1803, blev student 1806 ooh prästvigd 1809. 1811—1823 tjänstgjorde han som kapellpredikant i Norsjö. 1823 tillträdde han
koinministerbefattnmgen i Umeå landsförsamling och dog 1877.
*)

För flera uppgifter liar jag att tacka överbibliotekarien L. Bygdén.
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Linder har gjort sig känd för en förträfflig beskrivning över Lappmarken i "Läsning för folket" 1849. Ett par visor (ord ooh musik),
som upptecknats av honom, finnas i avskrift på Landsmålsarkivet
i Uppsala. Linder var även skicklig i teckning och träsnideri;
prov därpå finnas i hembygdsmuseet i Skellefteå. Hela sin boksamling, 342 volymer, skänkte han till läroverket i Umeå 1862.
Äldre församlingsbor ha säkert pastor Linder i gott minne. Här
bör hans minne hedras för vad han uträttat för dialektforskningen
inom vårt län. Sina storartade samlingar har han lämnat Rietz
för dennes dialektordbok, men även Unander har fått tillgodogöra
sig Linders kunskaper för sin avhandling. — Från korrespondensen mellan Linder ooh Rietz kan jag ej underlåta att göra ett
par utdrag, då de giva en så vacker bild av den gamle prästmannens nit och osjälviska intresse för saken.
Ume, Johannisgård d. 20 april 1859.
Högärevördige och Höglärde
Herr Contractsprost och Riddare!
Då jag nu genomögnar livad jag skrifvit, finner jag äfven att
jag på nåsra ställen återgifvit samma ord, för hvilket såsom ursägt
må gälla, att jag ofta, genom mellankommande göromål, blifvit
afbruten, och att jag, vid mina nära 76 år, lättare glömmer hvad
jag tänkt eller skrifvit för några timmar sedan, än vad som
passerat i min ungdom. Det är från denna tid som mina reminiscenser af allmogespråket egentligen härleda sig. Nu mera igenkännes det knappast af den närvarande generationen, som, i synnerhet nära städer och vid kyrkor, allt mer och mer börjat närma
sig skrift-språket. Större delen af de i närlagde lista förekommande ord och talesätt tillhöra Skellefte socken, der jag sås. barn
uppvexte ooh var i närmaste beröring med allmogen. Åtskilliga
tillhöra väl ock Ume, och jemväl några Norrbotten, der jag under
studentåren conditionerade. Magist. Unanders uppgift om flera
ord, att de tillhöra Ume, förklaras deraf att han fått dem från mig,
och deraf dragit den slutsats att de tillhörde denna sockens dialect. Förfädrens språk är, likasom seder och klädedrägt, här, och
äfven annorstädes i landet, nära utdött.
d. 26 april
(brev från Rietz dagen förut, påsken avbrutit arbetet med
ordsamlingen, skall interfoliera Unanders avhandling och skicka
den till Kalix och skriva av Flulphers ordlista och skicka den till
doct. Rissler i Östersund för att korrigeras)
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We. Contr. Prosten täckes benäget ursägta att hosföljande
bladen blifvit makulerade under det de skrifvits vid eldsljus och
lampa, äfvensom den hopträngda och mindre vårdade picturen.
Jag hoppas dock att den ej är oläslig. Min lilla möda skulle
blifva belönad, om der träffas något användbart och upplysande,
i hvilken händelse jag vill fortsätta med resten af alphabetet.
Ljusa dagar och aftnar tillstunda, hvilka hjelpa mina gamla ögon
och hand att bättre föra pennan, än vid eldsljus, dervid närlagde
till större delen är skrifvet.
Med vördnad och högaktning har äran framhärda.
H. We. Contr. Prostens och Riddarens
ödmjukeste tjenare
J. A. Linder.
Höglärde k. Broder
Hemkommen i går qväll ifr. weckans husförhörsresor emottog jag kärkomna, vänskapsfulla skrifvelsen och åtföljande värdefulla arken. Under förmodan att Bror snart önskar svar rörande
de å prrn åtföljande ordens genera m. m. skyndar jag att häröfver
hastel. yttra mig, för att kunna afsända det med dagens post. Att
för öfrigt besvara och yttra mig över allt hvad Bror täckts 1
estimerade skrifvelsen vidröra, uppskjuter jag till bättre tid.
Förlåt brådskan hos
tillgifne vännen
d. 1/2 1862.
Ldr
Då Linder skrev detta brev, var han över 78 år. — Hur
många ord han hopbragt är ej lätt att säga, säkert är emellertid
att de uppgå till flera tusen.
I Landsmålsarkivets samlingar i Uppsala finns även en
"Ordalista på Bondespråket i norra Degerfors socken" av OI.
Löfgren och daterad febr. 1878. Löfgren var vid denna tid
inemot 70 år och hade en 30-årig verksamhet som folkskollärare
i Degerfors bakom sig. Själv var han född och uppfödd i socknen, hans föräldrar voro, säger han, "ett fattigt nybyggarefolk".
Ur hans förord må anföras följande, vilket innehåller en sanning,
som alla landsmålsupptecknare säkert vilja understryka:
"Ordsamlingen fordrade en längre tid, ty man måste uppsnappa något
ord då och då i dagligt tal med allmogen." Om språkbruket
uttalar sig Löfgren så: "Inom denna öfver 20 qv. mil vidsträckta
församling ega flere olika språkbruk rum. De som bo 5 å 6 mil
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från hvarandra, tala så olika ocb [i] vissa ord förstå de ej hvarandra." På tal om sägner om troll, tomtar etc. heter det: "Om
tomten, trollen och utbölingen m. m. äro inom denna Socken
föga mera kändt, än namnen. — Baran och Vitra omtalas deremot ofta, och om dessa skulle jag kunna meddela något, så
mycket mer, som jag haft den äran a t t s e d e m b å d a , och
behöfver ej omtala andras sagor."
Löfgrens ordsamiing omfattar ungefär 1,500 ord. Någon
böjning av orden upptages ej, i fråga om uttalet markeras tjockt
1 och n med understrykning, likaså sch-ljud (uppkommet av s + v ) .
Som prov meddelas följande:
Asaderligt = osäkert, för mycket vågadt.

Lektor Per Åström.

Baran — en liten halfdjefvul, som behöfver lång förklaring.
Basadör = så nämnes någon, som drifver på andra. Delasjon =
anstånd, lof. Dravant = goddags pilt. Fabu's = ett öknamn på
en dålig karl. "Gå och hälles" = gå och luta på sidan av högfärd (Säges om flickor) Magaperra = diarrhé. Makato'r — en
desso lik. Pada — 1) ett utnött tyg, 2) en menniska av sämre slag.
Pagga's — pack, sämre folk. Poll's = en köroxe. Ritval, ritagn
= lata menniskor kallas så. Sämre flickors namn är = dyngryfwa.
Skalhaka, en prest, som har hög och skarp röst, säges vara "en
Skalhaka". State'r = högfärdas. Statisk = modig, stolt. Squåla
är ett ord, som hörer till vattnets olika läten efter myckenheten; ty
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de hafva ungefärligen följande grader nämligen lsta och minsta
graden är att vattnet dagges 2) vatt'n 3) dryper 4) piprinn 5)
sqvatter 6) Squåla 7) sputar 8) forsar 9) dundrar 10) brusar 11)
brakar men dessa grader hopblandas stundom. — Wämten =
munvråarne.
1888 utkom Per Åströms "Språkhistoriska studier över Degerforsmålets ljudlära." Åström föddes 1849 i Degerfors, blev student 1869, fil. kand. 76, fil. lic. 87 och fil. dr 88, lektor i Karlstad
1891 och dog 1902. Åströms avhandling är det första arbete
om en västerbottnisk dialekt, som begagnar landsmålsalfabetet.*)
1893 utgav Åström en avhandling om Degerforsmålets formlära, som även innehåller värdefulla bidrag till ljudläran.

Rektor J. V. Lindgren.

1890 utkom J. V. Lindgrens Burträskmålets grammatikLindgren föddes 1859, blev student 1879, fil. kand. 83, fil. lic.
89, fil. dr. 90, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet
samma år, lektor i Hernösand 1891—96, i Gävle 1896—1901 och
rektor vid Umeå högre allmänna läroverk 1901—1925. Burträsk*) Landsinålsalfabetet, som utformats av prof. J. A. Lundeli, antogs
1878. Det är ljudtroget: varje språkljud har blott ett tecken, varje tecken
blott ett värde; "sex" skrives alltså med 4 tecken, "rock" med 3. Flere
hundra tecken förekomma; för en dialekt brukar det räcka med 50, 60 tecken;,
i avh. om Degerfors-målet förekomma 48 tecken (utom diftongerna).
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målets grammatik bygger på ett omfattande material och är synnerligen grundlig. Ingen annan dialektavhandling torde ha en
så utförlig accentlära. Lindgren är ock den, som först skilt och
klassificerat två varandra närliggande ljud, som förut förväxlats.
1918 följde 2:a delen av avhandlingen, vari konsonanterna behandlades. Rektor Lindgren är nu sysselsatt med att utarbeta en ordbok över burträskmålet.
Den första översikten av Västerbottens folkmål är skriven av
föreståndaren för Landsmålsarkivet i Uppsala, docenten Herman
Geijer, och ingår i "Sverige" (utg. av O. Sjögren bd VI).
För ett tjugotal år sedan kunde Noreen i Vårt språk göra
följande uttalande: "Den sydliga västerbottniskan är kanske den
dialektgrupp inom själva Sverige, som i tryck fått den rikaste
grammatiska behandlingen." Detta uttalande gäller ej längre,
under denna tidrymd har Västerbotten i detta avseende överflyglats
av andra landskap.
Under de senaste åren har Landsmålsarkivets samlingar rörande vårt län utökats med ett arbete av mera ovanligt slag. Det
är förre folkskolläraren O. P. Petterssons stora ordbok över Vilhelmina-målet. Denna omfattar 849 foliosidor, allt skrivet med
landsmålsalfabet med fullständiga böjningsmönster och rikhaltiga
texter. Vissa artiklar, såsom bergtagen, besatt, döing, fegd, getare,
husförhör skalas, kyrkplatsen, kök, lära barnen, slåttare, vittra, inne-

hålla kulturhistoriskt värdefulla skildringar och omfatta flera
sidor vardera. Till denna vidlyftiga ordbok har sedan fogats ett
supplement på 384 sidor. Detta innehåller skildringar av förhållandena i Vilhelmina under gångna tider, den första bebyggelsen,
gårdsbeskrivningar, seder och bruk, vidskepliga föreställningar
(bjäran, forskarlen, gengångare, midsommarnatten, skrömtgårdar
o. s. v.) sägner och visor samt levnadsbeskrivningar (nybyggare,
handelsmän, rymmare, spålappar, trollkarlar, viskarlar, gorrtjuvar).
Vidare äro gamla handlingar av olika slag avskrivna och bomärken
avritade. — Att framhålla något särskilt av allt detta myckna är
ej lätt; utomordentligt fängslande är skildringen av de första
nybyggarnas kamp för tillvaron i det vidsträckta skogslandet, en
skildring, som jag hoppas årsbokens läsare måtte få göra bekantskap med. — O. P. Pettersson, som nu är närmare 70 år, har
emellertid ej slagit sig till ro med detta utan påbörjat ett stort
anlagt arbete "De gamla byarna i Vilhelmina". Hittills inlämnade
manuskript uppgå till över 600 foliosidor ooh omfatta 40 byar.
Vi skola nu lämna en översikt över de viktigaste dragen hos
de olika målen inom Västerbottens län.
Vi börja då med N o r d m a 1 i n g, den sydligaste socknen.
Något, som vi genast lägga märke till i fråga om a c c e n t e n i
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Nordmalingsmålet är, att sammansatta ord av typen brödbit få samma betoning som ordet kano'n, alltså tonvikten på senare stavelsen.
Detta g ä l l e r en m ä n g d o r d , t. ex. barfot, barnfödd, brädslag, frukost,
fåfäng, hushåll, hösudd, kattunge, körlag, odygdig, påfordra, skidpar, spädkalv, sötost, träpinne, vanartig, vidlyftig. — I de ö v r i g a

socknarna norr om Nordmaling uttalas dylika ord oftast med samma
accent som "tala" (d. v. s. grav) men med stark biton på senare
ledet, i en del fall med samma accent som "talet" (d. v. s. akut)
men med stark biton på senare leden.

Folkskolläraren O. P. Pettersson, Västerhiske.

En annan egenhet hos Nordmalings-målet rör
ten.
stege,

kvantite-

O r d som tala, låga, äta, läsa, mocka, droppa, borra, mossa,
sele, lake, vecka, trana, brasa — o m vilka vi, enligt v a d vi

sagt förut, veta, att de i fornsvensk tid varit kortstaviga (slutvokalen
bibehålies ju) — alla dylika ord uttalas i regel fortfarande kortstavigt, d. v. s. med kort vokal och kort konsonant. Ett ord som
"tala" låter därför ungefär som ta\\a fast l:et har kort uttalstid. —
Norr om Nordmaling däremot är i dylika ord vanligen vokalen
förlängd eller ibland konsonanten (såsom vid supinum av starka
6
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verb med k, p, s eller t efter vokalen samt vid fem. subst.). — Vad
som här sagts om kvantiteten i Nordmalings-målet är ett gammalt drag, som fanns under fornsvensk tid.
I ord av typen 'mat', 'hav', 'tak' ha vi i Nordmaling i de
flesta fall slutet a (som i riksspråket) men öppet (som a-ljudet i
a och å).
Vidare märkes, att ord, som i fornsvenskan varit långstaviga
och nu mist sin slutvokal, här utalas utan circumflex, utan den
dragning på vokalen (så det låter som två vokaler), som utmärker
området norr om Nordmaling. Orden 'såga', 'dosa', 'hoppa',
'docka', 'gubbe' t. ex. heta här såg, dos, hopp, dock, göbb men norrut sååg
(gååbb).

(saag),

doos,

hööpp

(hååpp),

dööck (dååck),

gööbb

Vad v o k a l e r n a beträffar, lägga vi märke till att a i ord
som 'tala', 'spara', 'bada' etc. är öppet, har samma ljusa färg som
i riksspråkets 'hatt', norr ut däremot är detta a samma som i
riksspråkets 'hat', alltså slutet (mörkt) utom i Nysätra, där det
blir ett mellanljud mellan a och å.
Där riksspråket har kort i höres här i flera fall ett kort e utan
motsvarighet norr om Nordmaling, t. ex. pegg pigg, legg ligger,
tigg

tigger,

brenn

brinner, renn rinner, skrenna skrindan, sett

sitter, frest, friskt, mest mista.
De gamla d i f t o n g e r n a äro s a m m a n d r a g n a (som
i riksspråket), det heter därför ben, os, dov, norrut däremot bein
(bäin, bain) öys (ceis), döyv (dceuv).

Ett annat utmärkande drag är, att slutvokalerna ej äro så väl
bibehållna utan sammansmält till ett ä-ljud (öppet e) t. ex. lada,
löda lada, tokät tokig, förä farit. Norrut däremot heter det löda
tokut, före

(fyri).

I fråga om k o n s o n a n t e r n a märkes, att förbindelserna
kv, sv i början på ord här uttalas som i riksspråket, alltså t. ex.
kvist, svag, tv vanligen som tjv ex. tjvå två. — N o r r u t h a vi där-

emot i dessa fall ett ljud, som liknar engelskt w, varjämte s framför
detta w blir ett sdh-ljud, således kwist, schwag, tjwå (tjwo.) — Det
v-ljud, som en gång utalats som w och förr stavades hv, blir här
ofta gv, t. ex. gvit vit, gvin vina, gvalp valp, gvarv varv, gvass vass.
'Lätt', 'tät', '(fil)täten', 'läsa' (lås)' heta här lett, tett, tettn,
les (los)

men n o r r u t jett, tjett, tjettn, ¡ees.

Sådana ord som 'älg', 'korg', 'följa', 'börja' ändas här på j
och äro enstaviga, norr däremot på vokal och äro tvåstaviga, alltså
älj, kårj, fa\j, börj gentemot äle, kåre (båda med akut accent), fa\e
bore, (båda grav accent).
Vad f o r m l ä r a n beträffar märkes om plurabildningen hos
substantiven, att bestämda formen hos maskulina subst. ändas på
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(a)na hos kortstaviga, t. ex. dagana dagarna, stavana stavarna,
ledana lederna, harana hararna, pösana påsarna. De långstaviga
däremot ändas på —a, så att den bestämda formen blir lika med
den obestämda, alltså kvista kvistar (na), by a byar (na), sta\pa stolpar (na), göbba gubbar (na).
Hos feminina ändas obest. plur. i regel på — (e)r, t. ex. vakar
vakar, aspar aspar nå\är nålar, tiningär tidningar, kråkär kråkor.
I best. plur. ändas de kortstaviga på -ena, de långstaviga på -en,
t. ex. vakäna vakarna, j\uäna flugorna men asp än (grav accent)
asparna kråkan kråkorna.
Neutra ha i best. plur. -a, i några fall -na, t. ex. bo\a borden,
gölva golven, öga ögonen, dika dikena, huvva, havvena huvudena,
jät ana hjärtana.
Vad formläran för övrigt beträffar, utmärkes den av förenkling och fattigdom på former. Så äro adjektiv i predikativ ställning
och verbformer lika i sing. och plur., det heter t. ex. hon ä stor,
däm ä stor de äro stora, han jor, däm jor de göra, hä brinn, däm
brinn de brinna, däm ä säkär de äro säkra (akut accent). — Norr
om Nordmaling däremot heter det däm vara stoor, däm jota, däm
briinn, däm vara säker ( g r a v accent).

Beträffande o r d b i l d n i n g e n märkas former som driftin
driftig, då\in dålig, rektin riktig, säkrigare säkrare, simpligare
simplare, svaXigare svalare, svårigaste svåraste.
Några ord, som torde vara mer eller mindre typiska för
Nordmalingsmålet, äro bamm stjälk, stam, huvvela tiden mellan
vårarbetet och slåttern, hysset spetsig trådända, kläpp (barn)unge,
slörän trasorna, ra väg genast(e vägen), tröllät odygdig, småXät
skamsen, ströj jaga, förfölja, dög såsom förstärkningsord framför
adjektiv t. ex. dögvä\, dögvarmt, n hänn den h ä r , n dänn den d ä r .

Vad som här sagts om Nordmaling, gäller i stort sett även
B j u r h o l m . Det brukar i allmänhet vara så, att socknar, som
iigga efter samma floddal, ha samma dialekt, att gamla sockengränser även äro språkgränser. Bjurholm utbröts så sent som
1815 ur Nordmaling. Det synes dock av föreliggande källa att
döma, som om målet i Bjurholm företedde en del drag, som tillhöra Ume-området. Dit hör då, att svaga, kortstaviga feminina
subst. äro lika i sing. och plur., alltså stuä stuga, stugor och att en
del fem. ha obest. plur. lika med best. plur., t. ex. nå\än nålar,
nålarna, tikän tikar, tikarna.
Vi fortsätta norrut och komma så till H ö r n e f o r s socken.
Denna är ju helt ny, från 1913, utbruten ur Umeå och Nordmalings socknar. Nordmalingsmål talas också i Ängersjö och Norrbyn, vilka förut hört till Nordmaling, medan byarna Norrmjöle,
Sörmjöle, Häggnäs och Bjänberg, som hört till Umeå, ha Ume-
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mål. Byn Bäcken, genom vilken gamla sockengränsen går, företer
blandspråk.
Den egentliga västerbottniskan kan delas i två grupper, en
sydlig och en nordlig. Den viktigaste skillnaden mellan dessa
två områden är, att tornsvenskt 'långt a' i det södra motsvaras
av å (som i riksspråket), i det norra av slutet a. Det heter alltså
inom det sydliga området båt, lås, krååk, inom det nordliga bat, las,
kraak.

Gränsen går mellan Bygdeå och Nysätra. Detta torde sammanhänga med en del bebyggelsehistoriska och kulturella omständigheter, om vilka docent Ahnlund talar i sin bok Oljoberget
och Ladugårdsgärde sid. lilO, uppsatsen Bygde sten. Bygdeå
kyrksocken var en gång yttersta utposten mot norr för den ordnade svenska bosättningen. Norr därom, som snarast var ett
"no man's land", fanns visserligen en bebyggelse, men uppenbarligen mycket gles och svag (sid. 128). Denna har tydligen ej
stått i så livlig förbindelse med trakterna söderut och därför i
mångt och mycket gått sina egna vägar i språkligt avseende.
Även från antropologisk synpunkt företer befolkningen i
norra och södra delen av länet en viss olikhet. Detta framgår
utav en karta, upprättad av fil. kand. B. J. Lundman och byggd
på statistiskt material från 1897—98 års mätningar av de värnpliktiga. Detta material har 1926 för fil. dr. Is. Flodströms räkning fördelats på tingslag, och blott de värnpliktiga medtagits,
vilkas båda föräldrar äro födda inom tingslaget. Det visar sig
nu, att den ovannämnda språkgränsen även skiljer befolkningar
av i viss mån olika rassammansättning. Vi veta, att av samtliga
mätta inom Sverige 56,3 % äro långskallar (eller långa mellanskallar med index under 79). Däremot uppvisar östra delen av
Ångermanland och södra delen av Västerbotten betydligt lägre
siffror, Nordmalings tingslag 34 %, Umeå 38 %, Degerfors 36 % .
Bygdeå tingslag visar redan med 44 % en övergångstyp till området i norr, där Nysätra tingslag har 50 %, Burträsk 60 %,
Lövånger 64,3 % och Skellefteå 48 %. (Piteå tingslag åter visar
lägre siffra, 35 %.)
De lägre siffrorna överensstämma rätt väl med dem i södra
Österbotten, såväl det nuvarande svensktalande som finsktalande
området, de högre däremot med dem i de flesta trakter i mellersta
Sverige. Men under det att som bekant de långskalliga människorna i vårt land av den s. k. rena nordiska typen äro ljusa, äro
här de långskalliga i regel mer eller mindre mörka. Detta visar sig
bäst däri, att de tingslag, som uppvisa den mest långskalliga
befolkningen, också ha den mörkaste. Under det att i nordligaste
Ångermanland och södra Västerbotten de ljusa äro ungefär dub-

125"
belt så många som de mörka, är befolkningen i norra delen i regel
mörkare med maximum — liksom i fråga om långskallighet —
i Lövånger, där de mörka t. o. m. äro talrikast.
Nu uppvisa Hälsingland, Härjedalen, nö. Dalarne och Medelpad (men ej det övriga Sverige och Finland) en hel del mörka
människor av i övrigt nordisk typ: högresta, smärta, långskalliga. Det är inte otroligt, att vi i Lövångerstrakten ha att göra
med en tämligen stark koloni, utgången från dessa områden.
Däremot torde det södra området liksom i viss mån det allra
nordligaste Västerbotten ha mottagit en mer eller mindre utbredd
invandring från Finland, främst södra Österbotten, vilket senare
områdes befolkning, så väl den svenska som den finska, är i
övervägande grad av blandad nordisk och västfinsk ras, den senare
är kortskallig och ljus, ej mörk, såsom många ännu tro, och vars
rassammansättning, som vi ovan sett, tycks mycket likna den i
dessa trakter.
Till den södra gruppen höra socknarna Hörnefors (delvis,
jfr ovan sid 00), Umeå, Vännäs, Degerfors, Sävar och Bygdeå,
till den norra Nysätra, Lövånger, Burträsk, Bureå, Skellefteå,
Norsjö, Jörn och Byske.
Då det gäller att ge en översikt av språket i dessa socknar,
är det mest praktiskt att gå ut ifrån de olika språkliga företeelserna
och se efter, hur långt dessa sträcka sig.
Vi börja då med k v a n t i t e t e n och finna, att i och u bevarats långa framför m t. o. m. Nysätra och Degerfors. Det heter
alltså griim grimma, lirnä limmet, kriim snuva, skum skum, suma
summan men fr. o. m. Lövånger och Burträsk griimm, limma,
kriimm, skumm, summa d. v. s. samma kvantitet som i riksspråket.
— 'Långt i' framför m förekommer även i Nordmaling. — I Nysätra märkas flera fall av bibehållen vokallängd, gomän gommen,
tom tom. Fr. o. m. Nordmaling t. o. m. Nysätra är a långt framför
m i en del enstaviga ord, ex. kam kam, lam lamm wam våmb, norr
därom heter det kamm lamm, wamm (öppet a, slutet a i de förra ex.).
— Framför m växlar ofta vokalens kvantitet i dessa fall. —
Likaså är a långt framför nd, men denna förlängning går ej så
långt men åtminstone t. o. m. Sävar och Degerfors. Det heter
alltså t. ex. bana bandet, han hand, strana stranden, blanäs blandas,
alla med slutet a, norr därom bannä, hann, stranna, blannäs.
Även framför ld är ett ursprungligare förhållande i flera fall
kvar på sträckan Nordmaling—Nysätra, t. ex. sål (Nysätra sal) såll,
skåål (Nysätra skaal) skålla, el, eld, spjel spjäll men fr. o. m.
B u r t r ä s k och Lövånger sall, skaall, ell,

spjell.

Vid behandlingen av v o k a l e r n a i Nordmaling, konstaterade vi, att i ord som 'tala', 'spara', 'bada' (det 1 :a) a var slutet,
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alltså som i riksspråket, i den egentliga västerbottniskan utom i
Nysåtra, där vi ha ett å-liknande ljud (eg. ett mellanljud mellan
'hatt') framför d, r, s, v, 1, t. ex. b\a(d), köddvar kuddvar, glas, hav,
sal. Detta öppna a förekommer ock i samma ställningar t. o. m.
Bygdeå och Degerfors. Men det erövrar flera platser och blir
mot norr ä-haltigt. Medan det i Nordmaling heter mat (slutet som
i riksspråket, blir det däremot t. o. m. Bv^deå och Degerfors öppet a,
i Nysätra ä och norr därom ett mellanljud mellan a och ä.
Vi ha sett i det föregående, att utvecklingen i flera fall varit
likartad i de södra socknarna t. o. m. Nysätra och Degerfors.
Detta gäller även i fråga om u och o. I kortstaviga ord, såsom
båg, hål, kol, spår, boss, skåda, båge, duga, låga, tåla, borra,
frossa, mossa, påse, brottas, lova, sova ha de södra socknarna
t. o. m. Bygdeå och Degerfors vanligen ett öppet grumligt ö-ljud,
Nysätra ett u-färgat ö-ljud (landsmålsalfabetets "åttan med bågen"),
men socknarna norrut fr. o. m. Lövånger och Burträsk ett å-ljud.
En sävarbo t. ex. säger alltså hö 1 hål, spär spår, böga båge,
tö\a tåla, böra borra, mosa mossa men en skelleftebo hå 1, spår, båga,

tåla, båra, måsa.

Även i fråga om långstaviga följas samma socknar. Så heta
t. ex. dubb ( = nätflöte), sudd, glugg, holk, golv, bock, boll, brunn,
mun, kont, kopp, gubbe, grubba, kudde, sugga, kunna, funnit, runnit, vuxit, doppa, sluppit, torka t. o. m. Nysätra och Degerfors

döbb, södd, glögg, hölk, gö\v, böck, böll, brönn, mönn, könt, kopp,
gööbb, grööbb, ködd, söögg, könna, fönnä, rönnä, vöksä, dööpp,

slöppä.

Norrut fr. o. m. Lövånger och Burträsk däremot å-ljud,

alltså dåbb, sådd etc.

Orden 'horn', 'korn', 'hosta', 'ost' ha å-ljud i de nordligaste
socknarna fr. o. m. Lövånger och Burträsk, alltså hån, kån, hååst,
åst (öppet å-ljud i de två senare ex.).
I Nordmaling heter det som i riksspråket sten, het, mes, rep, rev.
I socknarna norr därom t. o. m. Sävar och Degerfors heter det

stein, heit, meis, reip, reiv.

Detta d r a g , som för övrigt är gammalt,

är försvunnet i Bygdeå och likaså i Nysätra socken (ej i slutljud). I Burträsk och Lövånger är diftongen mera öppen, stäin,
häit, mäis, räip, räiv. Ändå längre norrut går uttalet mera åt
a-hållet, stcein, stain o. s. v. Ibland kan diftongen växla med a
eller ä t. ex. stan stän, sten, mar mer.
Medan det i Nordmaling heter os ösa, blot blöta, stop stöpa
heter det i Umeå, Vännäs och Degerfors ööys, b\ööyt, stööyp. I Sävar
förekommer ett slutnare uttal (spetsigt ö-ljud), i Bygdeå och Nysätra ö-ljud som i Nordmaling. I Burträsk och Lövånger säger

nran ceceis, b\ocoeit, stceceip, norr d ä r o m aais, b\aait, staaip.

Likaså ha orden 'blöt,' 'strök', 'söp', 'lös', 'frös' i Nordmaling
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samma slutna ö-ljud som i riksspråket, norr därom t. o. m. Sävar
och Degerfors b\öyt etc. (i Sävar spetsigt ö-ljud). I Bygdeå däremot förekommer i dylika ord ett ö-ljud, i Nysätra ett u-haltigt
ö-ljud (landsmålsalfabetets "åttan med bågen"). I socknarna längre
m o r u t h e t e r det b\ceut, strceuk, sceup, Iceus, frceus (el. b\aut etc.)

I de nordligaste socknarna förekommer denna diftong även i sådana
fall, som söderut ej uppvisa diftong.
Medan det t. ex. i Sävar heter raoys röse, l&ys lös, alltså med
samma diftong, uttalas samma ord i t. ex. Burträsk och Skellefteå
rceoeis, Iceus. Dessa ord ha en gång i tiden haft olika diftonger, och
denna formskiljaktighet är som synes ännu bevarad i de nordligaste socknarna men utplånad i de södra.
I de nordligaste socknarna fr. o. m. Bygdeå och Burträsk ha
ord som 'ryka', 'krypa', 'bryta', 'tryta', 'flyta', 'klyva' u, alltså ruuk,
bruut, truut, f\uut, kXuuv.

I de södra socknarna t. o. m. Nysätra och Degerfors träffas
spår av nasalvokaler, t. ex. brungn brun, jungti hjon, jjungn, fjun,
gråångn g r å n a , räängs rensa, kongn kon, tängn t å r n a .

De nordligaste socknarna fr. o. m. Burträsk och Skellefteå ha
en benägenhet att bilda nya diftonger samt att sätta in ett j bredvid
vissa ljud, ex. seitj sitta, schäig skägg, täitj täcka, styigg stygg, bleitij
blind, freij fria.
Ett drag, som utmärker de nordligaste socknarna fr. o. m.
Skellefteå och Norsjö är, att y ofta blir i, t. ex. grita grytan, biit
byta, tig tyg, dir dyr, bi by. Denna egenhet är man väl medveten
om och påstår den vara typisk för Byske. Man har också gjort
följande mening:

En blig ingling från Biske bi ber om en tjiss,

det är utytt: En blyg yngling från Byske by ber om en kyss.
I ett poesialbum från en by i Skellefte socken stod det på fullt allvar:
Lickan kommer, lickan g å r . . . .
Om k o n s o n a n t e r n a torde kunna sägas, att de i allmänhet äro bättre bevarade mot norr.
Så uttalas si- i början på ord som i riksspråket i de norra
socknarna fr. o. m. Lövånger och Burträsk, söder därom som hl(tonlöst 1) eller schl-, alltså norrut t. ex. slut slut, slift slipat, söderut hlut, schlut, hlift,

schlijt.

Likaså förhåller det sig med kn-, gn- i början av ord. I de
norra socknarna fr. o. m. Lövånger och Burträsk heter det t. ex.
kniv, gnäll men söder d ä r o m vanligen (h)njiv,

ngiv,

ngäll.

Fr. o. m. Skellefteå och Norsjö norrut heter det t. ex. di era
göra, djait, get, djöcke 1 gyckel, djick gick. — I de nordligaste socknarna får man ock höra sådant uttal som djur (ej jur) djur, ensjilt
(ej enschilt) enskilt, stjen sken, fistjen (söderut fischn) fisken,
trästje träsket.
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Även i fråga om n-ljudet förete de nordliga socknarna större
ursprunglighet. Så heter det söderut t. o. m. Bygdeå och Degerfors
spena spene, lon lön, kon kon, stugun stugan men fr. o. m, Nysätra
och Burträsk spena, I011, kon, stugun. Ord av typen 'dygn',
'lämna', 'vakna' heta t. o. m. Nysätra och Degerfors döngn, läämn,
vakan men norr därom döngän (akut accent), lämmän, vangkän.
Intervokalistiskt d (d. v. s. d mellan två vokaler) är i de södra
socknarna vanligen bortfallet, ex. broä brödet, lia liden, boa boden.
Norrut fr. o. m. Lövånger är det däremot ofta bibehållet, alltså
brodä brödet, lida liden, boda boden. Från de nordligaste sockna r na
ha antecknats former med d, där detta aldrig funnits, t. ex. stradä
strået, knedä knäet.
K. och g låta ofta nästan som kj och gj, t. ex. kjappäs kappas,
gjadd gadd. Vidare märkes "den norrländska förmjukningen" av
k och g i fall som krotjän kroken, tatjä taket, döttjän dockorna (men
kroka krokarna, taka taken, docka dockan), byyddj bygga (i Nordmaling böj) ryddjän ryggen, dränjän drängen.
Vi övergå därefter till s u b s t a n t i v b ö j n i n g e n .
Söderut
t. o. m. Bygdeå och Degerfors ändas kortstaviga svaga mask. i
best. plur. på -na, alltså harana hararna, hagana hagarna, likaså
kortstaviga starka, dagana dagarna, vegana vägarna. Långstaviga
ändas i best. plur. på -a (således lika i obest. och best. plur.), hesta
hästar (na), strupa strupar (na). Denna ändelse höres ibland hos
kortstaviga, t. ex. hara hararna, daga dgarna vilka alltså bli lika
i obest. och best. plur. — I Nysätra ändas kortstaviga mask. i best.
plur. på -on, haron hararna, hågon, hagarna, dågon dagarna,
vegon vägarna. (Denna ändelse få i Nysätra även kortstaviga
svaga fem., t. ex. stuon stugan). — Men fr. o. m. Lövånger och
Burträsk heter det häran hararna, hagan hagarna, dagan dagarna,
vägan vägarna. Långstaviga ha samma ändelse som inom det
södra området, alltså hasta hästar(na), strupa strupar(na). I de
nordligaste socknarna förekommer ock ändeisen -an, batan båtarna,
grisan grisarna.
I best. sing, är -n kvar hos kortstaviga svaga fem., ex. kakun
kakan (Nysätra kakon, norr därom kakun).
Flera feminina substantiv äro lika i sing, och plur. obest. form.
Detta gäller ord av typen hommä 1 humla, humlor, tistär gnista,
gnistor, tjäling käring, käringar, piig piga, pigor, kaku kaka, kakor,
häsi hässja, hässjor. Andra bilda obest. plur. genom förändring
av accenten från akut i sing, till grav, ex. levär lever, systär syster,
eller i enstaviga ord genom cirumflex, t. ex. vak vak, vaak vakar, nå I
nål, nåå 1 nålar. Åter andra, såsom 'natt', spång', 'get' bilda obest.
plur. med -er som i riksspråket. Denna ändelse kan även höras
i de sydligaste socknarna i en del fall, ex. vakar, nålar, pigär.
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Slutligen
över hela
som i de
ändas på

kan obest. plur. vara lika med best. plur. Denna ändas
området på -än (-en) utom för kortstaviga svaga fem.,
södra socknarna t. o. m. Bygdeå och Degerfors kunna
-na, t. ex. kakuna kakorna, laduna ladorna. Vi få alltså

homXän h u m l o r n a , tisträn gnistorna, tjälingän

käringarna,

pigan

pigorna, levrän levrarna, systrän systrarna, vakän vakarna, tiåXän
nålarna. Svaga kortstaviga undergå i de norra socknarna förä n d r i n g a r , t. ex. f\yjen, fXöuwjen f l u g o r n a , löjen, lödjen

ladorna,

kakuän, katjen kakorna, snörjen snarorna. Över hela området
heter det granjen, gränjen granarna, senjen senorna etc.
Neutra äro lika i obest. form sing, och plur., bo bo, bon, hus
hus, diik dike, diken. Några kunna få -a, t. ex. oga ögon (en) era
(ceira) öron (en). Best. plur. bildas genom -a, boa bona, husa
husen, dika dikena, ibland genom -n, t. ex. tren träden.
D a t i v av subst. i best. form förekommer över hela landskapet
i större eller mindre usträckning, i Nordmaling blott i enstaka
uttryck, längre norrut oftare men egentligen bara efter prepositioner
och kanske mest i neutrum, fr. o. m. Nysätra även efter vissa adjektiv och verb (såsom hjälpa, följa, möta, liit = lyda, syyt = sköta
m. fl.). — I mask. sing, är dativändelsen i Nysätra -um, norr
därom -åm (öppet å-ljud), ex. åt hästum (vanl. akut accent) åt
hästen. I fem. sing, är ändeisen -än, ex. i tjörkän (grav accent) r
kyrkan. Ett kortstavigt svagt fem., ex. lada, heter i Nysätra i best.
form sing, löon, men dativ ini löun (längre norrut lödun, lödun
resp.). I vissa fall inträda en del modifikationer, ex. jo\a jorden,
nea jon på jorden. — Även i neutrum är ändeisen -än, ex. pa boXäri
(grav accent) på bordet. Dativ plur. har samma ändelse som dat.
mask. sing, och grav accent. — Dativen användes även för att
uttrycka ägande, ex. boka pappum pappas bok.
N å g r a särskilda tilltalsformer (v o k a t i v) förekomma även.
Ordet 'pappa' får vid denna användning formen pappä och grav
accent i de norra socknarna fr. o. m. Nysätra och Burträsk, akut
i de södra. Egennamn, som ha grav accent, ex. Anna, få i vokativ
akut accent. Stinta flicka får akut söderut, grav accent norrut.
'Katt', 'märr' heta t. ex. i Nysätra katte, mare (båda grav accent).
Av p r o n o m i n a heter 'de' däm över allt, 'jag' heter i de
södra socknarna som i riksspråket, längre norrut jäg, jeg och i
de nordligaste jig, i.
I fråga om o r d b i l d n i n g e n märkes, att ordgruppen på
-are är särskilt kraftig och ej blott representeras av bildningar på
verb, t. ex. spoar spånläggare, tävlar en som deltar i tävlingar,
timrar timmerman, tjärar en som t j ä r a r tak, skoksara de som äro

ute i skogen, maXmara bröderna Malm, håddjara de som bo i
Hugget.
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Bland s y n t a k t i s k a e g e n d o m l i g h e t e r märkes, att
substantiv i best. form förekommer i en mängd fall utan motsvarighet i riksspråket, t. ex. hä va\ rängnä det blir regn, hä je jäaä
det är järn. Vidare märkas utryck som han ha okömmä han har
inte kommit än, ja ha oäti frukostn jag har inte ätit frukost än,
ja ha otjöft snusä jag har inte köpt snus än samt han bo int hov
han behöver inte. Ett annat karakteristiskt drag, som även Hülphers observerat (se ovan sid. 33), är användningen av fara som
ett slags hjälpverb med betydelsen börja, t. ex. hä fer int ga bra
det börjar inte gå bra, hä for räängn det började regna.
Egendomliga imperativuttryck äro du val (int) komma kom
(inte) och du jor int gå gå inte.
Det är givet, att inom ett så vidsträckt område o r d f ö r r å d e t
i någon mån måste växla. Här meddelas — med all reservation
— endast några strödda iakttagelser.
Mera typiska för de södra socknarna torde vara t. ex. skrata
skrämma, starv å, dö, fry dä jora nä våga dig bara göra det.
Mera hemmahörande i de norra socknarna torde vara t. ex.
latersken norrsken. Detta ord har åtminstone förr funnits i Umeå
socken, Stenberg upptager det i sin ordsamling och antager, att
det kommit från de norra socknarna. Andra ord äro skallilta
huvudvärken, táller bannor, förmäls smitta, fair brosk, brainsl lakan
av kalvskinn, vergel pojkbyting, tileto obetydlig stackare.
Samma sak kan också benämnas olika på olika håll. Så heter
t. ex. kroken på spisstolpen i öppen spis, varpå grytan hänges,
tjelltreä i Nysätra men grytveinna i Skellefteå. Bakre delen av
lien (el. den krökta delen inuti orvet) heter i Vännäs och Sävar
tjuvän, i Skellefteå tjuä (tjudä, tjurä).
I V ä n n ä s heter det kack
ogräsä, i N o r s j ö laga ogräsä.
Att sträcka sig för att ta en sak

heter t. ex. i Bygdeå och Nysätra trååp, i Norsjö tööj. Där uppgavs också, att ordet för 'tala' var 'prata1, utan någon nedsättande
betydelse.
G e n u s kan också växla på olika orter. Så är t. ex. 'bro'
och ro vrå vanligen mask. i de södra men fem. i de norra, (häst)'man'
fem. i de södra men neutr. i de norra socknarna.
I jämförelse med riksspråket märkas flera genusolikheter. Så
äro t. ex. 'brunn' och 'bur' neutrum, 'bås', 'skåp', 'skum', 'slem',
'stall', 'såll' maskulinum, 'fjäder' femininum. Dialekten har ofta
bevarat fornsvenskans genus.
I detta sammanhang skola vi även nämna några ord om
dialektförhållandena i den del av Lappmarken, som tillhör länet.
Den så gott som enda källa, som härvid står oss till buds, är
O. P. Petterssons stora ordbok över Vihelminamålet. I inledningen
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till denna påpekar författaren, att samma mål (med mycket små
avvikelser) talas även inom Åsele, Fredrika och Dorotea socknar.
"Målen inom dessa socknar torde bilda en folkmålsgrupp, skarpt
avgränsad från Stensele—Lycksele-målet i Urnans dal och från
målen i nordvästra Jämtland och övre delen av Risbäck kapellförsamlings område. Mot socknarna i norra Ångermanland torde
någon utpräglad målgräns knappast vara att iakttaga." Det framhålles även, att den övervägande delen av invandrarna till Vilhelmina kommo från socknar i norra Ångermanland. Dialekten
är också ångermanländsk.
Vid de iakttagelser, som vi nu framlägga om Vilhelminamålet,
fästa vi oss särskilt vid sådant, som vi ej påträffat vid behandlingen av de föregående dialektgrupperna.
Vad v o k a l e r n a beträffar, observera vi, att a i ord som
'blad', 'dal', 'mat', 'kas', 'grav' har samma kvalitet (sluten) som
i riksspråket (några få undantag). Däremot är a i första stavelsen
i ord som 'tala', 'skava' ett mellanljud mellan a och ä. Motsvarande a i ord som 'trana', 'brasa', 'saga', 'lada' är en modifikation
av föregående ljud (nämligen landsmålsalfabetets "upp och nedvänt a med hak"). Ord som 'kant', 'kask', 'hank', 'band', 'kagge',
'backe' ha i regel slutet a (liksom i de sydligaste Västerbottenssocknarna), men t. ex. 'varg', 'darra', 'karva', 'bark', 'karm' mellanljud mellan a och ä, modifikationen av detta i t. ex. galge, halm,
'halv', 'kalk', 'hals', 'allt', 'kallas', gall', 'stall', 'hålla', 'fålla'.
Ord som 'bud', 'håg', 'råg', 'bål', 'hål', 'tål', 'dån', 'gorr',
'spår', 'skov' få ett grumligt ö-ljud men 'tråg', 'lock', 'stock' ( = s å g ) ,
'sön', 'flott', 'lov', 'skrov', ett öppet a-ljud, medan 'lopp', 'borr', 'boss',
'skott' ha öppet ö-ljud.
Samma vokalkvalitet som i 'bud' ha vi i ord som "luden',
'mulen', 'rutten', 'frusen' samt 'fluga', 'fura', 'ruga', 'smula'.
Ett öppet a-ljud förekommer i ord som 'buda', 'skåda', 'båge',
'hågas', 'råga', 'mocka', 'kola', 'smula', sommar', 'dåna', 'spånad',
'droppe', 'koppar' 'borra', 'spåra', 'dråse', 'mossa', 'påse', 'brottas'
'skotta', 'klove', 'lova' m. fl.
Samma vokal ha vi även i t. ex. 'tjock', 'folk', 'moln', 'loppa',
'kropp'.
Av övriga egenheter för o- och u-ljuden märkas, att 'kopp',
'hopp', 'kvastlum', 'brudgum', 'ofta', 'ovanpå', 'kung' ha slutet
o-ljud (som i riksspråkets 'bo').
Andra avvikelser från västerbottniskan äro, att 'få', 'små' heta
fo, smo, 'varda' heter väl, 'öst(er)', 'gömma', 'öga' heta yst, jymtn,
yga och 'get', 'sked', 'hem' jit, schi, himm; samtliga egenheter återfinnas i Ångermanland.
Under det att subst. som 'humla', 'tavla', 'kickra' ( = mjöl-
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klump i gröt), 'kullra ( = kardad ullsträng) överallt i förut behandlade dialektgrupper heta hommä 1, taväl, tjickär, kullär, få de h ä r
formen hom\ä, tavlä, tjickrä, kullrä.

Medan ord som 'fälla' (subst. och verb), 'dosa' 'hoppa', 'sluta',
'klocka' överallt för övrigt förlora slutvokalen, sker detta här blott
hos verbet. Det heter alltså fällä (rått)fälla, fäll fälla (ned), closä
dosa, kXackä klocka, men hopp hoppa, schlut sluta. Likaså heta
subst. 'kullra (se ovan) och 'vittne', kullrä, vittnä men verben kullär,
vittn som i västerbottniskan.
I fråga om konsonanterna märkes, att 'längd' heter längn,
'famn' famm, 'näve' njceva. Eljest råder överensstämmelse i stort
sett med Nordmalingsmålet.
Vad s u b s t a n t i v b ö j n i n g e n
beträffar, äro ord som
'sand', 'hund', 'lund', 'mun' egendomliga därigenom, att best. form
sing, bildas genom förlängning av vokalen och förkortning av konsonanten (mosatta förhållandet i obest. form), alltså sann sand, san
sanden o. s. v.
Maskulinerna bro bro, ro vrå, tå tå å å heta i best, form sing.
bro än, roän, tåän, åän, samma former av skœâ skada, meä med,
ronä rönn och jenä en heta skœœn, meen, roon, jeen.

För övrigt märkes rörande maskulinerna, att ord som 'arm',
'kalv', 'gubbe' i obest. och best. plur. få -a, ord som 'väg', 'räv',
'stege', 'hare' få i regel i obest. och best. plur. -ana. Starka kortstaviga få ibland i obest. plur. -a eller -an. Samma växling förete
även mask. på betonad vokal, ex. 'by', 'sjö'.
Femininerna 'fru' och 'ko' heta i best. sing, fruän, koän. I
plur. är ändeisen än i obest. och best. form för alla fem.; några
av'de kortstaviga, ex. 'dörr', 'stuga', 'brasa' få -(o)na i obest. och
best. plur.
Neutra ha i plur. -a i best. och obest. form, alltså t. ex. tjvå
husa två hus.

Komparativ av a d j e k t i v har två former, -änä och -are,
'friskare' heter alltså även freskänä. Dylika former, som här äro
de vanligaste, äro mera sällsynta i Västerbotten. Vidare märkas
neutrumformer som rutänt ruttet, helgutänt helgjutet, mogänt
moget.
Några genusolikheter lägga vi också märke till. 'Damm' ( =
fördämning) är mask. (eljest neutrum i Vbtn), 'stäva', 'tvara' (—
grötkräckla), 'lada' äro (liksom i Bjurholm) mask., ävenså 'haka',
'kaka' (alla dessa eljest fem.), 'luft', 'lust' 'röst', 'klöv' äro mask.
(eljest fem.), 'skåp' är neutrum (eljest mask.), 'mögel' är fem.
(eljest neutr.), 'knivegg' och 'lamm' äro mask. (eljest neutr.). Ord
på -(n)ing, som eljest oftast i västerbottniskan äro fem., äro här
mask., ex. 'skickning', 'skrivning', 'samling', 'smörjning', 'svepning'.
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I fråga om o r d b i l d n i n g e n märkes, att typen -are även
här är starkt företrädd, ex. nötar notdragare, roar en som rödfärgar,
sensnoar,

såar

en

som kan så, svarar, roar roddare, gåar fot-

gängare, snåljåpar, kinesar avsigkommen stackare.
En annan egenhet är, att flera ord, som i riksspråket äro enstaviga, här äro tvåstaviga, ex. prickä f. prick, harva f. harv, körvä
m. korv, skara f. skur, tårä f. tår, tömmä m. töm., skreä f. (snö- jord-)

skred, schlättä f. slätt, våda f. våd hönschä f. höna, roriä m. rönn,
sceva m. sav, räftä f. raft, sparre, salvä f. solv (i väv) m. fl.
Om de övriga lappmarkssocknarna kunna vi fatta oss kort.
Bortsett från smärre avvikelser ha socknarna kring Ume- och Vindelälven, alltså Lycksele, Stensele och Sorsele, samma dialekt som
Umeå (Vännäs och Degerfors). I Tärna lär det inte talas någon
egentlig dialekt. I Malå är dialekten densamma som i Norsjö,
d. v. s. i allt väsentligt Skellefte-mål.
De ovan behandlade dialektgrupperna företedde, såsom vi sågo,
sammanhang inbördes. De förete sammanhang även med ångermanländska och norrbottniska.
I Ångermanland heter det dosä dosa, kasta kasta, i Vilhelminamålet dosa men kast, i Nordmalingsområdet dos, kast, norr därom
doos, kaast, i N o r r b o t t e n dåos o. dyl. kaast, kceast o. dyl. (i Ö . Kalix

ingen circumflektering).
Kortstavighet i tvåstaviga ord, som förekom i Nordmaling, är
även bevarad i Norrbotten, ibland även i enstaviga ord.
Betoning av senare ledet i sammansatta ord av typen 'träbit',
som var vanlig i Nordmaling, förekommer även i Ångermanland
och Norrbotten.
I Ångermanland är a-ljudet i ord av typen 'mat' i regel slutet.
I Nordmaling märkas flera ex. med öppet a, längre norrut vinner
detta större utbredning, och blir mera ä-haltigt i de nordligaste socknarna. Detta ljud ha även de flesta norrbottenssocknarna i dylik
ställning, Ö. Kalix har e.
Ord som 'bloss', 'flott', 'får(a)', 'lock', 'ståd' ( = stöd), 'vågbrott', 'mån', 'son', 'tåg' få flerstädes i Ångermanland och Vilhelmina ett öppet a-ljud, i Nordmaling och Västerbotten för övrigt
slutet a-ljud eller å, i Norrbotten å eller o.
Somliga ord av samma typgrupp, såsom 'bud', 'håg', 'råg'
(fler ex. sid. 75) hade vokalen utvecklad till å i de nordligaste
västerbottenssocknarna. Detta, jämte o, förekommer även i Norrbotten. Denna utveckling till å i dylika ord förekommer däremot
ej i södra Västerbotten, just det område, där fornsvenskt långt a motsvaras av å. Där, liksom i Ångermanland ha vi ett öppet eller
ett grumligt ö-ljud.
I Ångermanland heter det t. ex. ben, los, likaså i Vilhelmina
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och Nordmaling. Socknarna norr om Nordmalingsområdet uppvisade i regel diftong, och vi lade märke till att diftongiseringen
var starkare utbredd mot norr. Komma vi in i Norrbotten, finna
vi ytterligare diftonger. Där heter t. ex. bo båo (Piteå, N. Kalix,
Ö. Kalix), bao (Luleå, Råneå) hus höns (Piteå, N. Kalix, häos
(Luleå, Ö. Kalix), dike döik (Luleå), däik (N. Kalix, Ö. Kalix)
o. s. v.
I fråga om konsonanterna lägga vi märke till att uttalet gvit,
gvaXp i Nordmaling även förekommer i Ångermanland. Vi nämnde,
att konsonanterna i vissa fall voro bättre bevarade mot norr inom
Västerbotten. Komma vi till Norrbotten finna vi ytterligare exempel, där konsonantgrupper ej sammansmält till ett ljud, t. ex.
tåongg (ng-ljud -j- g) tung, söinda synden, lambä, lembe lammet,
leot (i Västerbotten jut) = ljut (ful), stjen sken m. fl.
I sö. Västerbotten heta t. ex. 'kort' (adj.) och 'bård' kåii, bäd,
i norra däremot kårrt, bårrd. 'Bröd', 'brödet' heter i sö. Västerbotten bro, broä, i norra bro, brodä och kan i Norrbotten heta
brod, brodä.

I sö. Ångermanland ändas obest. plur. av mask. och fem.
subst. på -r, i no. Ångermanland är -r sällsynt bland mask. men
förekommer bland fem. Hos fem. förekommer plur. -r även i Nordmaling och sporadiskt även något längre norrut, men för övrigt i
Västerbotten är plur. -r försvunnet, likaså i Norrbotten.
På det hela taget torde kunna sägas, att de nordliga socknarna bättre bevarat ett ursprungligt förhållande, men å andra
sidan förete de åtskilliga novationer, som de södra sakna.
Vi ha nu talat om hur de nutida förhållandena gestalta sig
inom våra dialekter, och vi göra oss nu den frågan, huru de
komma att te sig i framtiden. Vi måste då svara, att många
särdrag komma att försvinna och gränserna mellan olika områden
mer eller mindre att plånas ut. Ett talande bevis på de snabba
förändringar, en dialekt i våra dagar kan undergå, ger oss J.
Thurman i sin uppsats "Hur de gamla språkformerna dö" (i
festskrift till Pipping 1924). 1892, då författaren gjorde en undersökning av ett finländskt mål, visade det sig, att av alla starka
verb (119 st.) något mer än hälften kunde ha vissa äldre böjningsformer. 1911 hade antalet sjunkit till 16 % (sagesmännen voro
mellan 50 och 60 år) och 1923 till 4 %. De gamla verbformerna
voro praktiskt taget utdöda och ersatta genom omskrivningar.
— Man behöver ej vara fackman för att göra liknande iakttagelser.
En prästman i en av de norra socknarna gör följande uttalande
i ett brev: "Det ser ut, som om den gamla dialekten mer och
mer skulle slätas ut. Skolorna bidraga nog mycket härtill.
Synd bara att inte vår gamle häradsdomare lever än, h a n kunde
målet."
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I våra dagar går utvecklingen fort på alla områden, och allt
gammalt försvinner. Gamla seder och bruk, gamla redskap och
arbetsmetoder dö bort och med dem även beteckningarna på dem.
Hur många är det nu, som veta, vad som menas med en
nävermeis, ett napptre eller en rättjnagel? Man samlar de gamla
föremålen, men det ömtåligaste av allt, ordet, som försvinner, då
det en gång uttalats, bekymrar man sig icke så mycket om. Men
även det är ett arv från fordom, något som man bör älska och
vårda.

H. G. Marklund, Ostnäs, Sävar.

* 1839, t 1925.

Denna uppsats vill jag avsluta med bilden av en av mina
sagesman i Sävar, gubben Marklund i Ostnäs. Marklund, som
för övrigt var den, som i sin hemby införde bruket att ha julgran,
hade ett ovanligt gott minne och en enastående förmåga att
berätta. Vid mitt besök i Ostnäs för några år sedan var han 85 år
men kry och rask — det var som att förflyttas till en annan värld
att sitta och ihöra honom berätta om gångna tider, om säljakter
och fiskefärder, om spöstraff och halshuggning på Prästheden*), sce*) ej långt från Backen.
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ner, som han som ung pojke varit vittne till. — Strax efter nyåret
1927, då jag var i en annan by i Sävar, fick jag veta, att Marklund
dött för ett par år sedan. Därmed gick en stor fond av vetande och
kunskaper om gammalt och fornt i graven, kunskaper, som säkert
äro oersättliga. Men sådana förluster inträffa ofta. Varje vecka
meddela oss tidningarna bud om åldringar, som dött.
Låt oss därför hoppas, att de gamles erfarenhet och kunskaper
måtte tillgodogöras, innan deras röster ha tystnat!
K o r r e k t u r n o t . Det bör kanske framhållas, att landsmålsundersökningarna i vårt land huvudsakligen bekostas av statsmedel. Emellertid ha
även landstingen bidragit med olika belopp, från 0 kr. (Blekinge och Kristianstads län) upp till 36600 kr. (Kopparbergs län). Siffrorna avse tiden 1898
—1923. Under samma tid har Västerbottens läns landsting anslagit 1800,
Norrbottens 3600, Västernorrlands 5000 och Jämtlands läns landsting 2500.
Av dessa belopp från de norrländska landstingen torde dock största delen
i ha gått till fornminnesföreningar inom resp. län.

S P R Å K P R O V
Vilhelminamål.
Ur O. P. Petterssons ordbok över Vilhelminamälet.
Näver.
Nävrä nyttä döm for i tin sä oförfälit myttjä. Mästä nävrä
jeck åt på hustaka, för na annä än nävärtaka fanns ä int då på
husa. Om vorsammarn, då bjärka löft söm bäst, bar ä å tell
: skogs för å ta nävrä. Bå k ¿er å kvinnä feck vsera vä ti dä serbetä.
Döm rista opp nävra oppifrån å ne ätt bjärkän så högt döm nogd.
Vajrnan bjärk kvistren sä högt, sä döm int nogd' opp tell kvista
från backän, sä gatt döm skaff sä na å stig på för å nog (nå).
Då döm hadd ristä opp nävra, sä flådd döm a tå bjärka å la
nävrän inni vaeraan, sä dä tell schlut vat n storn lur (rulle). Då
all hadd fött sä n nävärbölä, sä bar döm ihop allä bölän på ett
: ställa å tänt opp n storn äll, åsså höll döm nävrän än stann (stund)
0ver älln vä baerksia opp, sä döm rätta ut sä å säan la döm ihop
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döm teil ä nävärlo å la klompa å stena ommapå dä, sä nävrän
ieck liggä å prässäs ihop. Ju längär döm ieck liggä ti loä
(lagret), dass segarä vart döm teil å knorras. Töckä nävrä nyttä
döm på hustaka, män däm to å myttjä nävrän tå ongbjärka, söm
döm int la ti loa. Tå töckä nävrä jort döm nävärryvän, nävärstuta,
(kärl att plocka bär i), nävärtratta, skraepanävrän, tyllän (anv.
till flöten) å taskän på näta, taskän på nota, oskara ti båta
å smornävrän (tunn näver som omslag till smör) å sohånävrän
(tunn genomlysande näver). Döm jort å aska, bå störrä å minnär
tå nävrä å snusdosän å tobaksdosän. Önnär loptin to döm å
köntnävrä, å tå rektit ong än bjärk rev döm simmnävrä, söm
döm jort simmän (notrep) tå.
Tunnereld.
På gaemmal ä bjärkän finns ä nan tönnärtjukä (björksvamp) här
å där. Då döm fann töckä tjukän, sä to döm vaera på döm, för vä
tönrä könnä döm bot sä, då döm feck tregavaerkän (värk i musklerna)
baki röggän häll (eller) ti aerma å bena. Om en feck tregavgerkän
ti n aerm, sä skar döm teil n litn tjägäl tå tönrä. Tjägla jol döm
piki (spetsig) optell. N töckä n tjägäl kallä döm än tönnärgöbbä.
Dän sättä döm på huffi på aermän, söm dä vaett (värkte) ti åssä
tänt döm älln övärst i tönnärgöbbän, å då kala (kolade) nä
å brann nejoning (ned genom) tönrä. No to ä på svi ti
skinnä, där tönnärgöbbän, sto, män dä feck int dän söm
hadd ont tjänn ättä, utan han feck lätt (låta) tönnärgöbbän
stå å brinn, tels han spratt (sprätte) bott tå aermän tå sä
själv. Då han hadd spröttä bott, sä var ä n vattäblemmä på
bullä. Då to döm än rektit tönn än sjånävär (tunn, genomlysande
näver) å la ovär blemma åssä bann döm om. Nästä dag to döm
tå förbinningän å då var nävra alldeläs bl0t tå segavattnä (vatten,
som sipprar fram), söm hadd komma botti brännsårä på aermän.
Säan la döm på n ny nävär å bann om, å på dä visä höll döm
på å byt om nävrän än fjottan daegas ti. Tel schlut grödd (grodde)
sårä ijän, män då var å vaerkän bottä ti aermän. Teil å jora såndan
kallä döm teil å bränn tönnärälln, å dänn bränt döm myttjä på sä.
Nordmalingsmål.
Av Hanna Sikström, Lunda, Långed.
Ja, hör je, hä val e varr å e varr (värre och värre)! Nu ska döm
på ha tårparjäntän dell å skriv ti böckrän. No tyck ja fäll däm ska jetta
begrip hä, harrskapä, såm sätt ihop hembygdsboka dänna, att int
förstå ja mä på att stava å dekt na fint å grannt, såm hä bruk vara ti
10
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böckrän, int. Dålät åm tomimä (tid) ha ja då, å att sett å klåtter å
skriv na myttjä — dän såm ska skot åm lagål å e husall ha no
annä än pänna å papperä att hanntamma. Nu ha ja då hadd
tacken krima (snuva) å e tag å vorä sä råtn (hes) ti bröstä, hä ja ha
känt mä rektet olustä dell humors. Je må tro hä ha no svidd ti mä, då
ja ha sitt ihörä ja ha kåmmä på ätt-tjalkän vä arbetä allestans.
Se ja ha hadd dä felä hä ja ha vorä sä ojestanams ågässjuk (ivrig
att hinna mer än andra). Nu är ä lagåmt ja få jeräs (kappas
och arbeta) bå natt å dag åt veckän sä ja hinn få vävt ut vävstubben
ja ha in delläs nästä hälj. Ja skull stig båttn å bära in blått te na ronär
(arbeteblusar), å hä är int sä flytvävd (fort vävt), må je tro, män hä
val rektet präktet dell vadasronär. Då är ä sä myttjä annä ja val
sänkä (försinkad) vä — matn å k räka å diskninga, å sä jett ja fäll fära
vä nan stedaning å iblann. Sä je hor no, höräless hä är. Ja ha
sä nåkt åm (bråttom), hä ja få int tommä skriv na mer.
En liten jetanhistori.
Stassbon är unnerlit e falk! Då däm ska ut å förlust sä, då
fär döm å kliv ti bärja å tramp ti skojän. Int rå då ja vä få in
i huvvä att hä ska vara nånting rolät. Ja ha jett (vallat kor) i Langä i
tri såmra, men huvvaligen va ja vart less å si myrän å bjärkbrännän
å granlidäna — no val ä läng, innan hä val nan tåckä dänna
turist bårtä mäg. Hä ä flerä år sen ja hlutä vä jetninga å. Je
förstå, ja höll nästan på val skrämt livä bårta en kväl, men då
var ä jag, såm hlutä. Hä är en ås på Langäskojän, såm het
Rösåsn, för att ihä ä tri stor a rosär pån. Väm såm ha börä hop
ii dännän vet ja int, men no ä däm mängda gammal. Å en del
stena ä sä stor, att hä jett ha vörä na rekte a sönnstraffa, såm ha
rådd vä löft däm. Kringåm än dänn åsn va ja myttjä vä koäna,
men ja villa allten (alltid) laga dan mä, men (medan) hä va jusst, för
ja va n o nalta mörkrädd där, å hä ä fäll då ingenting att unnär på.
Men sä en höstkväl hadd ja bårt två koär å vart int vis ä, förrän
ja hadd kåmmä bra langt hemävä. Ja gatt ju sno åm förståss
— int lär ä jäll kåmma hem å int ha allihop vä sä. Sä jick ja
utävä rosås-stigän i halvmörkrä, dell ja kåmmä åtell mitterosa.
Där stanna ja å lydd, åm ja skull hör na koskällär. Bäst ja
stå där, sä kårnm ä fram en litn vittärkar på annär sia åm rosa,
å då ja ta på si ättär, sä går ä en dell iikä tåckä e steg häll två
ättäråt. Hä vill säj, rektet tydlät såg ja däm ju int, för hä var
mört, men ja tyckt hä såg ut sä. Rädd var ja å skallrä jol ja,
men to mo dell mä ändå å frågä däm va däm var för a enär.
Dö-ö-ö sa däm, å sä sättä däm i väg å sprangä. Å könn je tro,
då kåmmä nä fram två dell å sa å: Dö-ööö, fastän ja hadd då
ingenting sagt åt däm. Då sprangä jag å, hemät'n väg.
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Natta därättär ifeck ja reda på, va hä var för a kusa, ja hadd
sitt. Hä lärä vara två kalva, såm hadd sprangä i villing ti skojän
na veckar. Däm var ra på sidäna, sä ja såg bara bena på däm,
såm var gvit. Å int sa däm "dö", däm sa fäll "mö" däm, såm
kalva bruk. Ja, ¡hör je, va falkä skrattä åt mä sen för e dännä,
å va ja tyckt hä var smålät (skamligt). Sen ha ja varken turistä häll
jett å int ja tänkt årn börj hällar.
Umemål.
Högfärden och bondmålet. Av Ernst Oafvelin. Ur årsboken 1922.
Å anbelanganes bonnmålä, sä jär hä ett språk, söm jär fint å
pass för lannä å yrkä, å däm, som int ha lärt sä någä annä bort
int skämmas för å tala'nä. Men för exempel på samlinga, söm
storbönnrän hava, bruk hä va på dä visä, atte störjhopän sitt å
tjur-tig för att däm int könn lägg ola sä gör-noga som n Ludvig
å n Ewald å Oabrielsson på Teg å töckädänna stortampa.
Ja ska säj för ji, att hä jär myttjä ti lantbrukä, söm nästan
int tål ve stass-språkä. Ji jett fäll hor sjölv, att hä låta tokut då
jänta, söm hadd vyre i stan e par måne, kömmä hem å frågä farn
sin: "Vad är detta för ett underligt djur, som står där i backen
odh säger bä?", s'att farn hennars gatt fråg'a: Känn du int igen
gamm-jejta v o r ? "
Å no förstå ji fäll för exempelvis, att n int könn kömma å säj:
"Nu har jag distribuerat kali och fosfat i lämpligt avvägda delar
över denna ytenhet." Va könn hä då val för välsignels ve jola?
Men då han säj: "Nu ha jag brejd joninga" hällar "nu ha jag
sprätte dynja på jordlappen jänna, s'att grewento om hä int nu
ta på väx" då ska ji få si på sjölvä sjölvästn öm int hä ska frodäs
på töekän jordmån.
Hällar om jag säj senna, att "denna ko har icke tillfredsställande mjölkningstecken, benbyggnaden tilltalar inte, icke heller
måttet över buken, och nosen har olämplig form, för att inte tala
om åldern" — ingen männisch begrip, att dä kokräkä jär sä värst
uschlitt. Men då ja säj, att "kogussrise jänna ha då inga mjölkårär, å kårtbejnutt å tjockmagat å tjvärtröbbnosutt å se då sä
ojessunammens gammal å dell" — då hörs hä på sjölvä talä, att
åt dä kofee hjälp då ingän Lazarol (även namn på Zingmarks tjur),
du jor allär fräst å gå ve'na till Zingmarken, utan förstå wörkdag
få du ta på pilk å ve'a till slaktar Vallin.
*
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Nä, höckä arbejt han ha å höckä språk han tala, sä jär'n int na
sämrnär å int na viller än den ann. Vi vara brano lik varar (varandra), då vi kömmä ått gammwäla jähna, å lik uschli vara vi
allihopän då vi ska åsta fera jan (iara hädan) å stöppäs neri jola.
Å jär'ä s'att vår Herre då ta på hall na storhusförhör ve oss
å sätt på oss förståndsfrågän å säj: "Nå Pell Perssa, vad haver
du gjort i jämmerdalen?" å en Pell Perssa schwara som sanninga
jär, atte "ja int ha hadd tommä (tid, ledigt) jo ra nånting särskilt för hemmanä mitt va stenut å vrängt då ja tog mot'e, å ja
hadd schwettut sä läng ja levd för å hall matn ått kälinga å båna",
— se då tycks ja si, hörrä hä ta på glystär (glimta) ti oga på vår
Herre å hörre han ta på blysch (blinka) ve oglåcka, å sä ta'n n
Pell Perssa iti hana å skeka'na å säj: "Jag ha heder å dej, Pel)
Perssa, tack ska du ha, du val vara bra å stig in".
Men då n Jan Ersa ta på stot å kröst fram nånting fint om
att han "var tyvärr endast bonde i detta livet och icike kunnat höja
sig till något större och bättre" —' då tö no vår Herre va nådi
å släpp in han å, men hä jär söm ja trodd att han skull fera å skeka
nalta på höwene ått'n Jan Ersa för att han påmiind'n nan pelagrut
om n Judas, ättärsöm han hadd försmådd någä å dä bästä som
vår Herre i all välmening hadd gett'n: sitt ärliga arbejt å språkä,
söm farn å farfarn hansches språkä.

Bygde-mål.
Av J. Sundström, Gryssjön.
Hä var sä ohnjött (oknytt) i en gammkwarn, att hä hnjappast
galt (gick an) mala där. Män sä var ä en gammal såldat, å han
åtog sä vara där ensam en natt. Å kwarna var byggd sä, att hä
var en kammar, där däm bruka ligg å kok matn sin. Å sä höll n
på kok gratn en kwäll å hadd satt på panna, å sä kömmä nä opp
jönium luka i gölvä en dvärg, ve stort e höwiu, å sä sa h ö w u n ä :
Hör du Lasse, var int hinna (det här) stort e hövvu på en litn kröpp?
Män sä to n Lasse en kopp vattn bårta kokson (kokhett vatten) å
söhläängd åt h ö w ä å sa: var int hinna hett e vattn bårta en köpp?
å sä försvann höwunä. Män då n sto å tjvara ihop grotn, kömmä
nä opp en olicklit stor en nesa, å sä sa nesan: Hör du Lasse, var
int hinna stor en nesa? män då to n grottjvarun å smeta dill fnesan
å sa: Var int hinna het n grot? — Sen hadd däm int sitt na ohnjött
i kwarna.
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Nysätramål.
Johan Olofsson d. y. i Brände berättar om tattarkäringen.
En gang kömmä nä en taettartjäling å viillä håva en höjsäck.
No skal du fa hä, sä ja at n, män först jett du dråa hlipsten at mä
e stoöv (stund). Nää, hä villa na int jora. Jo, sä jä, du skal arbet
förra du fa lona, hä je vanlit ållumstsessum (överallt). Sä fötäs
(följdes) vä dit a hlipsten, å jä to ne en gammli å to pa hliip, å hon
dro, å jä lag a dä värstä jä könnä, å da vä hadd hlutä jadd (flåsade)
a å vär åll ro oppi ogum. Ja, nu fa du tåa hä du jers (kan) bera,
sä jä, å sä to a en storgussrisböl å dro a stä. — Da jä tåla öm ä för
Malmutn sän: du skull a hlift båkan (baksidan) å!

Samtal mellan två flickor.

Av Elof Henriksson, Kolaboda.

Aiftan. Jasså, du jer ut å gar i kwell du å. — Ja, hä jer sä
vackärt e ver, att jä jers (kan) int våra in ¡hällar. Hyre känns ä
för deg da ettär baln da? — Jo, hä känns n o ganska bra, jä hä ju
nalta illt i b ö w ä n (en smula ont i huvudet) a dy att hä vär sä körsdräjä (korsdrag) där, män äljäst sä lev jä no ettär ventän. — Ja,
hä tort väl int val villar (bättre) a dy, att du fria bäggä netträn
hällar. — Toksmut, int friä jäg i häljän, hä jer no bara löngnän hä,
män sag du potjän (pojken) a Lisa fot ve, sä jut (ful) n pok hä jä da
ållär (aldrig) sitt, han sken ju söm e grötfat oppi ogum, å int könnä
n daans hällär. — Ja, hä vär en kusin at meg hä, män int tyckt
jä han vär sä illa, han hsedd söm gött e sett åtminståne. — Nä, män
harräligen, int vär ä väl en kusin at deg, ja da vär ä nog naen aenn
p0k jä meent. Du förstår hä, öm lögdasnåtta da jä kömimä hem,
sä vär jä sä hongru, män jä villa int ga in å stoor gamlän, utan jä
vär ditti skaeffäriä å fick i en fetpalt, å sä jick jä i säng å lag å
gnäägd (gnagade) dellars (tills) jä såmnä a, å da drömd jä, att
jä vär ut å foöt (följde) ve vackär potjän borta Notviken danna,
å da tyckt jä, att han novändit villä håa en puss a mä, mäin da
vaknä jä, å kaen du jiiss, va h ä vär, hä vär paltusslingän, söm haedd
kömmä unnär kinnbenä, å jä haedd da flåtä ne mä (smort ned mig
med flott), sä hä vär ålldeläs hämst. Nä, niu jer jä tjvungän ga
hem å lägg mä, hä val sä kålt sta janna (här) lengär, å sä ska jä
opp å båka i mörnum å. — Ja, gonatt da. — Gonatt.
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Burträskmål.
Anders Burströms Vilhelmina berättar om ryssarnas påhälsning
i Lappvattnet 1809. Upptecknat av J. V. Lindgren 1887.
No vara ve förskrättjelit löckle ve n'da, såm allär vetta vå
ofren veill saeij. Män dämfyri ass ha frästä senna slaeg däm. Da
ryssa voor jär, vser ä eint rolit, ska ji tro. Faltjä järikring haedd
hårt förut, att däm skull kåmma, för hä såm hörs hä spors,
vetta ji väll. Faerfacrn män, än Abraem Burström, han skaeffä e
paer vecku einnan däm ventäsä koän einna Selasmyrbärjä å heili
hushallä buffrä dit deill feboåm. Hä ksen väll vara kringåm halvmila dit fra häimän, å dali'n väg jer ä, sä no feiing däm sliit iilt
för beschvärä alti.
Ä'nda haedd däm brae litä förä. Hä vaer sä hä, att da däm
tyickt hä draeaeijd för laeasinj å ryssa eint kämmä'nda, sä lettä däm
naerr seg däm å einbeillä seg att fiän skull allär kåmma. Da
schickä faerfaern häim faermora å sönjen att fara stook deill nalta.
Han skull kåmma etter schölv å dä nserän.
Män däm haedd eint mäir n heinnä häim däm daenna, sä kåmmä
ryssa åvanätt häin å einnan naen vist olä a, sä voor däm däri galåm
hansj faerfaeråm. Hä vaer just åm än lögdasmedaeg å faermora
håll pa tjärn smorä för hälja. Förskräckt vort däm såm einn vor
da däm feiing tåckän objud'n främmän, hä kånna ji no första.
Å sä for däm väll fara huser där å sattä. Att bore vä jort däm
seg e gomal bårta tjärngräddåm å däm skuffäsä å sloäs åm gräddtarän sattä däm rivi oppnea tjärna å all grädd'n utetter gålvän sä
hä sto såm än sjo. Å sä lae däm sä oppi altihop å kaervä att sä
alt vå däm kånnä. Däm leppiä värrä'n haeunna. Sea däm slekt
opp altihop, for däm fara läit ijöning häili husä. Däm troodd no
däm skull feiinn naenting däri stor-ibonngalåm. Eingänteing fånn
däm däri storböningän å eingänteing däri fusän hällär.
Da vort däm jälak å for fara riv opp gålva allåmstaessåm, å
myttje riktit unnär fusportgålvän fånn däm flääir tjiist, där faeriaern
bädd jömd selvscheän å kniva å gasffla å tåokä daenna såm han taeinkt
fa 'ha kwaer. Män no haedd'n sitt dän graennlat'n hä han skull nöuw.
Män tro ji däm voor naeigd'nda, ryssknävla? Naeij, vålen allär
taeintj hä eint! Däm skull nu nevändit ha reda pa våsch kräka
voor. Faermora veillä förstass eint tala åm hä; däm hotä
na dä värstä däm kånnä män hä jart eint. Hon haedd eingän såm
förschwåra sä, mäin hon sto sä 'nda såm än häill kweiinn. Paejka
haedd, mea ryssa graesserä däri fusän, taeiji deill refeljåm.
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Hä håll på val mörrt åm arftan, å ryssa saag eint att däm språnt
sän väg, iörr'n däm haedd heinnä goä styttjä neätt akråm. Jenast
sä luffa naegär a däm ettär römmara å hä baer a i fullt ilaeinj enna
nea mora. H ä vser sä matt skumt, att ryssa eint skull ha kånni si däm
fra långt hall. Män elst san, faerbrorn män, än Nisj Petter Burström,
haedd vyri no tanklaeus å ta'n wit schoort unnär aermän, å hon vägledd ryssa goä stanna, deilläsch han kåmmä ihåg sä å ståppä schorta
nei'n kalltjell å trampä nea där. Sea sag eint ryssa däm läingär,
å däm kåmmä onna einni skoglånn.
Män värrä vaer husboninmora ut; däm tröuwä å hota å sae
däm skull speta opp a pa baejonätta, åm hon eint tala åm våsch
däm haedd kreatura. Män hon nekä i laeingst ju å fat däm å vist däm
åmkräing allåmstaessåm däri häimgalåm. D i f a lon fat a däm å, å
me'n däm snodd å vänd där sä löckäsä hon traeinj sä einn mela bon
å lonåm utan att däm sag ä. Å sea feing däm allär si hon mäir. Å
da haedd däm eint aennä jora än ta hä däm haedd å ga å fräst sä
näst dä naedär graennna. Män sämmär jick ä för däm där. Byssbon paessä allihop pa, men ryssa voor däri faerfaersgalåm, å bräidd
halmän oppa broåm å stäld all dera pa vi gaeväl å röömd deill
skogs. Å ryssa däm troodd att husa sto 0de å jäiing sän väg.
Översättning.
Nog äro vi förskräckligt lyckliga vi ändå, som aldrig veta vad
ofreden vill säga. Men de före oss ha frestat annat slag de. Då
ryssarna voro här, var det inte roligt, skall ni tro. Folket här
omkring hade hört förut, att de skulle komma, för det som hörs
det spörs, vet ni väl. Farfadern min, Abraham Burström, han
skaffade ett par veckor, innan de väntades, korna inåt Selasmyrberget och hela hushållet flyttade dit till fäbodarna. Det kan väl
vara kringom halvmilen dit från hemmet, och dålig väg är det, så
nog fingo de slita ont för besväret alltid.
Och ändå hade de bara lite för det. Det var så det, att då de
tyckte det dröjde för länge och ryssarna inte kommo ändå, så läto
de narra sig de och inbillade sig, att fienden skulle aldrig komma.
Då skickade farfadern hem farmodern och sönerna att börja städa
till där något litet. Han skulle komma efter själv och de andra.
Men de ¡hade inte mer än hunnit hem de där, så kommo ryssarna ovanifrån heden, och innan någon visste ordet av, så voro
de där i farfars gård. Det var just på en lördagsmiddag, och farmodern höll på att kärna smöret för helgen.
Förskräckta
blevo de som inne voro, då de fingo sådant objudet främmande,
det kan ni nog förstå.
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Och så började de väl husera där så att. Att börja med
gjorde de sig ett god-mål av käragrädden, och de skuffades och
slogos om gräddtårarna, så att de revo omkull kärnan och all
grädden utefter golvet, så det stod som en sjö. Och så lade de
sig upp i alltihop och karvade åt sig allt vad de kunde. De lapade
värrä än hundarna. Sedan de slickat upp alltihop, började ide
leta igenom hela huset. De trodde nog, de skulle finna någonting
i stor-bondgården. Ingenting funno de i storbyggningen och ingenting i ladugården heller.
Då blevo de elaka och började riva upp golven överallt, och
mycket riktigt, under ladugårdsportgolvet funno de flera kistor, där
farfadern hade gömt silverskedarna och knivarna och gafflarna och
sådant där, som han tänkte få ha kvar. Men nog hade han sett
den grannlåten det han skulle nu. Men tror ni de voro nöjda ändå,
ryssknävlarna? Nej, tänk aldrig det inte! De skulle nu nödvändigt
ha reda på varest kräken voro. Farmodern ville förstås inte tala
om det; de hotade henne det värsta de kunde, men det hjälpte inte.
Hon hade ingen, som försvarade sig, men hon stod på sig ändå som
en hel kvinna. Pojkarna hade, medan ryssarna grasserade i ladugården, tagit till flykten.
Det höll på bli mörkt om aftonen, och ryssarna sågo inte, att
de sprungo sin väg, förrän de hade hunnit goda stycket ned efter
åkern. Genast så luffade några av dem efter rymmarna, och det
bar av i fullt fläng ända ned på moren. Det var så pass skumt,
att ryssarna inte skulle ha kunnat se dem från långt håll. Men
äldsta sonen, failbrodern min, Nils Petter Burström, hade varit nog
tanklös och taga en vit skjorta under armen och hon vägledde
ryssarna goda stunden, tills han kom ihåg sig och stoppade skjortan
ned i en kallkälla och trampade ned henne där. Sedan sågo inte
ryssarna dem längre, och de kommo undan in i skoglunden.
Men värre var husbondmoran ute, de trugade och hotade och
sade, att de skulle träda upp henne på bajonetterna, om hon inte
talade om, varest de hade kreaturen. Men hon nekade i det längsta
och följde dem och visade dem omkring överallt i hemgården.
Dit på logen följde hon dem också, och medan de snodde och
vände där, så lyckades hon tränga sig in mellan boden o di logen
utan att de sågo det. Och sedan fingo de aldrig se henne mer.
Och då hade de inte annat göra än ta det de hade och gå och
försöka hos de andra grannarna. Men sämre gick det för dem
där. Bysborna passade allihop på, medan ryssarna voro i farfarsgården, och bredde halm(en) på broarna och ställde alla dörrarna
på vid gavel och rymde till skogs. Och ryssarna de trodde, att
husen stodo öde och gingo sin väg.
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Skelleftemål.
Friareramsa.

Efter stenografisk uppteckning av Ernst Vesterlund,.
Ersmark.

Om dylika ramsor se Ragnar Jirlow: Nattfrierier i Skellefteådalen (i Etnologiska studier tillägnade Nils Edvard Hammarstedt:
19 3/3 21, sid 232 ff., där en liknande ramsa står anförd). — Obs.
inslag av riksspråk.
Gu aeftan, gu aeftan, schona innevarande fusemmär, såm inåm
dässa fyra runda väggar vilar!
Hardu Anna, ska du schwåra mä pa guaeftan i kwell? Vå vaer
ä i tyickt du sae, vaer ä gu aeftan ällär vaer ä nsenting
aennä såm let? Eint jedu fäll lik törr såm kon, såm for nolat a t
Ranbaitjåm å haedd n törkäsä nevär deill levär å e gaervä farschinrt
deill melatjöttä, sae slaektarn schu daga föra n slaetä na i fall eint
dän halän löögd.
Vaer ä smaeftan du sae? Naij, töst, töst. Hardu, eint jerdu fält
de? I hae da eint seitt i tiningän, att n ;e forä vä dä än, no hae i
seitt, att n 'hae forä vä ti aein å n aan, män no tro i, du je kwaer
än, no kaen du väll kröst bårti dä guasftan, da hä jer uut trei
av liväts lustigaste trepaika, såm hava glaesböksän å schwinhåna å håna pa kneårn å faestpeiggä harä oppa skallåm. Hä
je manäjusst å sleawitt, å himmäln je full a fioliståm, å hä jer
sä kallt, att gammälhagan vara nefrussi, å hä jer skreckarisn enna
oppi manän. Naenting schwåra, naenting seg, män fort åm äin du
has n vän pa din asrm å n reing pa ditt feingär å tjärlekän breinn
såm n björkveabrösu i din baerm, sno hanåm röiddjän å slan pa
tjäftn å schwåra meg oppa guaeftan.
Na, huru forä åm djickä? I har nadta il å väinsternesahålän
i kwell, kraeks deill å håst deill å spått deill å schwåra oppa
guaeftan.
Töst, töst, allt för töst, hä jer e schwaer, såm man vänt a
gråhåria gubbar å gummor å ban såm i askan sprattla. Vaer
ä guaeftan du sae? Hardu, eint såv du väll än, struk sömmän bårta
0gåm å snorn undär sainga, du feinn at n a monom såm en törkäsä
skolaepp, såm du kaen klara a paltgrita ällär kaeiffipaenna vä.
Du kaen väll kröst bårti dä e leill tjuvsdhitol, såm ve fa täpp
ne i västficka å skratt at oppa bon at monåm.
Hä kaenin du väll djera, hä je sä fort djort å fort glömd, att hä
kåmm du äint ihåg kläcka fiir at monåm. Äint jer du väll sä hårt
inslumrad i dän schu saenna evighetn, att du eint kaen kröst bårti
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dä naenting, hänna första du je sönjen hansch Jonk-åll, Per Stål
å in Pål. Nå, huru for ä åm djick ä? For ä unnär bolä, ällär for ä
uti fällforä? Raeck ä, ällär slsepp ä at?
Na huru for ä åm djickä, ska du he opp dern i kwell?
"Nae, i vait eint."
Stromp opp i håppläståm, spräint tjwärt mot din vilja, snett
over tilja. Vå leigg du där å mata månnåm å pell teåm å blistär
utätt fälltästa, åpp å håppa å sia rompa i tsekä!
Jå, djer hä, i ska ga lik töst såm dän oonn, da n djick mot
gammalmännischåm oppa Falmserkän å baer mjöla inni schweganåm
å speilld aldri en enda dråppa, du ska väll äint vara såm dän obarmhärtiga samaritn, såm grov ut 0ga bårti sissälschitåm å täfft däm
inni Dragneswitn.
Na, huru djick ä åm djickä? Tag den varma fotn ur den
varmla sängen å stig på det kalla golvet, lägg din varma hand på
det kalla låset å vri ett hatt wärv, sen re ji mä schölv.
Översättning.
God afton, god afton, sköna innevarande fruntimmer ( eg.
ladugårdsämbar), som inom dessa fyra runda väggar vilar!
Hör du Anna, skall du svara mig på god afton i kväll? Vad
var det jag tyckte du sade, var det god afton, eller var det någonting annat som lät? Inte är du väl så torr som kon, som for
norrut till Renbäcken och hade en torkad näver till lever och ett
garvat fårskinn till mellangärde, sade slaktarn sju dagar förr än
han slaktade henne, ifall inte den hålen ljög.
Var det god afton, du sade? Nej, tyst, tyst. Hör du, inte
är du väl död? Jag har då inte sett i tidningen, att han har
farit med dig än, nog har jag sett, att han har farit med en och
annan, men nog tror jag, du är kvar än, nog kan du väl krysta
ur dig god afton, då det är ute tre av livets lustigaste träpojkar,
som ha glasbyxor(na) och svinhora(en) och horn(en) på knäna
och (håret fastpiggat på skallen. Det är måneljust och slädvitt, och
himmeln är full av fiolister, och det är så kallt, att gammalhagarna
äro nedfrusna, och det är skridskois(en) ända upp i månen. Någonting svara, någonting säg, men fort, om än du har en vän på
din arm och en ring på ditt finger och kärleken brinner soun en
björkvedsbrasa i din barm, sno honom ryggen och slå honom
på käften och svara mig på god afton.
Nå, huru for det om gicket? Jag hör en smula illa på vänsternäshålet i kväll, kraxa till och hosta till och spotta till och svara
på god afton.

147"
Tyst, tyst, allt för tyst, det är ett svar, som man väntar av
gråhåriga gubbar ooh gummor och barn, som i askan sprattla.
Var det god afton du sade? Hör du, inte sover du väl än, stryk
sömnen ur ögonen och snör ( = kasta) den under sängen, du finner
igen den i morgon som en torkad skolapp, som du kan klarna av
paltgrytan eller kaffepannan med.
Du kan väl krysta ur dig ett litet tjuvskitord, som vi få stoppa
ned i västfickan och skratta åt på bönen i morgon.
Det kan du väl göra, det är så fort gjort ooh fort glömt, att
det kommer du inte ihåg klockan fyra i morgon bitti. Inte är du
väl så hårt inslumrad i den sju sanna evigheten, att du inte kan
krysta ur dig någonting, det här förstår du är sönerna hans JonkOlle, Per Stål och Pål. Nå, hur for det med gick det? For det
under bordet, eller for det uti fällfodret? Räckte det, eller blev
det över?
Nå, Ihuru for det om gicket, ska du öppna dörrn i kväll?
"Nej, jag vet inte."
Strumpa opp i hopplästerna, spring tvärt mot din vilja snett
över tiljan. Vad ligger du där och rör på munnen för och pillar
med tårna och visslar utefter fälltestarna, upp och hoppa och slå
rumpan i taket!
Jo, gör det, jag skall gå lika tyst som den onde, då han gick
mot gammalmänniskorna på Falmarken och bar mjöl(et) i svegen
(— ¡bärvidjan) och spillde aldrig en enda droppe, du skall väl inte
vara som den obarmhärtiga samariten, som grävde ut ögonen ur
gulsparven och stoppade dem in i Dragnäsviten.
Nå, huru gick det om gicket? Tag den varma foten ur den
varma sängen och stig på det kalla golvet, lägg din varma hand
på det kalla låset och vrid ett halvt varv, sedan reder jag mig själv.

Nya Folkskoleseminariet i Umeå.

UMEÅ NYA

S

FOLKSKOLESEMINARIUMS
INVIGNING.

åsom redan föregående årgång av denna årsbok kunde meddela,
hade seminaristerna i Umeå tagit sitt nya präktiga hemvist i besittning, efter att ha lämnat de förutvarande lokalerna i Gamla
Seminariet, vilket alltsedan dess — hösten 1925 — inrymmer Hembygdsmuseets rika samlingar.
Den 14 maj detta år (1927) skedde den högtidliga invigningen
av det nya dubbelseminariet, i närvaro av landshövding Nils G.
Ringstrand, ecklesiastikministern N. J. iF. Almkvist, försvarsministern Gustaf Rosén, chefen för skolöverstyrelsen, generaldirektör
Bergqvist, seminariets inspektor, kontraktsprosten Olof Ahnlund
m .fl. inbjudna.
Efter invigningstalet, som hölls av generaldirektör Bergqvist,
uppfördes under ledning av seminariets högt skattade musiklärarinna, fru Hanna Roseli, följande kantat, författad av d:r Frans
Svedberg och tonsatt av fru Roseli.

149"

Från invigningshögtidligheten i seminariets aula.
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KANTAT
vid invigningen av Folkskoleseminariet i Umeå den 14 maj 1927.
O r d av FRANS SVEDBERG
M u s i k av HANNA ROSELL

I.
Kör.
Evige! — Evige! — Gud!
Du, vars andes vingslag susat
Över kaosdjupets vatten,
Du, vars röst ur töcknen brusat
Stark med vardandets, livets bud —
Tag vår lovsång, evige Gud!

Alltings upphov, alltings fader,
Du, som sådde ljus i natten,
Sådde stjärnors myriader
För att lysa vår dunkla stig,
För att väcka mänskors längtan
Till din himmel - vårt hem - och Dig,
Ära, Evige, vare Dig!
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Du, som sådde — o, lär oss gå
I din vingård i dag att så,
Lär oss vårda de sköna ängar,
Hjärtats blommande örtesängar,
Tag var ädel sådd i ditt hägn,
Låt välsignande ariaregn
Milt i vårliga skurar strömma
På var brodd, som ur nattens gömma
Lyfter mot ljuset sin späda skrud — — •
Hör oss, såddens och skördens Gud!

Du, som sådde visdoms trängtan
I vår själ — i mänsklighetens —
Kunskapstörst, som blott kan väckas
Av den dryck, som här kan räckas,
Törst, som först en gång skall släckas
När vi hunnit evighetens
Djupa källsprångsflöden och Dig —
Ära, Evige, vare Dig!

II.
Kör.
Från gamla hemmet vi drogo,
Från stugan, som vart för trång,
Med högstämda, fyllda hjärtan
Och vemodig avskedssång — —
I dag våra röster stiga
Som lärkors mot vårlig sky,
Till framtida hem vi viga
En boning större och ny.

Vårt vetandes rika kornbod,
Vår bildnings högloft och gård,
Du sanningens andes tempel,
Tag mot oss och giv oss vård!
Här siktas och vannas tida
Vår sådd, vårt gyllene korn —
O, töm i vår själ dina vida
Och djupa ymnighetshorn!

Var hälsad, vår h u l d a m o d e r ,
Låt upp din givande famn —
I dop av flödande toner
Vi giva dig önskenamn.
Slå upp dina portar vida,
Du fostrans heliga hus,
Dina håvor vi hungrande bida,
Dina gåvor av bröd och ljus.

Vi sjunga dig framtida lycka — —
Vår möda, vår flit, vår tro
Skall smycka i långa dagar
Med segerkransar vårt bo.
Vår sång skall fylla i åren
Med fröjd dina salar och loft
Som fåglar och blommor om våren
I rymden strö jubel och doft.

Hell dig, vår borg, vårt fäste
Med blågul fana på stång,
Som sjunger för unga skaror
Sin böljande morgonsång!
Så länge till Sveriges ära
Den flaggan i vinden slår,
— Gud signe dig, hem du kära —
Är framtiden din och vår.'
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in.
Barnkör.
Från stranden av Gennesaret
Såg Mästaren de glade.
På övligt sätt han lyfte lätt
Mot skyn sin hand och sade:
"Väl dig, du gode tjänare,
Ditt verk skall ske välsignelse
Med trettiofalt och sextiofalt
Och kanske hundrafalt."

En såningsman gick ut att så
Sin säd i morgonstunden.
Där uppe lyste himlen blå
Och fågeln sjöng i lunden:
"God morgon far, månntro du har
Ett korn till övers åt ett par,
Som intet har och intet spar
Men sjunger alla dar?"

Och vad som skedde som i går
I fjärran österlanden,
Sker även här för den, som sår
Med anden och med handen.
I nordanland på älvastrand,
Vid skogens eller myrens rand.
I väntan många tegar stå
Och många fåglar små.

"Ja visst, ja visst, min lilla vän,
Se här, tag för dig bara!
Din sång hör till vid såningen
Som morgondaggen klara.
Vid soluppgång och fågelsång
Skall kornet strös i jordens fång.
Slå högt din drill — om Gud så vill,
Vår sådd och sång går till."

Och samma hulda öga än
Ser odlarns glada möda,
Och samma hand välsignelsen
Beskär med korn och gröda.
Men si och så det nog kan gå,
Om man ej riktigt lärt att så
Den konsten kan, får skörda han,
Ja, skörda, såningsman!
IV.
Solo.
Med tårar har jag sått
Men aldrig med glädje skördat.
Var dag har jag troget gått
Och myllat mitt korn i jorden,
Var natt har jag vattnat sådden
Med tårars ymniga mått,
Men aldrig jag skåda fått
Den späda, spirande brodden,
Ty fältet låg lika grått
Om hösten som om våren — —
Med tårar har jag sått
Men aldrig med glädje skördat.

Jag sporde en såningsman,
Som plöjde sin teg om vårenOch alltid om hösten fann
De mogna, vajande axen:
"Min vän, hur sår du din åker,
Att gyllne skördar den bär?"
Han svarte: "Jag sår med glädje
Och därför med glädje skär."
Med tårar har jag sått
Men aldrig med glädje skördat — — -
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V.
Kör.
Ja, vi ska så med glädje, med jubel och mycken fröjd,
Guds egen sköna åker för oss ligger röjd och plöjd.
Där skimra daggens droppar i rosiga morgonstunder
Som tindrande barnaögon i väntan på sagans under.
0 ja, vi så med glädje — vårt korn skall aldrig dö,
Det har blommat vid livets källa och runnit upp av det frö,
Som ströddes av skaparhanden i mörkrets och kaos' träde
1 första morgonbranden med ljusets flammande säde.
Vi så, vi så och skörda — ack, skörda ej alltid vi få,
Och kanske vi glömda vila, när axen mognade stå.
Vad mer — att så är dock större än skörda — och ej vi klaga —
Så visst som att giva är större och saligare än att taga.
O, skulle vi så med tårar, vi som i unga år
Få strö vårt evighetsvete för andens vaknande vår!
Det skönaste kall — att vara Guds örtagårds odlarinnor —
O fröjd, oss blev det givet som själars fostrarinnor!

Duo och kör.
O, ljuvliga örtagård, där vårar spira och gro,
Där knopparna brista i blom, där saven mot ljuset stiger —
Åt dig min ömma vård, min kärlek, mitt hopp, min tro,
Min längtans rikedom, min kropp och min själ jag viger.

Solo och kör.
Och sviktar i dagens möda min kraft, och vacklar min fot,
Och vilja tårarna flöda i bittert och hopplöst knot,
Så räck mig din hand, o Herre, lyft mig och bär mig du,
Och kraften, som övervinner, Herre, beskär mig du!

HERREN SÄGER:
Solo.
Kommen till mig, I alla, som arbeten,
Och alla I, som ären betungade,
Jag skall vederkvicka eder.
Tagen på eder mitt ok och lären av mig,
Ty jag är mild och ödmjuk av hjärtat —
Och I skolen finna ro till edra själar.
Ty mitt ok är ljuvligt och min börda lätt.
Kör.
O ja, vi ska så med glädje, vårt hjärta svallar av fröjd,
Guds egen sköna åker för oss ligger röjd och plöjd.
Där skimra daggens droppar i rosiga morgonstunder
Som tindrande barnaögon i väntan på sagans under.

VI.
Kör.
öitagårdsmästare, evige Gud,
Gör oss trogna ditt såningsbud,
Ödmjukt sinne, Herre, beskär oss,
Kallets heliga ansvar lär oss!
Morgon bräcker — vi redo stå
Att i dag dina fält beså.
Lär oss vårda de sköna ängar,
Hjärtats blommande örtesängar,
Tag var ädel sådd i ditt hägn,
Låt välsignande ariaregn
Milt i vårliga skurar strömma
På vår brodd, som ur nattens gömma
Lyfter mot ljuset sin späda skrud •— —
Hör oss, såddens och skördens Gud!
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B Y O R D N I N G FÖR L I U S W A T T N E T I BUR*
TRÄSK SOCKEN AV ÅR 1751.

1. §
Åldermannen äger macht at sammankalla grannarna tå han
finner sådant nödigt, hwilket skier igenom en Budkafle som utan
Uppehåld går omkring byalaget och ingen har macht uppehålla
eller
(oläsligt ord).
Sedan Budkaflen således omkring gådt skola alle som blifwit
opbådade sig hos Åldermannen inställa. Försummar någon thet,
böte första gången fyra öre Silfwermynt, och hwar gång han sådant
mera giör, dubbelt. Men skulle någon wid sammankomsten öfwerfalla Åldermannen eller någon af grannarne med oanständiga ord
och utbrista i Eder och Swordom, böte tu daler Silfwermynt.
2- §

På thet hwar och en må niuta fred och hängn skall hwar
Granne hålla förswarlige Giärdesgårdar om kring sine ägor. Och
på thet at detta må så mycket bättre blifwa efterkommit, skall Åldermannen hwarje Höst, eller ock flere resor, besigtiga alla Giärdes
gårdar, och förelägga en wiss tid inom hwilken felaktigheterne
böra bättras. Försummar thet någon, böte Ett öre Srmt för hwar
famn som ofärdig är, och Giälde skadan. Men skulle thess utan
någon Giärdes gård blåsa neder, bör den straxt förbättras, skulle
någon försumma thet sedan bristfälligheten honom kunnig är, böte
sex öre Srmt för hwar famn och ware skyldig thet straxt förbättra.

3- §
Hwar och en Granne bör sine tildelte Grindar hålla i gott
stånd, äfwenledes alla Winterled och öpningar och them för wår
anden upfreda, eller så snart någon bristfällighet sig yppar; Försummar någon thet, böte sex öre Srmt för -hwar ofärdig Grind
eller led; öppnar någon et sådant led och det intet igenstänger,
böte åtta öre Srmt och giälde skadan.
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4. §
Hwar och en Granne bör hålla förswarlige Diken för sine
Tegar och kring sine Åkerstycken. Men på thet ingen må få
tilfälle sig här ifrån undan draga, bör Åldermannen hwar Höst
hålla dikes Syn, och då äfwen upmärka nya aflops diken ther så
behöfwes. Befinnes då at någon försummelse at rensa sine gamla
diken eller anlägga nya ther så behöfwes, plikte Ett öre Srmt för hwar
famn och efterkomme än då straxt det han bordt giöra. Then jord
som utur diken tages, bör på the låglänta ställen i åkeren utföras.
5. §
När landhafran wisar sig i Åkeren hafwa Grannarne öfwerens
kommit at träda och så Winter Råg och i sådane fall bör träningen
skie på ett ställe, så mycket det sig giöra låter; tredskas någon
häremot, böte sexton öre Srmt och likafullt förplicktas det at efterkomma.
6- §
På the ställen ther winter Råg således sås, bör Giärdes gårdarne i rätter tid wara upfredade. Försummar thet någon böte
tu daler Silf:mt. Släpper någon i sådane Sädes Giärden Boskap,
förr än derom är öfwerens kommit, at thet utan skada kan skie,
plickte för hwart Chreatur Fyra öre Silwermt. och giälde skadan.
7. §
Ingen af grannarne äger macht at beta sine ängar om wåren;
giör nu någon thet, böte Twå öre Silfmt för hwart Chreatur. Så
snardt ängarna äro afbergade, kallar Åldermannen Grannarne ±11—
sammans, ooh med them öfwerens kommer huru lång tid the tå
skola beta: Fortfar någon thermed längre än öfwerens kommit är;
böte Ett öre Srmt. för hwart Ohreatur. Sedan Säden är inbärgad,
kunna Grannarna på lika sätt öfwerens komma om åker beten;
det ock ware derrned samma plicht; Men för wår anda nödgas
Grannarna insläppa sine får i Åkeren.
8- §

Ingen bör afslå sine samfälte Ängar förrän Grannarna med
Åldermannen derom öfwerens kommit; giör någon thet eller slår
öfwer rätta Råd-Linien, böte En daler Srmt och betale Höet dubbelt tilbaka Om Åkerrenarne ware lag samma.
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20. §
Tå Byens wägar skola lagas, böra alla Grannarne sig på en
gång inställa, försummar någon thet utan laga förfall, böte Sexton
öre Srmt; och betale arbetslön til then som för honom arbetat.
Ther wäg är öfwer Åker eller Äng, bör alla fara efter rätta wägen
och ej giöra biwägar therutom wid samma plicht. Kiörer någon
fram Giärdsle eller annat wirke öfwer Åker eller Äng sedan Kiälen
är utur jorden, ware ock lag samma.
10. §
I samfälte ägor ware ingorn tillåtit at tiura Hästar eller andra
Ghreatur, fast än det skidde på egna ägor, utan samtelige Grannarnes öfwerens kommelse; giör någon thet, böte hwarje gång för
hwart Ghreatur Nije öre Srmt.
11. §
Der Grannarne hafwa på ett ställe sådde Rofwor bör ingen
tillåta sine Barn och tienste folk at plocka Rofwor till Kokning;
giör någon thet böte Nije öre Srmt.

12. §
Fiske wattnet bruka desse Grannar som tilförene och kunna
altid derom förenas; Men sätter någon Wasar eller Ryssjegårdar
på the ställen Sjöfodret therigenom lider någon skada, böte En
daler Srmt och ware thessutom plicktig Sjöfoder ställen straxt
rengiöra.
13. §
Ingen må på sine ägor intaga Inhyses hjon utan samtelige
Granna rnes öfwerenskommelse; giör någon thet plickte En dr.
Slrmt.
14. §
Alt ifrån thet Kiälen går utur jorden, til thess hon åter kiälad
warder, böra Swinen wara ringade, så framt the ej äro så afsides,
at the ingen skada kunna åstadkomma; bryter någon häremot
plickte Två öre Srmt. för hwart Swin; skier thet oftare, böte dubbelt hwarje gång. Skier någon skada therigenom, betale ägaren
ock then samma.
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15. §
Skulle någon af Byamännen upfinna något som ej allenast
wore tjenligt utan ock nödwändigt til Byens och Hemmanens förbättring, bör Åldermannen sammankalla samtelige Orannarne at
therom öiwerlägga; Men ther så hända skulle, at the andra icke
wilja sig thenna förbättring åtaga, hafwe han frihet, at af utbya män
och Grannar, som äro förståndige och gode Hushållare, jemte
någon Lands betjent om så nödigt pröfvas kalla Syn och Besiktning,
och therest tå befinnes at Grannarna i byn oskjäligen satt sig emot
thet som werkeligen warit til byens nytta, plickte tå hwardera,
som thet gjort, En dr Srmt och ware thessutan skyldige at utbetala
them som synen och besiktningen förrättat, samt sättja äntå straxt
thet Arbete som then wälmenande föreslagit.

16. §
Ther så händer at någon af byamännen wore borta när the af
Åldermannen warda sammankallade, bör thensamme wid sin hemkomst hos Åldermannen sig underrätta om hwad tå beslutit blifwit;
Och ware han sedan skyldig i alla delar thet at efterkomma, lika
som han sielf warit wid sammankallandet tilstädes.
17. §
Bar Eld skal intet bäras Gårdar eller uthus emellan; giör någon
thet, böte fyra öre Srmt. En gång om året bör Åldermannen
syna alla Eldstäder så i Byn som the Byn tilhörige Kyrkobys husen,
ooh the som tå finnes så bofälliga att Eldsvåda therigenom time
kan, bör Åldermannen låta nederslå och Ägaren böte En dr Srmt.

18. §
Ther thenne By gränsar tilsammans med andre Bysägor, äro
byamännen plicktige at hålla then ordning och fred med sine
Grannar som Byordningarne innehålla och stadga wid samma
bötter.
19. §
Then som lös släpper något Okynnes fä eller har thet ohäftat
som antingen Folck eller Chreatur någon skada tillfogar, böte Twå
dr Srmt och giälde skadan.

162
20. §
Alla hundar i Byn böra ifrån walbormässodagen och så länge
någon Boskap är ute wara i band; finnes någon hund inom then tiden
lös, böte Ägaren En dr Srmt och gälde skadan om then therigenom
timar. Dödar någon en sådan Hund inom berörde tid, ware saklöst.
Men ther så hände, att odjur wara i nejgden, måge wallhundar
lös släppas at följa med boskapen. Dock måste noga Upsigt hållas,
at the ingen skada giöra, utan häldre sättias i band om nätterna.
21. §
Then som af wahne håller lekstuga med dans och spel, böte
Husbonden En daler och hwar Person, som utifrån Byn kommer
Sexton öre Silfwermt; Dock må sådant ej wara förbudit wid ärbara
samquäm.
22. §
Om Boflyttningen til och från Fäbodarne böra Grannarne
komma öfwerens och så wida giörligt är samhälligt och på en
gång flytta; bryter någon häremot sedan therom är öfwerens kommit, böte En dr Srmt.
23. §
Wägrar någon at godwilligt erlägga the i denne Byordning
utsatte bötter, sedan han ther til giort sig skyldig, hafwe Ålderman macht at af then giensträfwige taga Pant och honom en wiss
tid före lägga til dess inlösen; försummar han thet, warde Panten
til den mäst bjudande försålt och öfwerskåttet, sedan bötterne
guldne äro, til honom åter stäld.
Skulle någon med hugg och slag eller med oanständige ord
öfwerfalla them sådan utmätning förrätta, plickte tå han Fem dr
Silfwermt. eller ock mera efter omständigheterna.
24. §
På thet denne Byordning, som åtminstone en gång om året
för samtelige Grannarne bör upläsas, må til alla delar så mycket
strängare blifwa efterlefwad, ty skall ingen til ursäckt tjena at
hans barn eller legofolck honom owettande sig emot Byordningen
förgripit, utan ware han, som Husbonden är, plicktig at swara til
alt thet, som hans Husfolok häremot bryta, til följe hwaraf Husbon-
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den är förbunden at efter Åldermannen och Byamännen straxt
utlägga, och ¡må han therföre taga sin ersättning igen af tjenste
hjonets lön.
25. §
Alla the Bötter som uti denne Byordning äro utsatte och af
then brottslige komma att ut mätas, fördelas således: at åldermannen ther af får en trediedel och återstoden anwändes til någon
samfält nytta för hela byn och bör til rättelse en Anotation hållas
när någon med böter belägges jämte anförandet av sielfa målet.
Sålunda wara öfwerens kommit intygas med wåre underskrifter.
Burträsk d. 18 febr. 1751.
(Ovanstående byordning är avtryckt efter en i Skellefteå museums arkiv
förvarad handskrift, vilken torde vara en samtida avskrift av originalhandlingen. Den saknar emellertid namnunderskrifter.)

JHTTEPOJISLN- OCH VITTRA
En saga från Ammarnäs, berättad och upptecknad för Vindelns
folkhögskolas folklivsarkiv.
Av BROR FORSVALL.

D

et var på den tiden, då jättar och troll ännu bodde överallt i
bergen och vitror och rå höllo hus i skogar och sjöar och
bäckar. Viterfolket och deras släktingar, skogsrå och sjörå,
bodde i skogen och sjöarna och voro till det yttre ett fagert släkte,
men deras hjärtan voro lika onda och fula som deras yttre var
vackert och tilldragande. Falskhet och svek var deras natur, och
mest falska och svekfulla voro de vitror, som bodde i sjön och
som även kallades sjörå.
Jättarna voro stora och klumpiga och fula, deras tankar gingo
ej så kvickt som viterfolkets, och därför blevo jättarna alltid lurade
av vitrorna, fastän jättarna voro mycket starkare, och om en av
jättefolket hade sagt en sak och givit ett löfte, så kunde han aldrig
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ta tillbaka sitt ord, utan -det stod fast som berget, där jättarna bodde.
Detta skrattade de små vitermänniskorna åt, ty viterfolket, som jämt
sade ett och gjorde ett annat, kunde ej förstå, att jättarna höllo fast
vid sitt ord blott därför, att de voro så stora.
Nu fanns det där i skogen, just där myren nu ligger, en liten
sjö. Stränderna voro steniga och ofruktbara och i hela sjön fanns
ej en enda levande varelse mer än en liten viterkvinna, ett sjörå,
som -hade kommit dit, och höll på att få svälta ihjäl där, för att
i sjön inte fanns varken fisk eller vattenväxter. Men det förstås
att sjörå äro ju inte skapade alldeles som människor, så några
hundra år kunde hon ju alltid stå ut med att svälta utan att taga
alltför stor skada därav.
Strax intill sjön fanns där ett berg, och där bodde en jätte,
som en gång i tiden varit gift, och som nu hade en pojke, som var
giftasvuxen. Det betyder på jättespräket, att jättesonen var tvåtusen
år gammal, ty det är alldeles detsamma för en jätte, som tjugo år
för en människa.
Jättepojken brukade vandra omkring för sig själv hit och dit
i skogen, såsom pojkar ha för sed att göra. En dag, när han som
bäst var ute och strövade, kom han ned till sjön, och som
det den dagen var alldeles lugnt och vattnet låg som en spegel,
började han kasta smörgås med kliopblock, som lågo på stranden.
Rätt det var han stod och kastade, var det som om
solen stack honom i ögonen, och när han riktigt kom
till sans, såg han, att det allra vackraste sjörå dykt upp ur vattnet
och satt där mitt framför honom. Hon satt på själva vattenytan
och dinglade fram ocih tillbaka med benen nere i vattnet, som
glänste som silver runt Ihennes nakna vita vådor. Håret låg som
en solstråle långt ned efter ryggen och vattendropparna, som tillrade
ner efter håret, glänste som ädla stenar i solskenet. Hon nickade
åt pojken och log så vackert, att vattnet i hela sjön glittrade som
silver i solsken och pojken, som stod vid stranden, blev rent yr i
huvudet.
Något så vackert hade han ej sett förr, och med ens kom det
för honom, att henne, sjörået, måste han ha till hustru. Henne och
ingen annan. Och så började han att bedja henne att hon skulle
komma i land och följa honom till berget och bli hans lilla käraste,
ty det visste han nu, att utan henne kunde han ej leva. Återigen
log vitran, och då var det som när ljungelden lyser ur ett svart moln
och -han blev viljelös, så att den lilla vitran, som satt därute i sjön,
skulle kunnat göra vad hon velat med honom.
"Aldrig kommer jag till berget", sade vitran, och hennes röst
var såsom en sakta ljudande musik. "Aldrig kommer jag till berget
förrän du skaffar fisk till min sjö."
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"Inte annat", tänkte pojken. Ooh så sprang han till berget
efter sin fars stora matsäckspåse. Med den på ryggen gick han
bort till en stor sjö på andra sidan berget.
Sjön hade sitt avlopp i en liten å, som rann ut från sjöns södra
ända. Jättepojken spände nu faderns matsäckspåse tvärs över mynningen till ån, och där slöt den till så tätt, att inte det minsta
lilla fiskbarn kunde komma igenom ut i ån.
Sedan detta väl var gjort, gick pojken till norra sidan av sjön
och började driva fisken nedåt mot åmynnet. Han vadade fram
genom sjön och drev fisken framför sig, och när han kom fram
till matväskan var den proppfull av fiskar, både stora och små,
och det fastän väskan rymde sina modiga tio hästlass.
Glad i hågen slängde pojken väskan på ryggen och knogade
tillbaka till vitersjön. Kan tro, att det blev liv i sjön, när jättepojken
tömde ut påsen. Det sjöd och bubblade och kokade som i en
gryta. Det glänste och glittrade i vattnet, som av guld och silver,
och mitt i sjön satt det lilla sjörået och skrattade så att det lät som
bruset av ett kvarnfall.
"Här har du fisken, kom nu till berget och bli kärestan min",
sade pojken. Men sjörået bara skrattade. Hon slog och plaskade
med händerna i vattnet så att det stänkte om henne och lyste som
regnbågen, och pojken tyckte, att just nu var hon hundra
gånger vackrare än någonsin förut.
"Käraste du, kom till mig", bad jättepojken. Men utifrån sjön
kom vitrans röst som ljudet av vinden, när den en afton om våren
susar genom en hängbjörks nylövade krona. "Aldrig kommer jag
till berget, förrän blommor och gräs och vattenväxter av tusen
slag växa i min sjö."
Jättepojken blev först ledsen och sedan förargad, ty han hade
aldrig trott, att inte vitran skulle stå vid sina ord. Men så såg han
på henne, där hon satt, med hår som glänste likt guld och ögon
ljuvare än himmelens stjärnor och då tyckte han, att hon inte begärde för mycket.
Jättepojken lät sig ej förtröttas. Han tog återigen fars matsäcksväska på ryggen och gick bort till en stor myr, som låg långt
uppe mot fjällsidan. Och så började han att gräva upp myrjord
och stoppa i väskan. När väskan var full, vandrade han ned till
sjön igen och tömde den på stranden så att där blev en liten remsa
av jord, där växterna kunde slå rot. Och när han såg vitran där
ute på sjön, tyckte han, att allt arbete bara var en lek. Men en
enda väska jord räckte inte långt. Hela sjön skulle ju inramas i en
bädd av grönt. Det måste vara riktigt vackert åt en så hiskeligt
grann vitra. Så gick pojken till myren än en gång. Men då han
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kom dit, stod där en gammal ful käring, så ful att jättepojken rent
av blev bjärtskrämd, så tvåtusen år gammal han var.
Det var imyrkäringen själv. "Är det du, som river taket av
stugan min", frågte käringen och såg så elak ut, som om hon
tänkte sluka pojken med hull och hår, fastän han var sex eller sju
gånger större än ihon själv. Och när hon talade kom där en pust
som av en bitande frostvind, och det luktade rutten dy.
"Inte visste jag, att detta var stugan din", sade jättepojken,
och han talade sant, ty han var en hygglig och beskedlig jättepojke, som höll på det som var sant. Och så talade han
om, huru han mött sjörået och det ackord han gjort upp
med henne. Jord måste han ha för att få det att växa
i sjön, och myrjord måste det vara, ty den passr bäst på sjöbotten.
Myrkäringen skrattade ett hårt, ondskefullt skratt, så att det blev
som en våtkall dimma över hela myren. "Jaså, du är ute i sådant
där ärende. Jo jo, då skall du väl få jord då. Men bara på ett
villkor. Det är bara en bisak. Du är väl säker på att hon inte
tänker bedraga dig?" Jo, det var jättepojken säker på. Inte kunde
hon, som var så fin vara av svek och list. Och så lovade gumman
att trolla både jord och växter till sjön och göra den till den
vackraste sjö i landet.
Men om sjörået, när allting var färdigt, nekade att uppfylla
sitt löfte och bli jättepojkens käresta, då skulle i samma ögonblick
hela sjön råka i myrkäringens våld oCh sjörået skulle bli förvandlat
till en groda.
Jättepojken gick in på villkoret, ty han var säker på, att vitran
inte skulle lura honom. Hon var jh så vacker och fin. Och jättepojken tog myrkäringen i hand på överenskommelsen och gick sin
väg ned till sjön, där hans lilla vackra viterkvinna bodde.
Åh, vad det var vackert! Myrkäringen hade hållit ord. Hon
gjorde sjön till den vackraste sjö i landet. Och tusen olika blommor
växte där. Det silverklara vattnet speglade lummiga gröna stränder,
där trasten sjöng sina vackraste visor. Röda, vita och gula näckrosor gungade på vattnet och säven knö en bred grön bård kring
stränderna. Jättepojken stod rent stum i förväntan. Något sådant
hade han aldrig tänkt sig. Det var så vackert, att han för en lång
stund glömde av viterkvinnan sin, som han nu skulle hämta som
sin käraste. Men så fick han se henne där ute, där hon satt och
gungade på ett näckrosblad, så ljus, vit och fin som aldrig förr.
Och så sträckte han sina armar mot vitran och ropade: "Solgucken,
Solgucken min! Hej och ho. Kom att -med jätten i fjället bo!"
Men viterkvinnan därute låtsades ej höra, vad pojken ropade.
Än en gång ropade han likadant, men vitran bara satt med1 ryggen
vänd mot honom och lekte med fiskarna, som kilade runt omkring
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henne som gyllene och silverne blixtar. I detsamma kände pojken
att det blev så underligt kallt omkring honom, och när han såg
sig omkring, fick han se myrkäringen stå där, betraktande honom
med ögon, ur vilka ondskan lyste. "En gång till får du fråga
henne. Sedan är sjön min och vitran också", sade myrkäringen.
Det var, som om det kommit frostkyla i hjärtat på pojken. Han
kunde inte tro, att det var sant, och orden stockade sig i hans hals.
Till slut kom som ett ångestrop: "Solgucken, solgucken! Hej och
ho! Vill du med jätten i fjället bo!" Då skrattade det till där
borta på sjön så styggt och elakt, att det skar som med knivar
i jättens hjärta, och i hånande tonfall hördes vitran svara:
"När solen har lagt sig till evig ro, skall jag hos jätten i
berget bo!"
I detsamma var det, som hade ett tordön gått fram. Det brakade och sjöd och väste i luften, och så stor och stark jättepojken
var, blev han så förskräckt och tillintetgjord, att han alldeles sjönk
ihop på stranden. Så låg ¡han en lång stund. När han såg upp,
var det underligt mörkt och kallt omkring honom. Allt det
vackra var försvunnet. Sjön med dess lummiga gröna stränder
och vikar och dess för vinden vajande vass var spårlöst borta.
På dess plats sträckte sig myren i gulgrön dysterhet. Fågelsången
ifrån nyss var tystnad och kalla, våta dimmor stego upp ur myren.
Myrkäringen stod bredvid honom. Hennes ansikte lyste av skadeglad ilska. Och med en triumferande åtbörd pekade hon på en
stor, vämjelig groda, som hjälplöst kväkande hoppade fram till
pojkens fötter.
"Nå, vad ger du mig för jungfrun fager, för Solgucken, som
inte ville bli kärestan din?" Pojken tittade på grodan, som satt
där ängsligt kväkande. Hon var så stor och ful och vämjelig,
att själva myrkäringen var vackrare än hon. Men när hon kväkte
till, kom det något så innerligt bedjande i rösten och hennes ögon
lyste till av ett underligt ljus. Och med ens tyckte jättepojken
att han såg framför sig den fagra lilla viterkvinnan, övergiven och
värnlös. Och han tyckte att myren åter blev förvandlod till landets
vackraste sjö. Och hans hjärta fylldes av en underligt värmande
känsla. "Vad fordrar du för att ta din förannelse och din trolldom
tillbaka?" frågade gossen. Myrkäringen skrattade elakt. Och så
sade hon sina villkor. Om pojken ginge ut på myren och där
frivilligt öppnade sina ådror, så att grodan finge bada i hans blod
under det han själv blödande drogs ned i myren, skulle grodan
få sin vitergestalt igen. Men myren, sade käringen, den behåller
jag och även min förbannelse så länge, tills där kommer
någon, som är lika dum som du. Någon, som ger sitt liv för den
kvinna han älskar, utan att ändå fordra det allra minsta tillbaka.
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Och jättepojken tvekade ej ett ögonblick. Han tog grodan i sin
hand och gick ut på myren, drog fram sin kniv och öppnade den
ena ådern efter den andra. Blodet forsade fram i en brunröd ström,
och när grodan ett ögonblick simmat i blodet, förvandlades hon
åter till den fagra vitran, som skrattande och gäckande, med lätta,
luftiga steg ilade bort över myren. Jätten såg den bortflyende, och
uppbjudande sina sista krafter ville han skynda efter henne, men
i detsamma öppnade sig myren under honom och han sjönk for
att aldrig mera komma upp. Endast den stora brunröda pölen
visade var han försvunnit. Myrkäringen hade fått honom för alltid
i sin makt, och ingen kan lösa förbannelsen över myren, om han
ej är mäktig en kärlek lika stark som jättepojkens.
Så berättar folket i Ammarnäs.

Fig. 1 a, b, c. - Grynstampar i Nordiska museet, a: från Klövsjö s:n.
Jämtland, b: från Nederkalix s:n Norrbotten, c: trol. Skellefteå s:n
Västerbotten (efter Keyland: Svensk allmogekost).

G R Y N S T A M P E N .
Ett västerbottniskt hushållningsredskap med uråldriga anor*
Av HOLGER MÖLLMAN PALMGREN.

I Carl von Linnés arbete Iter Lapponicum sid. 123 ff. läses följande rörande nödbrödsberedning av missnerot (Calla palustris):
"Missnebröd om våren före bladen slå ut på Dracontio: tag
roten up, tvätta henne helt väl, torka henne i solen eller huset,
rensa bort smårätterna, torka sedan i ugnen, s t a m p a s o m
t a l b a r k uti s t a m p e n
(: s t a m p e n g j o r d s o m
är
e n s t a m a v s t o r t a l l , e x c a v a t a, h ö g t i 11 m i d j a n, hvaruti läggs barken (eller missnet) och med spada stampas som surkål
till smått som ärter eller gryn, luktar sött och godt: sedan males,
mjölet kokas med vatten som en gröt och röres
".
Ja, vi behöva icke följa den store vetenskapsmannens framställning längre denna gång. Det är nämligen icke det intressanta
kapitlet om mjölersättning och nödbrödsämnen i gångna tider vi
här skola sysselsätta oss med, utan med det gamla redskap Linné
omnämner med en kort beskrivning i de anförda raderna:
stampen.
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Stampen, grynstampen — eller såsom den i Västerbotten van- '
ligast kallas — grynkärnan, är icke, såsom man av dess nutida
förekomst kunna vara frestad att tro, ett specifikt västerbottniskt
eller möjligen norrländskt redskap. Med all sannolikhet har den
haft en tämligen vidsträckt utbredning i vårt land, något som med
all önskvärd. tydlighet framgår av den utredning Nils Keyland
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Fig. 2.
Gröin-kvärni, Gotland,
Fårön. Teckning av P. A. Säve
(efter Keyland: Svensk allmogekost).

Fig. 3. Grynstamp från Åsele s:n
i Nordiska museet (efter Keyland:
Svensk allmogekost).

ägnat densamma i sitt stora arbete om Svensk Allmogekost. Enligt
anförde författare är grynstampen nämligen känd — utom Norroch Västerbotten — från ett flertal svenska landskap: Jämtland,
Medelpad, Värmland och Dalarna, ja t. o. m. så långt söderut
som på Gotska Fårön, Gotland, bar den funnits, där kallad
"gröjn-kvärni", enligt uppgift av den gamle gotländske fornforskaren P. A. Säve, som avbildat ett par exemplar i sina handskriftgamlingar och själv (år 1877) katalogiserat odh beskrivit det enda
exemplar av en dylik "gröjn-kvärni", som nu förvaras i Gotlands
Fornsal i Visby. (Se fig. 2.)
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Så långt om grynstampens utbredning inom Sverige. Innan
vi gå vidare, skola vi ägna några ord om redskapets utseende och
dess olika användning.
Beträffande utseendet kunna vi skilja på två skilda typer: den
raka och den kalk- eller pokalforaniga. Vilken av de två som är
äldst, torde vara svårt att avgöra, väl troligast den raka, då den
företer den primitivaste formen: en avsågad och urholkad trädstam. För bägge typerna gemensamt är, att de nästan undantagsvis äro förfärdigade i e 11 stycke.
Jag hänvisar här ånyo till Linnés ovan anförda beskrivning
samt citerar vidare Säves beskrivning av de båda Fårö-stamparna,
där det heter:
1) "Denna gröjn-kvärni" var 1 y 2 aln hög Stock och V3 alns
fördjupning, hvaruti kornet lades till gryngörning och söndernöttes
med en stötel
2) "Gröjn-kvärni är giord av en stock som är omkring lx/2
aln hög och uti övre ändan urholkad till 14 tums djup samt 8 tums
bredd. Uti denna fördjupning lägges kornet torkat och sedan stötes
det så länge med g r ö j n-s t å i t a (stöteln) — då man med bägge
¡händerna håller uti p u l k a (tvärpinnen på stöteln) tills först skalen
gå af och grynen genom fortsatt dryftning (vanning) bli allt renare.
En sådan gröjn-kvärni finnes ännu (1870) vid Hänkles (?) på Fårö,
h va rest hon också brukas." —
Den i Västerbotten ojämförligast vanligaste typen har varit
den av Linné och Säve beskrivna: alltså den raka. I Umeå museum
förvaras sex stampar, varav endast en pokalformig, se Fig. 4, i Skellefteå museum fyra, varav likaledes endast en pokalformig, Fig. 7 a.
En tredje pokalformig stamp av för övrigt ovanligt små dimensioner
finnes vidare i Åselegården, dit den förts med den Lindbladska
samlingen av allmogeföremål för Åsele socken.
I detta sammanhang må några ord ägnas åt de västerbottniska
benämningarna på redskapet. Som redan ovan sagts är jämte ordet
"grynstamp" (även "kornstamp") g r y nk ä r n a det vanligaste benämningssättet inom Västerbotten. Som ett ev. bidrag till förklaring
av detta senare namn anför Keyland i Svensk Allmogekost ett meddelande från Värmland, som omtalar, att en vanlig laggad kärna
använts att mosa sönder potatis till brännvinstillverkning. — För
min del vill jag anse, att vi icke behöva gå så långt för att finna
förklaringen till den västerbottniska benämningen "grynkärna", en
benämning, som såvitt jag kunnat utröna, endast gäller den r a k a
typen av redskapet ifråga. Utan tvivel har namnet att göra just
med utseendet. Man behöver endast kasta en blick på de här meddelade bilderna av den raka grynstampen för att finna dess iögonenfallande likhet med en vanlig smörkärna, en likhet som ytterligare
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Fig. 4.

-Fig. 5.

Fig. 4. Grynstamp från Byske s:n. Umeå museum. N:r B 641. Fig. 5. Grynstamp från
Stensele s:n. Umeå museum. N:r 640. Fig. 6.
Grynstamp från Bjurholms s:n. Umeå museum.
N:r 86.

förhöjs av de av förstärkningsskäl tillsatta tvärbanden av vidjor, vilka skänka
stamporna en påtaglig air av laggkärl. Detta mitt antagande om härled6
ningen av benämningen gryn-"kärna" vinner som sagt vidare stöd i den omständigheten, att namnet ifråga
endast tycks gälla den r a k a typen.
Det förhållandet slutligen, att från Västerbotten ett exemplar
föreligger på en laggad stamp, bör ytterligare vara ägnat att be-
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kräfta teorin. Ifrågavarande stamp, som befinner sig i Nordiska
museets samlingar, uppgives härstamma från Skellefteå socken. Dess
utseende framgår av fig. 1 c. Endast övre delen av stampen är
laggad; stavarna vila mot toppändan av en trästock, som sålunda
kommer att utgöra stampens fasta botten.
Beträffande den pokalformiga typen har jag, vid de förfrågningar jag gjort på skilda håll hos den västerbottniska allmogen,
aldrig hört namnet gryn-"kärna" utan i detta fall alltid "grynstamp"
(resp. "kornstamp"), där man överhuvudtaget ägt kännedom om
redskapet i denna form. —
Till grynstampen hör stöten, den grova, klubbformade träpåk
med vilken kornet stötes eller "stampas" i det urholkade stampkärlet. Som av bilderna till denna artikel framgår, växlar även
stötens utseende rätt betydligt. Vanligaste formen synes åtminstone
vad Västerbotten beträffar, vara den, som fig. 3 och 7 visa, med stöten
klubbformigt förtjockad endast i nedre ändan med dess med inslagna
hästskosöm 'beväpnade stötyta. En egendomlig avvikelse från
denna form företer stöten till en av de i Umeå museum förvarade
grynstamparna. Fig 6. Denna stöt, som i främsta rummet utmärkes av sina kraftiga dimensioner, är nästan jämntjock, endast något
litet avsmalnande mot bägge ändarna. Den i toppändan genom ett
uppborrat hål inträdda, flätade vidjeöglan ger vid handen, att stöten
vid användandet suttit fästad i taket, troligen medelst en elastisk
vidja eller näverrep och sedan av en eller två personer förts
upp och ned på sedvanligt vis i stampkärlet, varvid de arbetande
hållit i stötens tvärs igenom stötträet inborrade handtag.
En annan i själva verket ännu egendomligare gestaltning
företer stöten till den i Nordiska museet förvarade laggade grynstampen från Skellefteå socken. Fig. 7 c. Här är stöten likformigt
förtjockad åt bägge ändarna, successivt avsmalnande mot mitten.
Observera f. ö. formparallellismen i detta fall mellan stöten och
själva stampkärlet med dess från mitten och uppåt vidgade väggar!
Gemensam för alla stötarna är nederändans beväpning med
hästskosöm, avsedd att förläna stötytan den för dess uppgift nödvändiga styrkan mot slitning och ojämnhet för ett effektivt krossande
av kornet.
Vi ha redan i förbigående berört frågan om grynstampens
användning. Som av redskapets namn framgår, har det i främsta
rummet avsetts för beredning av korn till gryn. Om tillvägagångssättet vid proceduren torde icke vara mycket att tillägga utöver vad
Säve (se ovan) anfört om Fårö-stamparnas användning i detta
hänseende.
Som komplement må anföras följande beskrivning över korn-
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stampningsproceduren, upptecknad 1921 av d:r Ragnar Jirlow efter
en meddelare i Granön, Degerfors s:n i Västerbotten:
"Först blöttes kornet i hett vatten. Sen torkades det så pass,
att det icke klibbade. Sen stampades det med stampen, varigenom
sådorna gick bort, varefter man, sen man stampat några nävar>
"dryftade såden" bort från kornet i ett mjölktråg. Grynen, som
kokades till "välling", eller användes i stället för ärtor i köttsoppa."

Fig. 7 a, b, c.

Grynstampar i Skellefteå museum.

I Västerbotten ha, såsom vi genom Linnés beskrivning erfarit,
grynstamparna även använts vid beredning av missneroten till nödbrödsingrediens. Den omständigheten, att Hulphers rent av använder beteckningen "stampbröd" (Hulphers: Samlingar till en Beskrifning öfwer Norrland, 3 Vesterbotten sid. 85) ger vid handen,
att grynstampen varit det obligatoriska redskapet vid ifrågavarande
nödibrödsämnes beredning.
Utanför Västerbotten föreligga flera uppgifter om annan
användning av grynstampen. Sålunda har den i Jämtland använts
bland annat att mala sönder bark med, samt som potatismortel. I
Värmland ha de gamla finnarna stampat den svedjelandsråg, varav
de berett sitt bröd. Samma berättas från Medelpad, allt enligt
Keyland.
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Vi ha i det föregående lärt känna grynstampen från dess förekomst i Sverige, och då speciellt i övre Norrland där dess frekvens
ända in på senare tid varit synnerligen stark. Återstår att nämna
några ord om detta egendomliga redskaps historia och förekomst
på andra håll i världen.
Klart är, att grynstampen får räknas som ett av de primitivaste
sädeskrossningsredskap vi känna till. Det är också ett av de äldsta,
som satt spår efter sig i världskulturens historia. Det förekom i det
gamla Egypten såväl som i Grekland och etruskernas Italien. Men
före och samtidigt med medelhavskulturens blomstring användes
redskapet i Indien, där det f. ö. förekommer ännu i dag i likhet
med vad som är fallet i skilda trakter av Afrika, Bortre Indien och
Sydamerika. Överhuvudtaget hos naturfolken går grynstampen
städse igen, och med en överensstämmelser i form och användningssätt som är slående.
Beträffande de exemplar av grynstampen, som tillvaratagits
från olika trakter av mellersta och östra Europa kan jag, med
hänsyn till det ringa källmaterial som stått mig till buds vid utarbetandet av föreliggande lilla uppsats, icke närmare ingå på frågan
om, från vilken tid dessa datera sig och huru långt fram i tiden
de brukats. Ett står emellertid klart: att de även här bibehållit
sig som relikter från en längstförfluten kulturepok långt in i modern
tid såsom fallet är i våra egna nordliga landsändar, där grynstampar ännu i dag och oftare än man kunde vänta, stå att leta
upp i gamla allmogehemmens bodar och vindskamrar.
Frågan uppställer sig: I kraft av vilka omständigheter sker
det, att företeelser, som äga samhörighet med för länge sedan
överskridna kulturstadier, kunna på detta sätt i vissa trakter leva
kvar långt fram i tiderna, medan de på andra håll för länge sedan
dukat under för utvecklingen och plånats ut till den grad att icke
ens minnet av dem fortlever?
Vi kunna taga grynstampens förekomst i vårt land till utgångspunkt, när vi gå att ge ett svar på detta spörsmål, ty densamma
utgör ett utomordentligt gott exempel på ett utslag av det fenomen,
som vi kort och gott kunna kalla kulturisolering, det fenomen, som
i si ginnehåller hela förklaringen på vår fråga.
Låt oss först dröja ett ögonblick vid det faktum, att Gotlands
Fårö är den sydligaste plats i vårt land, från vilken vi äga ett
säkert belägg för grynstampens förekomst långt in på senaste tid
(1870-talet). Detta förhållande är förvisso ingen egendomlig
slump, såsom lekmannen möjligen kunde vara frestad att tro, utan
tvärtom just vad kulturhistorikern helt naturligt kan vänta att finna.
Fårön, den lilla isolerade ön ute i Östersjön, liksom hela den
Gotska arkipelagen, är just en sådan plats, som redan genom sitt
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geografiska läge är ägnad att bliva den sista skansen för en kultur
i utdöende. Liksom övärldar allestädes och i alla tider visat sig
äga en f. ö. fullt naturlig konserverande makt när det gällt flora
och fauna, så ha de i lika hög grad sträckt sitt bevarande inflytande
ut över även den mänskliga kulturen. Vi behöva i detta sammanhang endast peka på några av de klassiska exemplen härutinnan
för att förstå verkan av denna havens kulturisolerande förmåga,
exempel sådana som den kretensiska arkipelagen givit, den isländska,
den färöiska.
Det är emellertid icke bara havet som har spelat rollen av
kulturisolator i mänsklighetens historia. Därpå giva de nordliga
delarna av vårt eget land ett eklatant exempel. Här är det fjällen
och de väldiga skogarna, myrarna och vildmarkerna, som rest sina
mäktiga murar till värn kring uråldriga kulturformer. Så kan på
sätt och vis hela det land, som sträcker sig mellan Kölen och
Bottniska viken från Dalälven i söder till de finska gränstrakterna
i norr, betraktas som en övärld i förhållande till det övriga
Sverige, en övärld, som i stort sett först under det sistförflutna
århundradet knöts samman med moderlandet. Och häri är det vi
ha att se förklaringen till det förhållandet, att våra nordliga svenska
landskap ännu i våra dagar äga en sådan rikedom av minnen från
flydda kulturskeden, dessa minnen bland vilka grynstampen intager
ett hedersrum såsom varande ett av de intressantaste och mest
belysande bland dem alla.

U R

A R K I V E T .

Äldre akter och handlingar ur västerbottensmuseernas arkiv
sammanställda och meddelade
av HOLGER MÖLLMAN PALMGREN

I.
Ett aprilskämt vid Umeå rådstuvurätt år 1808.
ar och en som någon gång sysselsatt sig med att genomplöja
gamla offentliga handlingar, och då i synnerhet sådana, som hava med lag och rättskipning att göra, har därvid säkert gjort den
erfarenheten, att det är ytterligt sällan man i de gamla papperen
finner något, som är ägnat att väcka ens munterhet. Platsen inför
domarens skrank är och har aldrig varit det rätta stället för leenden
och skratt, lika litet som domböckernas protokoll varit platsen att
anteckna muntra historier. — Skulle man likväl någon gång känna
sig frestad att le över de vördnadsvärda gamla handlingarna så
är det icke deras innehåll som utlöser löjet utan det sätt varpå de
äro skrivna. Den gamla kurialstilen, som ännu för ett århundrade
sedan stod i praktfullaste blomning och som med sin satsbyggnads
sirliga snirklar och nyckfullt tillkrånglade arabesker förmådde att
även åt det torraste och obetydligaste innehåll skänka en säregen
formens charm av högviktig höktidlighet och grandezza, den får
dock för våra ögon gärna ett litet stänk av löjets skimmer över
sig, vana som vi blivit vid den moderna skrivmaskinsstilens rätlinjiga och rakt på sak gående uttryckssätt och nyktra känsla för
proportioner.
Som sagt: längre än till detta hälft roade, hälft medlidsamma
löje åt skrivarskråets män i forna dagar och deras stilistiska voltiger
pläga sällan de gamla gulnade papperen och deras sirliga gåspenneskrift förleda oss. Snart läsa vi de gamla handlingarnas innehåll
med samma orubbliga allvar varmed det på sin tid fästes på
papperet av dessa sirliga och prudentliga, statens och stadens
välaktade och högtbetrodde ämbetsmän, om vars personliga egenskaper och privata liv de vördnadsvärda skrifterna låta oss veta lika
oändligt litet, som de maskinskrivna handlingarna av i dag låta
oss veta om sina auctorers.
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Undantag från regeln gives dock. Det kan någon gång hända,
att de gulnade folioarken med den hälft förbleknade skriften liksom
genomlysas och värmas av den andliga strålglans, som emmauerar
ur personliga åsikter, känslor och tycken, och som med ens kan
förvandla den torraste och objektivaste ämbetsskrivelse till ett
d o c u m e n t h u m a i n, där man kan, får och bör läsa lika mycket
m e l l a n raderna som i desamma. Då kan en oregelbundenhet i
den jämna picturen betyda att skrivarens hand har darrat av harm
och medlidande, eller skakat av undertryckt skrattlust. Då kan
kurialstilens snirklade orationer få sken av att medvetet ha utformats
så omständigt som möjligt i en skälmaktig strävan att åstadkomma
en löjeväckande disproportion mellan det avhandlade ämnets ringa
betydelse och den vidlyftiga apparat som trätt i funktion för dess utredning. Då kan det hända att hela aktstycket i sin slutliga utformning
blir ett sådant kostligt raljeri som det här nedan avtryckta, i museiarkivet förvarade utdraget av ett domboksprotokoll från Umeå
Rådstuvurätt i målet mellan "af sig komne" handlanden Österlund,
kärande, och vice häradshövdingen och stadsnotarien, sedermera
borgmästaren i Piteå, Carl Jacob Örnberg, svarande.
Ja, ett raljeri är verkligen detta protokoll, och ett roande
sådant, men så torde också rättegången ifråga ha varit en utomordentlig fars, vilken av allt att döma bör ha renderat hela det
dåtida Umeå ett hjärtligt skratt, om det ock blev på "afsigkomne"
Österlunds bekostnad.
Detta aprilskämt från Umeå Rådsturätt för 120 år sedan tål
att skrattas åt ännu i dag. Men domboksprotokollet är också ett
kulturhistoriskt dokument och det blixtljus det som sådant kastar
över livet i en svensk småstad vid förra århundradets början, gör
kanhända att vårt skratt i dag snart nog övergår i en grimas av
avsmak. Det är sannerligen allt annt än en skönmålning av tiden
och tidsförhållanden det kuriösa protokollet rullar upp för vå'ra
ögon. Dessvärre behöva vi icke sväva i tvivelsmål om bildens
sanningsenlighet. Sådan v a r tiden, sådana förhållandena. Brännvinsfloden svämmade vitt utöver bräddarna. Det desperata fylleriet
var en bragd och krogen eller värdshuset en av det dagliga livets
medelpunkter. Att sörja för avsättning av kronobränneriernas
produkter var ju liktydigt med att "gagna" fosterlandet och öka
statskassan.
Man söp för fosterlandet. Välan. Men man kunde också
strida för fosterlandet, och lida nöd och försaka. Varje tid har
/sitt anlete. Och varje sådant tidsanlete är sammansatt av många,
sinsemellan skiftande drag, några vackra, andra mindre vackra
och slutligen också en del sådana som väl endast kunna kallas fula.
Och det är med dessa tidens anleten på samma sätt som med
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människornas omkring oss: Vilja vi lära känna dem helt och
förstå dem Tätt, måste vi acceptera de fula dragen med de sköna,
felen med förtjänsterna. Först i och med att vi så göra, blir bilden
hel och levande på ett sådänt sätt att den direkt vädjar till
vårt hjärta och väcker vårt intresse och vår kärlek.
Och därmed gå vi till handlingarna:

Utdrag af Rddstufvu Rättens Dombok hållen i
Umeå stad den 20:de martii 1808.
S. D.: Efter utvärkad så lydande stämning: Som vice Häradshövdingen och stadsnotarien Herr Carl Jacob Örnberg icke allenast sjelf författadt utan äfven, så mycket för honom möjeligt varit, utspridt och på
offentligt ställe afsjungit en smädeskrift mot mig och flere, som rörer mitt
och allas deruti nämde, heder och ära, goda namn och ryckte; Derföre nödsakas jag allerödmjukast anhålla om laga kallelse och stämning till välloflige
Rådhus Rätten uppå bemälde vice Häradshöfdinge och Stadsnotarie, att
derföre till ansvar ställas. Till wittnen, som nu äro att tillgå åberopas
Oästgifwaren Melander, fru Melander, vice Stadsnotarien Herr Fridr. Wilhelm Nortman, vice Contoirs skrifvaren Herr Friedric Thalin. — Och om
icke saken med desse vittnen till bevis ledas kan, anhålles at sedermera i
samma mål få äfven till vittnen inkalla Ingenieuren och Oästgifvaren C. P.
Östbergsson och vice Rådmannen Lars Söderström.
Vid Rättegången förbehålles öppen talan och påstående. — Ume den
l i t e martii 1808. Johan Österlund.
Tilltalade afsigkomne Handlanden här i Staden, Johan Österlund, vice
Häradshöfdingen och Stadsnotarien Carl Jacob Örnberg, för det han, enligt
hvad stämnings memorialet innehåller, icke allenast sjelv författadt, utan
äfven, så mycket möjeligt för honom varit, utspritt och på offentligt ställe
avsjungit en smädeskrift emot honom och flere; Hvilken skrift, sedan Parterne
på kallelse förekommit, af käranden framlämnades, och upplästes ord ifrån
ord af följande innehåll:

Capten Berglund med sin Trupp.
1. Trött att öfver vida Haf
efter Rhum och Araque ila
Capten Berglund går till vila
nögd med sin commande staf
som Silenus honom gaf.

2. Madam Bäckströms pöbel krog
nu till högvagt han utväljer
ett stop finkel i sig sväljer,
sedan han till orda tog
och mot disken stafven slog:
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3. Jag är worden mycket rank
Benen skråfvet mer ej bära
Oicht och vattsot mig besvära
kräkningar med mycken stank
födda utaf efterlank.

10. Forsgren, du bör stå dernäst
bränvins bröd bör du oss baka
för var ankare en kaka
och vid krogen är du fäst
som en trogen finkel gäst

4. Derför Bröder tänker jag
nu min hug från hafvet vända,
men att livet väl fullända
vill jag uppå denna dag
stifta ett Fyllhunda Lag.

II. Broder Olof Söderström
så otacksam jag ej blifver
att ett rum jag Dig ej gifver.
Af den ljufva finkelström
är du vorden blöt och öm.

5. Tjernström, jag utväljer Dig
till Corpral för denna rota
ty att Backi välde fota
har Du överträffaft mig
uppå fylleriets stig.
Icke blott ur fyllda stop
lät du fordom finkel strömma
hela kettlar sågs du tömma
uti dig och i vår hop
under svordomar och rop.

12. Du har något usla ben
men, Högländer, till att supa
har du frisk och rumrik strupa,
till att färdas är du sen
men i fylleri ej klen.
13. Se en värdig
utaf finklande
meriterad alla
genom ett så

7. Janke Meuller, dernäst du
Heders Legionen pryder
Jämt du Backi välde lyder
super ifrån sju till tu
finklar ifrån tu till sju.

14. Degerstedt så kopparblå
med carbunklar så fullproppad
och i finkeldrägg indoppad
bör Du visst i raden stå
lysande dem föregå.

8. Dernäst Broder Österlund
Du ett värdigt rum intager
Sjelfve Ugglas brännvins Lager
räcker icke långan stund
för en sådan finkel kund.

15. Och
bör
utaf
har
och

9. Arnqvist, stig du även fram
alla krögerskor dig känna
mycken smak utaf förbränna
har väl gjordt dig något stamm
men det länder ej till skam.

16. Fader Kriström, uppå grund
står din gamla finkelskuta
men du lär dock visst ej sluta
att till livets sista stund
vara desperat fyllhund.

Bror Bygdén
hopkrupen
ren
märkligt men.

du Sundström Svinson Svin
ej heller bli förgäten
torftiga beläten
du just en Rackar mine
din stank är brännevin.
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17.

I en värdig Faders spår
unge Kriström ser du vandra
fullfördärfvad som vi andra
Du har ej ett huvudhår
som till Backi tjänst ej står.

21. In kom Sjöberg raglande
billig var den harm han kände
genast sig till Chefen vände
ropande båd ack och ve
att sig förbigången se.

18. Glömmande båd syl och läst
är du Westling bland de raska
som blott tänka på sin flaska.
Följ din lära: den är best
som kan supa aldra mest.

22. Jag har spränkt
(ropar han) at
och Commando
och nu står jag
som en Åsna i

min gamla inärr
målet hinna
bland er vinna
här tyvärr
ett kärr.

19. — — — — — — — —

23. Berglund svarar: Söte Bror
Du är verkligt meriterad
och på krogar distingerad
men vår - snikna krögar mor
borgar ej åt Bygde-bor.

20. Svagt och snafvande i led
Truppen fram till disken tränger
sup på sup i halsen slänger
och på äkta fyllhunds sed
svuro Backi Trohets Ed.

24. Derför sup dig nu placat
och vår bjudning ej försaka
lät sen forsla dig tillbaka
Ty en sådan fyllcrabat
bör uppsätta egen stat.

Hvarvid även en närvarande svarfvaren Olof Söderström, vid l i t e versen
af detta poem fästade sin upmärksamhet och förmente at han vore densamme
Olof Söderström, som uti denna vers nämnes såsom den där af finkel är
vorden blöt och öm, och yrkade at få instämma uti enahanda käromål med
Österlund emot Örnberg, men erhöll den underrättelse at som han icke i laga
ordning banat sig väg till talan genom stämning, så kunde honom nu icke
tillåtas med Österlund uti något käromål emot Örnberg deltaga, dock stode
det honom öppet, at til en annan rättegångsdag målet instämma.
Härefter tillfrågades vice Häradshöfdingen och Notarien Örnberg om
han författadt ifrågavarande skrift eller densamma å offentliga ställen utspridt,
hvartill han nekade, med utlåtelse at om han varit författare af detta poem
hvarigenom Österlund finner sig så sårad, skulle den visserligen icke varit
så osmaklig som den Österlund nu företedt, hvaruti saknas både mening
och riktiga versslut, och undandrog sig alt svaromål intill dess käranden
styrker, att ingen så stor fyllhund med samma namn som han finnes, på
hvilken 8de versen i detta poem kunde utom honom lämpas.
Österlund trodde sig vara personligen nämnd och träffad i denna skrift,
och påstod, at med de af honom inkallade vittnen få bevisa, at Örnberg både
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skrifvit och giordt denna skrift kunnig bland allmänheten; Hvårföre både de
i stämning åberopade vittnen som äfven de, hvilka käranden särskilt låtit
kalla, upropades: neml. Gästgifvaren Eric Melander och dess Hustru Magdalena Melander, vice Stadsnotarien Fredr. Vilhelm Nortman, vice Contoirskrifvaren Fredr. Thalin, Coopvardie Capitainen Carl Berglund, Hof Inkjöparen Jonas Holmström och Brännerie Wagtmästaren Lars Svanström, hvilka
alla kommo tillstädes utom Jonas Holmström och Gästgifverskan Melander.
Parterna tillfrågades om de hade något jäf emot någondera af de tillkallade vittnena, hvilken fråga af dem besvarades med nej; Dock sattes ifråga
om icke Coopvardie Capitainen Berglund kunde anse sig jäfig, emedan chefen
för den Troupp som omtalas i skriften nämnes med samma namn. Hvarvid
Berglund yttrade sig, at ehuru han ofta ilat öfver vida haf, trodde han likväl
icke, at författaren menat honom, utan ansåg skriften vara ett nojsarbete,
och förmente sig således ej vara jäfvig at såsom vittne berätta hvad honom
bekant \ o r e i denna sak; Och som Parterna ej vidare bestridde dess hörande,
så aflade han jemte alla förenämnda närvarande vittnen med hand å bok vittnes
eden, förmantes, och var för sig berättade
l:o. Gästgifvaren Eric Melander:
Hade hvarken sedt vice Häradshöfdingen och Notarien Örnberg skrifva
ifrågavarande skrift eller visste, at käranden deruti var nämnd, men väl hört
en dylik skrift vid en Bystämma i Ytterhiske upläsas.
2:o. vice Notarien Fredric Wilhelm Nortman förekom och frågade, om
honom kunde tillåtas få ingifva sitt vittnesmål skriftligen på vers; men då
sådant af Ordföranden honom vägrades; berättade han sig icke hafva sedt
v. H. o N. Örnberg skrifva något sådant poem som det ifrågavarande; Och
på tillfrågan om han kunde på sin ed intyga att käranden vore den samme
Broder Österlund som i skriften omtalas; svarade at för honom vore omöjeligt
veta hvilken författaren dermed menat, helst han icke har sig bekant i hvilken
werldsdel detta poem är skrifvit; men det kunde vittnet på sin ed taga, at
han icke kände någon liderligare Österlund än käranden.
3:o vice Contoirsskrifvaren Friedric Thalin inlämnade sitt wittnesmål
skriftligen af följande lydelse: Uti det af förre Handlanden Herr Johan
Österlund mot Herr vice Häradshöfdingen och Notarien Örnberg till wällofl.
Rådhus Rätten instämde mål rörande någon af den sidstnämde författad och
utspridd smäde skrift får jag följande vittnesmål aflämna: Att jag vid ett
tillfälle på Gästgifvaregården härstädes denna vinter i sällskap med såväl
käranden och svaranden som någre flere, hörde Herr Häradshöfdingen Örnberg upläsa utantill en visa som rörde Österlund med flere deruti nämde
personer; men huruvida Herr Örnberg sjelf dertill var Auctor eller ej, är
mig aldeles obekant, så vida jag hvarken sedt samma visa med Herr Örnberg
stil skrifven eller hördt honom sjelf säga sig författat den, ehuru andra
förmodat det, hvilket är alt hvad jag i detta mål på ed afgifva kan. Ume
den 20de Martii 1808.
F. E. T h a l i n .
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4:o. Coopvardie Capitainen Carl Berglund giorde enahanda berättelse
med vittnet Melander med tillägg at Örnberg i ett sällskap på Gästgifvare
gården varest vittnet var närvarande, upläst oftanämda skrift, och trodde
han at den samma då ännu icke var renskrifven.
5:o. Wagtmästaren Lars Svanström: Att vice Häradshöfdingen Örnberg ikring Juhltiden upläst för honom några verser, hvilkas innehåll han
icke så noga lade på minnet; sedermera har han hört en skrift uppläsas å
flere ställen i Staden; — vittnesmålen uplästes och vidkändes. —
Härefter yrkade Notarien Nortman att dess skriftligen författade vittJiesmål som han nu inlämnade måtte få inflyta i Protocollet, hwilket väl uplästes,
men kunde enl. Rättens förut gifne beslut icke få inflyta.
Vice Häradshöfdingen Örnberg påstod at målet måtte nu avgiöras och
han få afgifva sitt slutpåstående emot käranden som brustit i bevis; men
Österlund anhöll om uppskof för flere vittnens inkallande, hvilket bifölls;
Och upskiöts målet till den 6te nästkommande April, då kär. bör hafva
.till städes alla de vittnen som för honom nödiga äro för uplysning i målet
utan vidare rättighet till ytterligare upskof.
Den 6te April.
S. D.: Ropades upskjutne målet mellan af sig komne Handl. Johan
•Österlund kärande och vice Häradshöfding Carl Jacob Örnberg, svarande,
angående en skrift, hvilken kär. vill bevisa Örnberg hafva författadt och
utspridt för at förklena dess goda namn och ryckte medelst Carakterisk
beskrifning på vers öfver flere i Backi tjänst efter aflagd trohetsed stående
och öfvade män hvaribland en med namnet Österlund blifvit tillagd den
•Consumtions förmåga at innom kort stund kunna tömma sjelfva Ugglas
Brännvins Lager; och sedan Protokollet för den 20de Martii blifvit för
Parterna justerat, förekallades de af Österlund ytterligare till dag instämde
vittnen: Uhr-fabriqueuren Olof Widmark och Svarfvaren Lars Söderström,
Handels Lärlingen Petter Thegerström, Oästgifverskan Magdalena Melander
och Hof Inkjöparen Jonas Holmström, hvilka alla ojävade, efter aflagd ed
och undfången underrättelse om edens vigt och betydelse hvar för sig
berättade:

(Här följa de fem vittnesmålen vilka samstämmigt giva vid
handen att den famösa smädedikten på flera ställen och av olika
personer upplästs. "Uhrfabriqueuren" Widmark har t. o. m. hört
Örnberg föredraga densamma i Örnbergs "logis". Ingen kan däremot taga på sin ed att svaranden Örnberg är författaren.)
Wittnesmålen uplästes och vidkändes.
Österlund yrkade nu flere vittnens hörande, men då sådant afslogs
trodde han sig med de redan avhörde styrkt sitt käromål och inlämnade
'.följande skriftligen författade slutpåstående:
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Som igenom desse afhörde vittnen fulleligen är uplyst at v. H. och N.
Carl Jacob Örnberg på offentligt ställe eller å Gästgifvaregården här i
Staden utom i sitt egit och andra privata Hus upläst och sjungit den vid
första Rättegångs dagen till Protocollet inlämnade smädeskrift, som, om den
icke rör heder och ära (hvilket lämnas till den välofl. Rådhus Rättens
bepröfvande) dock är skymflig och förklenlig; Och lagen tydligt uti Missgjernings Balkens 60 Capittel och 5te § säger, at den som sådan skrift
utsprider i upsåt at den kunnig gjöra, vare sak samma som om han sjelf författadt; altså får jag härmedelst påstå, att Stads notarien Örnberg måtte
efter samma Lagens rum derföre till ansvar stånda.
Ume den 6te April 1808.
Johan Österlund.
Efter upläsande deraf anförde v. H. o N. Örnberg dictando följande:
Som af sig komne Handlanden Österlund icke allenast beskyldt mig för utan
äfven genom flere inkallade vittnen velat binda mig till det ansvar, som 60
Capitlet 5 § missgärnings Balken stadgar, såsom misstänkt författare till en
skrift, derunder bilden af en fyllhund Österlund tror sig i hela verldens
ögon vara personligen målad och träffad, men bemälde Österlund, såsom
den Högädle Rätten af vittnes målen behagar inhämta, icke lyckats bättre
i denna sak än på sina Confiscationsresor, utan med alt sitt bemödande icke
vunnit mera än den tillfredsställelsen at för tillkommande tider få i Domstohlens arcivo bevara sitt minne under namn av fyllhund; hvilket annars, och
då sådane varelsers lifstid vanligen är kort, kunde hafva utdödt med krogskulden, så vore jag väl föranlåten enligt 1 § af nyssnämnde Lagens Capittel
påstå reconvention å bemälde Österlund; men finner honom vara en så
dålig person at det intet lönar mödan, och afstår således helt och hållit
derifrån, fållandes derjemte den förbön för ofvannämde Österlund, at han
på den af honom sjelv anbragte anvisning måtte blifva förklarad vara samma
person som uti ifrågavarande visa är beskriven.
Parterna tillsades afträda och afsades för dem åter inkallade följande
UTSLAG.
Som af sig komne Handlanden Johan Österlund med minsta skjäl icke
kunnat bevisa, at v. H. och N. Carl Jacob Örnberg utspridt ifrågavarande
skrift under Tit. "Capitain Berglunds Trupp", mindre styrkt at Örnberg
densamma författadt; Alltså varder han ifrån Österlunds tilltal i allo frikallad;
Och som Örnberg afstådt ifrån reconvention, med utlåtande at Österlund på
den af honom sjelf anbragte anvisning måtte blifva förklarad vara samma
person som uti visan är beskrifven; Så låter Rådstufvu Rätten hvad honom
beträffar äfven därvid bero och förblifva. —
Missnöje anmäldes af käranden, som ock antecknades. År och Dagar
som skrefvne.
På Rådstufvu Rättens vägnar
Joh: Friedr: Nortman.
13
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II.
Hur man blev borgare i Umeå för hundra år sedan.
Bland i Hembygdsföreningens arkiv förvarade äldre akter och
handlingar förekommer en bunt handskrifter införda i arkivets
katalog under rubriken
Anders Rydmans

Oesellbrev.

Då handlingarna ifråga torde äga ett ganska stort intresse,
alldenstund de genom sin art och utförlighet äro ägnade att på
ett utomordentligt sätt belysa de inom näringslivet rådande förhållandena i en svensk småstad under skråväsendets dagar, har
årsbokens redaktion funnit det med sin uppgift förenligt att här
meddela desamma i tryck.
Handlingarna ifråga utgöras av:
A. Oesellbrev för skomakarelärlingen Anders Rydman, utfärdat av Umeå Skomakare Embete den 1 maj 1824.
B. Utdrag ur protokoll hållet å Umeå Rådhus den 30 mars
1829, rörande Skomakaregesällen And. Rydmans ansökan om
Burskaps vinnande i staden Umeå.
C. Magistratens i Umeå utslag på And. Rydmans ansökan om
Burskap, utfärdat den 30 mars 1829.
D. Mästarebref utfärdat för gesällen Anders Rydman av
Umeå Skomakare Embete den 4 maj 1829.
E. Utdrag ur Domboken hållen vid Rådstuvurätten i Umeå
den 11 maj 1829 rörande Skomakaregesällen And. Rydmans ansökan
om att få avlägga Tro Huldhets- och Borgare Ed.
Redan denna uppräkning ger vid handen vilken tung och
vidlyftig apparat, som behövde träda i funktion för en — från
modernare synpunkt sett — så enkel sak som den föreliggande:
att en ung skomagaregesäll beslutat övergå från konditionerandet
fölr att ingå i de självständiga yrkesutövarnes krets och bliva
borgare, med en borgares "fri- och rättigheter", i den stad, som
han utsett till sin blivande verksamhetsort.
I våra dagar tillgår ifrågavarande procedur på enklaste sätt
och utan alla formaliteter. Vederbörande tar ut flyttningsbetyg
från den församling, där han senast varit skriven, och låter skriva
sig på den ort, där han önskar slå sig ned. Sedan öppnar han
verkstad, fabrik, affär, eller vad det nu må vara och så ät saken
klar. Den nyinflyttade är lika god borgare som vem det vara må,
som verkat och bott på platsen hela sitt liv igenom.
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Icke så på Anders Rydmans tid. Det förefaller oss nutidsmänniskor, när vi nu ögna igenom Rydmans papper, som om det
goda borgerskapets "fri- och rättigheter" under skråväsendets
dagar mindre gjorde skäl för namnet friheter än benämningen
skyldigheter.
För vår vän gesällen Anders Rydman som — enligt vad det
framgår av hans i handlingarna bifogade prästbetyg — vid tiden
för ansökningens inlämnande var en ung man om 25 år, "wäl
frägdad" och därtill konfirmerad i den kristna tron, (ty "han
nyttjar Salighetsmedlen") synes i varje fall skyldigheterna ha utgjort
en tyngande majoritet gentemot de fri- och rättigheter, som visserligen ofta påtalas i dokumenten men icke dess mindre äro svåra att
realiter sikta ens mellan raderna.
Skyldigheterna hänförde sig icke allenast mot de blivande bröderna inom skrået och mot skrået självt, de omfattade jämväl kyrkan
och de fattige, till vilka en pecuniär tribut skulle erläggas, och
hela samhället som sådant, vilket avkrävde querulanten icke blott
en borgen för att han skulle "till det minsta sex år i staden bo och all
stadens rätt och rättigheter efter sin makt uppehålla", utan även en
ekonomisk borgen för dessa sex års utskylder — d e t senare ett otvivelaktigt högst betungande villkor för en fattig skomakaregesäll.
Beträffande Anders Rydman synes dessbättre åtminstone de
ekonomiska villkoren ej hava behövt lägga alltför stora hinder
i vägen. Av handlingarna framgår nämligen att sökanden såsom
"Wärkgesell förestått Enkowärkstad och gift sig med en Mästare
dotter af detta Handtwärk" (Wärkgesell — har icke enbart denna
titel en doft av hela skråväsendets ängsligt konservativa och
byrokratiska pedanteri över sig! Är det icke typiskt för vår egen
demokratiska tid, att motsvarande numera lyder — verkmästare.)
Enko-verkstaden, som Rydman förestått — vi torde ej taga fel
om vi gissa att det är änkefru Maria Löfquists verkstad i Umeå
och att "Mästaredottern af detta Handtwärk" är samma Maria
Löfquists dotter. Änkan Löfquist är nämligen en av de fyra skomakeriyrkets självständiga utövare i staden, som äga att yttra sig
över Anders Rydmans ansökan. Dessa fyra — utom änkan Löfquist utgöras de av åldermannen i skrået, O. Burström, och bisittarne P. Wall och Lars Eric Brännlund — förklara sig i en inlaga
till magistraten "ingenting hafva emot Rydmans ansökning att
inwända", och så leder saken efter många om och men äntligen
därhän, att Rydman får tillstånd avlägga Tro, Huldhets- och Borgare Ed och vinna burskap i Siö och Stapelstaden Umeå i egenskap av välloflig Mästare i Stadens Skomakare Embete. Så långt
kommentarerna. — Må i det följande documenten tala för sig
själva på sitt ärevördiga, snirklade och innystade språk:

k
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Anders Rydmans Gesällbrev.
Kongl. Maj:t
Till Sverje Norge Wår
allemådigaste
Konungs och Herres
Trospliktigste Undersåtars Ålder man Bisittare och Samtelige
Mästare Uti Detta Lofl: Skomakare Embete uti Umeå Stad, Göre
härmed Witterligt huruledes Lärlingen af detta wårtt Embete Anders
Rydman anhållit att warda för Gesell förklarad och som Rydman
wid Embetes Sammankomst den 1 maj 1822 inskrifven uti Läran
hos wår Embetets broder här i Staden, Ärborne och Konsterfarne
Mästaren Wästergren, hvilken ock anmält Det Rydman sig under
Lärotiden Wäl och Redeligen uppfördt och Emedan nämnde Rydman Wisat fulkomligt Prof af sin förwärfvade Kjännedom uti
de göromål till wårt Hanttwärck Hörer, Hafwe Wi funnit Skjäligt
att honom Rydman Härmedelst för Gesell uti Skomakare Hantvercket förklara, med Wänlig Begäran Dett måtte han Emot fullgörande af sine åliggande Skyldigheter Hos alle Wederbörande få
vinna De förmoner, som En Rättskaffens Gesell uti Skomakare
Proficionen till Kommer. Till Wisso faäraf är Detta med Embetes
Underskrift och Brukliga Sigill Bekräftadt.
Umeå den 1. maji 1824.
J. O. W ä s t e r g r e n
ålderman
K. S u n d g r e n
Bisittare

Johan

Holmberg.
Bisittare

/ Embets Rådman
Lars Strandberg.
Utdrag af Protocollet hållit å Umeå
Rådhus den 30 Martii 1829.
§ 2.
Sedan Skomakare Gesällen Anders Rydman den 23:dje sistlidne
Februarii ingifwit en så lydande Ansökning:
Till -Umeå wällofl: Magistrat.
Sedan jag på sätt ödmjukast härhos fogade Skomakare Embetes
Protocoll innehåller, derstädes uppå företedde skäl och grunder
sökt blifwa som Skomakare Mästare af Embetet gillad och antagen,
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får jag nu aller ödmjukast härjemte såwähl med stöd af åberopade
Protocolls innehåll, som i bifogande af behörigt prästebewis öfwer
min fräjd, hos Wählloflige Magestraten anhålla om vinnande af
Burskap och Borgarerätt här i Staden hwarefter och sedan jag
inhämta dt huruwida min ansökning wunnit bifall skall borgen för
mina första sex års utskylder aflemnas samt af mig fullgöras, hwad
widare förordnas i afseende härpå.
Umeå den 23:dje Mars 1829.
And.
Rydman.

hwarwid fanns fogadt icke allenast Utdrag af Skomakare Embetets Protocoll för den 21 :sta Martii innewarande År, underskrifwet
af vise Rådmannen och Wacktmästaren Johan Wästergren, enligt
hwilket Skomakare Embetet, under åberopande af 1720 Års Skråordning i anseende dertill, att Sökanden såsom wärk Gesäll förestått
Enko werkstad och numera gift med en Mästare dotter af detta
Handtwerk, bifallit Sökandens där mundteligen framställda begäran
att blifwa till Mästare antagen utan ock twänne betyg af följande
innehåll:
Skomakaregesällen Anders Rydman är född 1804, nytjtar Salighetsmedlen och är wähl frägdad.
Umeå Stads Församling den 23 mars 1829.
N i l s J o ih. B o s t r ö m .
Gomminister.
Att Skomakare Gesällen Anders Rydman hos undertecknad
Gonditioneradt uti en tid af tvänne månader hwarunder han på
ett för honom hedrande sätt upfördt sig och fullgjordt sina arbeten
hwilket härmed till bewis intygas äfvensom att han erlagt innewarande Års Utskylder, samt warder till det bästa recommenderadt.
Piteå den 8:de januarii 1829.
Isac Bäckmark
Skomakare Ålderman.
Så hade ej mindre de • å Skomakare Handtvenket härstädes
Burskaps ägande Skomakare aflemnat deras så lydande förklaring:
Dessa genomdragne handlingar har blifvit med undertecknade
Communiceradt och hafwa wi ingenting emot Rydmans Ansökning
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att inwända, utan bifalles densamma, som detta Protocoll widlyftigare utwisar.
Umeå den 27:de Martii 1829.
O. B u r s t r ö m .
Ålderman.

P. W a l l .
Bisittare.

Lars Eric B r ä n 1u n d
Bisittare
M a r i a L ö f q u i s t.
Enka
(Sigill.)
än Sökanden företett Skomakare Embetets här i Staden för
honom under den l:sta Maji 1824 utfärdade Oesällbref. Detta
Ansökningsärende företogs niu till öfwerläggning, då Magistraten
fattade Utslag, som efter föregångne Utslag skulle utgifwas.
År och dag förr skrifwen.
På Magistratens vägnar
Chr. H u l d t .
Magistratens i Umeå utslag.
Magistratens uti Sjö och Stapelstaden Umeå Utslag uppå
Skomakare Gesällen Anders Rydmans ¡skriftligen gjorda ansökning
att här i Staden winna Burskap å Skomakare Handtverket; hvaröfver
härstädes Burskaps ägande Skomakare O. Burström, L. Eric
Brännlund, P. Wall och Enkan Maria Löfquist hörde blifvit och
med utlåtande inkommit, hvilket, efter anslag å Umeå Rådhus den
6:te april 1829.
Denna ansökning har hos Magistraten kommit i öfvervägande;
och alldenstund föilklarande Borgerskapet icke haft något dervid att
erinra utan fastmera densamma bifallit'; fördenskull ock som sökanden styrkt sig vara välfrägdad samt att den 1 :sta Maji 1824 hafva
blifvit till Gesell antagen pröfvar Magistraten skäligt bifalla att
sökanden, sedan han fullgjirt antagligt mästareprof, stält Borgen
i likstämmighet med hvad föreskriften uti 3:dje Capitlet, l:sta §
Grundlags Balken bjuder, stadgad Tro Huldhets och Borgare Ed
aflagt, samt betalt vanlige afgifter, må, såsom Borgare idka och
drifva Skomakare Handtverket här i Staden på sätt lag och för-
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fattningar förmå och tillåta, samt dervfd jämväl åtnjuta alla de
förrnoner, fri och ¡rättigheter, som i kraft af Lag, Stadens Privilegier eller serskilda Författningar Borgerskapet förundte blifvit;
Börandes den som med detta Utslag icke åtnöjes, sådant innan
åtta dagar härefter hos Magistraten tillkännagifva.
År, månad och dag som ofvan
Chr. H u l d t
Sigill.

Anders Rydmans Mästarebrev.
Kongl. Maj:ts
Till Sverige och Norrige
Wår Allernådigaste
Konungs och Herres
Tropligtigaste Undersåtare, Ålderman Bisittare och samtelige
Mästare uti det Lofl. Skomakare Ämbetet i U m e å Stad: Göre
härmed veterligt, huruledes Gesällen af detta vårt Embete Anders
Rydman anmält, det han är sinnad att sig uti Staden U m e å nedsätta
och såsom Mästare på bemäldte Handtverk Burskap (vinna?) till
hvilken ända han — (otydligt ord) att varda till Mästare under
vårt Arbete antagen. Denna begäran hafva vi uti behörigt öfvervägande tagit. Och alldenstund det befinnes att Rydman efter
uthållne läro år blifvit för Gesäll förklarad och att han alltid fört
en stilla och ärbar vandel hvarföre han jämväl erhållit den Ädle
Magistratens i denne Stad tillstånd att här efter uptedt Mästare
Bref å Skomakare Handt wärket Burskap vinna; fördenskull och
som Rydman Mästare Prof till Embetets nöje fullgiort, varder han
genom detta öppna Bref för Mästare förklarad med rättighet att
Skomakare Handtvärket i Umeå Stad drifva, hvarvid han, mot
fullgörande af sine skyldigheter äger till godo njuta alla de förrnoner, fri och rättigheter, hvilka Kongl. förordningarna tillägga
rättskaffens mästare i vårt Handtverk. Till yttermera visso hafva
vi detta egenhändigt underskrifvit och med vårt Ämbetes Sigill
bekräftat; Som skedde i Umeå den 4 Maj i 1829.
O. B u r s t r ö m
ålderman
D. W a l l
besitare

Lars Eric Bränlund.
Besittare
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Utdrag af Domboken hållen wid
Rådstufwu-Rätten i Umeå den 11 :te
S: D: Företräder Skomakare Gesällen Anders Rydman med
anhållan att få aflägga Tro, Huldhets och Borgare Ed, samt upvisa
i sådant ändamål såväl Magistratens Utslag af den 6:te sistlidne
April som tillåter Rydman att, sedan han fullgiort antageligt
Mästare prof, ställt Borgen för de sex första årens utskylder, aflagt
Tro, Huldhets och Borgare Ed samt betalt vanlige afgifter till
kyrkan och de fattige, här i Staden winna Burskap å Skomakare
handtverket, som ock samma Embetes för honom under den 4:de
innevarande månad utfärdade Mäster bref; hvarjemte handlanden
A. Fr. Scharin och Skomakare Åldermannen Olof Burström, närvarande, iklädde sig borgen derföre, att Rydman skall till det minsta
sex år i staden bo och all stadens rätt och rättigheter efter magt
sin uppehålla, och Rydman till Kyrkan och de fattige erlade En
Riksdr Banco; i anledning hvaraf och då Rydman således fullgiort,
hvad honom blifvit föreskritvit, magistraten! fann skäligt tillåta
honom aflägga stadgade Tro Huldhets och Borgare Ed; och skulle
vanligt Burbref honom meddelas.
År och dag såsom skrifvet står.
På Magistratens vägnar
Chr. H u l d t

III.
Rörande änkan Lina Stina Anders Dotters från Bullmark
avrättning i Sävar år 1839.
År 1914 utgavs av trycket en liten ströskrift betitlad "Studier
i Umeå Museum". Författaren var Ferdinand Lsestadius, hembygdsrörelsens och hembygdsforskningens lika framsynte som
varmt intresserade föregångsman i Västerbotten. Den lilla skriften
innehöll trenne kortare uppsatser i olika ämnen, samtliga hänförande sig till föremål eller föremålsgrupper inom fornminnesföreningens samlingar i Umeå. Bland dessa uppsatser, av vilka de
två första voro rubricerade "Garntillverkningen förr i världen" och
"Eld och Ljus" medan den tredje slutligen behandlade de i museet
förvarade "Bilorna", är det just den sistnämnda vi här skola uppehålla oss vid.
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Då Laestadii lilla skrift med all säkerhet torde vara okänd för
flertalet av årsbokens läsare, och den begränsade upplagan därav
nu dessutom är utgången, har årsbokens redaktion icke ansett
det vara ur vägen att ägna några sidor av denna årgång åt ett
omtryck av den del av Laestadii "Studier", som rör bilorna i
Umeå museum och deras samband med avrättningen av änkan
Lina Stina Andersdotter från Bullmark.
Skälet härför bar synts red. så mycket större, som möjlighet
nu förefinnes att jämsides med Laestadii studie även offentliggöra
några av de gamla handlingar, vilka utom rättegångsprotokollen
helt eller delvis legat till grund för hans framställning. Dessa
handlingar vilka f. n. samtliga förvaras i Hembygdsföreningens
arkiv, utgöres av dels några handbrev och memoranda från kronofogden Oh. M. V. Ulfhjelm till länsman Henric Löfroth, dels en
samling budsedlar till byamännen i Sävar m. fl. kringliggande orter,
dels slutligen ett kvitto från skarprättaren Johan Gyll och en ritning
till bålet-stupstocken. Innan vi skrida ad acta, överlämna vi nu
ordet till Ferdinand Laestadius:

Bilorna i Umeå museum.
Jag står i förstugan i gamla tingshuset på Backen, Umeå
landsförsamling. På nedre botten har man inrett epidemisjukhus.
Men det har hittills aldrig använts för detta ändamål. Och förändringen kan föga försvaga det intryck av ålderdomlig mystik,
som vilar över den av rättvisan för länge sedan övergivna byggnaden.
Från förstugan leder en trappa (till vinden. Den gungar och
bågnar under min tyngd. Och min följeslagare, som varje sekund
befarar en katastrof, ber mig bekymrad vända om. Men där uppe
finnas några gamla föremål, som domsagans häradsrätt beslutat
deponera i Umeå fornminnesmuseum. Jag är nu framme. Och
där ligga de två skarprättarbilorna, målet för min expedition.
Bilorna blixtra ännu med bistert allvar mellan rostfläckarna, i vilka
en livlig fantasi möjligen kan se spår efter droppar av varmt
människoblod.
Längre in på vinden skymtar en hög kläder, som synas dölja
en död. Efter att varsamt ha trevat mig fram över vindsgolvet,
som när som hälst kan ge vika och avleverera mig i sjukstugan
därunder, lyfter jag upp det halvt multnade doket. Det befinnes
ha varit en fångkappa. Rostiga bojor för hals och fot komplettera
den enkla men vältaliga apparaten för forna tiders rättskipning.
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Bödelsbilor från Backens tingshus (nu i Umeå museum),

Järn från en skampåle jämte fotbojor
från Backens tingshus (nu i Umeå
museum).
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Från bilorna gå tankarna tillbaka till en sommardag för ett
par mansåldrar sedan (1839). Det hölls urtima ting här ute. Viktigaste målet rörde sig om ett barnamord. Fånggevaldigern införde
den anklagade, en tjugusexårig kvinna. Hon var av ¡medelväxt,
ljushårig och blåögd. Hon var tärd av umbäranden och sorg och
av vistelsen i länsfängelset under den senaste månaden. Själva
domaren fann, att hon företedde "snarare ett behagligt än vidrigt
utseende, vilket", tillägger han, "likväl röjde köld och lättsinne".
Om hennes föräldrar, som voro bondfolk från en annan
socken och ännu levde, befunno sig bland de helt säkert talrika
åhörarna, måste de bittert ha känt dotterns förnedring. För nio
år sedan hade de, antagligen med jämförelsevis glada framtidsförhoppningar, firat bröllop för sin då sjuttonåriga dotter. Mannen
var ju inte förmögen. Men han ägde ett hemman i en grannsocken,
dit de nygifta omedelbart avreste. Åren gingo. Barn kommo till.
Tre blevo i livet. Det fjärde var dödfött. Så råkade mannen efter
sju års äktenskap ut för en lunginflammation. Och efter några
dagar var han död.
Härmed bröt olyckan riktigt in över de efterlevande. Änkan,
som ej synes ha ägt ordningssinne och arbetslust, hade, såsom ett
vittne uttrycker sig, "rätt slurvigt och enfaldigt" vårdat sitt hem.
Barnen levde i smuts, medan hon själv löpte hos grannarna, uppgav
ett annat vittne. Nu blev det ju ännu mindre tid för barnens
ans än förut. Ty nu skulle den ensamma kvinnan också sörja för
familjens uppehälle. Det blev auktion på det skuldsatta hemmet,
som inropades av patronen-handelsmannen i kyrkbyn. Änkan fick
visserligen som arrendator tillsvidare sitta kvar och skötte gården
med hjälp av en dräng. Men så inledde hon — kanske ett år efter
mannens död — en kärlekshandel med en dräng från en grannby.
Frukten härav vart ett välskapat gossebarn. Och så blev hon uppsagd från arrendet, och utblottad på allt måste hon flytta som
inhyses till en "stuva", som ägdes av en föregångsgumma i trakten.
Det gick således hastigt och ohjälpligt utför. Visserligen fick hon
något understöd ur fattigkassan. Och när hon hade bröd i huset,
fann hon sig enligt uppgift lycklig med sina barn. Somliga av
grannarna ansågo att hon borde kunna försörja sig med sitt arbete,
antagligen som tillfällig ¡hjälp i gårdarna. Men då hon ej var
någon rätt arbetsmänniska, blev det nog klent med inkomsten,
kanske ock med arbetstillfällena. Och vem skulle se om barnen?
Nöden kom. Och då hon gick till sina nyssnämnda grannar
för att begära hjälp, avvisade de henne med hårda förebråelser
för hennes sista barn. Hon greps av förtvivlan. Så tänkte hon:
kanske att överheten kan hjälpa. Hon gick till länsmannen för att
få ett råd, hur hon skulle bete sig. Men länsmannen stod rådlös.
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Han visade henne till prästen. Denne var icke blott rådlös, han
synes också ha varit hjärtlös. I stället för tröst och hjälp gav
även han henne förebråelser. Hon säger: "det föll mig så svårt,
att jag skulle vara övergiven av alla".
När hon kom hem från prästen till sina barn — det var i
maj, livsbråddens och livsförtvivlans månad — låste hon upp sin
kista och tog ur den en liten flaska med svavelsyra, som hon torde
ha hemköpt för garnfärgning. Hon slog några droppar i en kopp
mjölk och gav åt sin yngsta dotter att dricka. Denna var då tre år.
Verkningarna visade sig genast i svåra plågor för barnet. Men
en av de tillkallade grannarna, en praktisk kvinna, gav barnet
mjölk och vatten, tills det började kräkas. P å detta sätt räddades
flickan till livet. Om motivet till sin handling skriver den brottsliga
modern, att hon företog det "i dätt afseende att, mitt husfolk skulle
se, vad jag funderade på för att få någon ändring, sedan Barnet
Blifvitt sjuk och sår i munnen, men ingen kunde dett förmoda att
Jag hade gifvitt Barnett något in, hvad före dett samma kunde av
mig ej upptäckas".
Hon föregav att något av flickans syskon givit henne hett
vatten och därmed framkallat sjukdomen. Men sannolikt började
redan nu misstanken att röra sig hos grannarna, och deras känslor
blevo nog i så fall inte av det slag giftblanderskan hoppats, utan
snarare ovänligare än någonsin förut. Då hon därför nästa gång
av nöd fann sig driven till samma grannar för att bedja om litet
mjölk åt sitt minsta barn, den sju månader gamla "oäktingen", som
låg i vaggan, fick hon till svar: "Som du har levat, så har du dätt."
När hon kom hem igen från denna resultatlösa expedition,
låg gossen och grät av hunger. Hon gav honom litet vatten. Men
han grät naturligtvis fortfarande. Då mognade hos henne ett beslut,
som behövts precis tre och en halv månader för att komma därhän.
Varför låta barnet ständigt plågas av hunger, då det på en kort
stund kunde för alltid befrias från sina plågor?
Hon tog på nytt fram den lilla farliga flaskan, hällde en tesked
full och gav sin gosse. I detsamma svimmade hon på grund av
svaghet och sinnesrörelse och föll omkull på golvet vid vaggan.
Svavelsyran venkadie emellertid. Mun, svalg, strupe och mage
frättes sönder på det lilla barnet. Plågorna voro förfärliga. Men
snart förlorade offret medvetandet. När modern vaknade och fick
se verkningarna av sin ogärning, rusade hon ut i förtvivlan och
ropade på hjälp. Stugans ägarinna och dennas födorådsgivare, som
arbetade ute på marken, kommo in. Även andra personer infunno
sig. Men här var naturligtvis ingenting att göra. Om ett par
timmar var gossen död.
Även nu sökte den brottsliga modern skylla händelsen på hett
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vatten, som skulle ha givits barnet av syskonen. Men den nyssnämnda bonden anmälde sina misstankar för prästen, som då
inställde begravningen.
Kvinnan häktades. Den medikolegala
besiktningen konstaterade faktum. Kvinnan själv bekände utan
omsvep. Med hänsyn till givna omständgiheter och den skyldigas
förhärdelse att mot sitt barn använda svavelsyra, sedan hon vid
sitt förra försök sett verkningarna, under åberopande av tillämpliga
bestämmelser i missgärningsbalken fann domstolen "rättvist döma
henne
att för dessa sina brott, sig själv till straff och androm
till varnagel, mista högra hand samt halshuggas och å båle
brännas".
Är det inte underligt att tänka, att ej fullt hundra år förflutit,
sedan dylika domar fälldes här i landet? Men det har ju knappast
heller gått tvåhundra år sedan människor här brändes levande,
kvinnor, som troddes umgås med djävulen!
Huruvida hovrätten, som först skulle granska domen, i någon
mån lindrade den, och huruvida nåd begärdes, vet jag ej. Men
dödsstraffet gick i alla fall i verkställighet — tre kvarts år efter
brottets förövande. Bilorna kommo således fram. Avrättningen
försiggick i den livdömdas hemsocken. Bönderna i ett 40-tal byar
blevo genom åldermännen till ett antal av 250 uppbådade att
infinna sig till avrättsplatsen, försedda med tre alnar långa hyvlade
stänger. Stränga straff vore stadgade för förfallolöst uteblivande.
Som giltigt förfall räknades sjukdom, kolningsarbete o. d. Det
var en måndag då delikventen från länsfängelset i Umeå fördes till
sockenhäktet. Samtidigt infunno sig även sex särskilt uppbådade
bönder med skarpladdade gevär eller lodbössor för att turvis hålla
vakt om fången. En del bönder infunno sig samma och följande
dag, försedda med yxor och skövlar, för att ordna bålet. Några
voro beordrade att medföra virke, andra skulle avrödja platsen,
trampa till snön o. s. v. och slutligen skulle somliga bygga själva
bålet.
Detta uppfördes av sex alnar långa timmer till ett kvadratiskt
rum av mer än fyra alnars höjd. Mellan taket och väggarna var
dock en alnsbred öppning, antagligen för dragets skull. Ej heller
taket var alldeles slutet. Upp till detta ledde en trappa med fjorton
trappsteg. Och när man kom upp för denna trappa, såg man
en avlång, gapande öppning framför sig. Närmast trappan gick
en bred bjälke tvärs över öppningen. Detta var antagligen stupstocken. På takets tre andra sidor fanns ett räck. Sannolikt var
byggnadens inre fyllt med brännbara ämnen. På den ena av sidoväggarna fanns en liten glugg. Möjligen antändes bålet denna väg.
Tidigt på onsdagsmorgonen strömmade bönderna gående,
skidande, åkande till byn. Där blevo de uppropade och avrnar-
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Ritning till bålet vid Lina-Stina Andersdotters avrättning.
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soherade sedan till avrättsplatsen. En mängd nyfikna hade naturligtvis också infunnit sig. Bland dem, som färdades vägen fram,
märktes kronofogden. Han reste på natten från Umeå med domen.
På platsen funnos före honom prästen, länsmannen och skarprättaren.
Den sistnämnde som vid sådana här tillfällen spelade en så
viktig roll, torde nog ha känt sig litet kuslig. Möjligen brukade
han stärka sitt mod med eldvatten. Länsmannen hade emellertid
fått order att se till, att han ej tog sig för mycket till bästa. Octh
även på annat sätt höll man ett fast grepp om denna viktiga person.
Då han behövde förskott på sitt arvode, utanordnades detta endast
i små poster, 32 skillingar banco på måndag, 1 ¡riksdaler banco
på tisdag o. s. v. Dagen efter avrättningen "lånade" han av länsmannen 1 rdlr b:co, enligt egen uppgift för att avlöna sitt biträde.
Försedd med elddon och svavelstickor för att tända bålet, med
brinnande ljus i lykta och med sina bilor följde han i det åkande
tåget, när detta med den livdömda, på var sin sida bevakad av
tre av de vakthavande bönderna, satte sig i rörelse mot avrättsplatsen. Mina källor taga här slut. Läsaren får själv tänka sig
domens högtidliga uppläsande, prästens sista ord till den dömda,
bilans fall — — bålets antändning, lågornas återsken över myndigheter och spetsgård, d. v. s. de uppbådade bönderna, som stod i
en vid ring och höllo stängerna emellan sig för att på detta sätt
hindra folkmassorna att tränga in på bålet och den livdömda att
fly. När bålet slocknade fällde de ned stängerna där de stodo, och
envar begav sig hem till sitt.
Hur förhöll sig den dömda i det sista? Uppträdde hon som
den kort därpå avrättade mördaren i en lappmarkssocken. Fylld
av ånger över sin gärning höll denne ett gripande tal till allmogen,
på samma gång viss om att paradiset väntade honom på andra
sidan stupstocken? Eller arbetade hon in i det sista med förstelnade,
ingrämda frågor, varför ej människorna, varför ej länsmannen,
varför ej prästen velat hjälpa henne, då hon i förtvivlan bad därom?
Varför var domen så grym? Och varest var denna dag fadern till.
det mördade barnet? Kanske bland dem, som byggde bålet?
FERDINAND L ^ S T A D I U S .
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Så långt Laestadius.
börja med nedanstående

Vi övergå härefter till dokumenten och

Brev från kronofogde Ulfhielm i Umeå till länsman Henrick Löfroth.
Broder! Afrättningen kommer att försiggå den 20:de — Som Oyll
(skarprättaren) ej har tid att vänta till Orderna blifva utskrifna, så vill jag
i förhand säga dig, att du genast låter upbåda 250 man, hvilka så tidigt
på morgonen, som du tycker, samlas vid det förut af oss bestämda ställe,
för att bilda spetsgården — börandes hvarje man vara försedd med en 3
alnar lång stång —
2:o att du utser tjenligt förvaringsrum för Deliquenten, hvilken måndagen
förut transporteras till Säfvar —
3:o att du upbådar 8 man, hvilka försedda med skarpladdade Gevär
eller Lobössor, infinna sig Mondaagsmorgonen i Säfvar, för att icke allenast
derstädes turvis bevaka deliquenten utan ock utgöra bevakning under tåget
till afrättsplatsen.
4:o att du så ställer sakerna att all erforderligt virke straxt om Mondagsmorgonen varder utfört till afrättsplatsen och
5:o att du till Mondagsmorgonen upbådar erforderligt antal arbetare,
hvilka biträda vid bålets byggande, platsens afrödjning, skottning och
trampning.
Månne ej 20 man dertill vore tillräckliga?
d. 12 mars 1839.
Broderligen
C h. M. V. U1 f h j e 1 m.

Redan följande dag, den 13 mars, hörsammar commisarien
Löfroth kronofogdens order och utfärdar en rad budsedlar, av
typ som den här nedan avtryckta, vilken gäller för Sävar socken.
Budsedel
till Åtskillige Byamän i Säfvar.
För att bilda Spetsgården wid Enkan Lina Stina Anders Dotters från
Bullmark afrättning, warda nedannämnda Personer härmedelst kallade, att,
försedde med en slätt höflad stake om 3 alnars längd hvardera infinna sig
wid Johannesforss Bruk, Onsdagen den 20:de dennes, sist innan kl:n 8 på
morgonen samt att efter uprop och anteckning derstädes afgå till afrettsplatsen, nemligen:
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Säfwar:

Jon Nilsson
Gabriel Andersson
And. Olofsson
Elias Backström
Simon Petter Sandberg
Johan Petter Holmström
Joh. Hansson Boström
Ldb Anders Sjöström
D:o Nils Johansson
dr. Nathanael Nathanaelson
Pehr Pehrson Kimdal
Fältjägaren L. Ekström
Olof Petter Olofsson
Ldb Johan Rönquist
Carl Petter Jacobsson
Nath. Säfvenberg
Nils Jacobsson
Jon Olofsson
Pehr Isacsson

för bevakning
afrödjer platsen m. m.
bevakning
afrödjer platsen

beordrad till bevakning
bevakning
till bevakning

Bygger Bålet m. m.
D:o
D:o
för timmer till bålet
Bygger Bålet m. m.
D:o
D:o
D:o
Smed Enoc Gust. Bäckström D:o
Sjuk
Pehr Pehrsson
Lars Olofssons Enka
Bygger bålet m. m.
Lars Hansson
Zackris Andersson
Afrödjer Platsen
Lars Andersson
beordr. till bevakning
Jon Jonsson
Bygger bålet m. m.
Math Andersson
t
\ förer
timmer till bålet
Olof Anderssons E:a
Bygger bålet m. m.
Jacob Jansson
afrödjer platsen
Lars Pehrsson
bygger bålet m. m.
Joh. Petter Olofsson
afrödjer platsen
Samuel Salmén
D:o
D:o
Jacob Norströms E:a
Ldb Lars Andersson
Olof Olofsson
Handl. Pehr Säfsten
12 man Pehr Säfsten
Jon Christiansson
Hans Bobergs Enka
Anders Arvedsson
Ldb. And. Jönsson
Simon Sandberg
Marcus Marcusson
Joh. Säfsten

afrödjer Platsen
beordr. till bevakning
afrödjer Platsen m. m.
bygger bålet m. m.

för timmer till bålet
afrödjer platsen
14
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Ldb. And. Andersson
And. Pehrsson
Aron Lindström
Eric Lars Enkas Dräng
Olof Nathanaelsson
Pehr Nils Enkas måg
Torp. Joh. Andersson
Erland Bäckström
Nils Fredr. Fällman
Inh. Olof Larsson
Eric Emanuelsson
Jonas Holmström
Joh. Sandberg
Joh. Ersson
Nils Boström
Jon Larsson
Jon Jonsson i Ytterboda
Enoc Gust. Bäckström
Pehr Olofsson
Joh. Dunderberg
And. Emanuelsson
Carl Säfvenberg
Eric Bjuhrberg
Sjönäs: Jacob Molén
Torstorp: Joh. Petter Sehlman
Summa 68 man

f

afrödjer platsen
afrödjer platsen
afrödjer platsen
bygger bålet m. m.
D:o
D:o
bygger bålet m. m.
beordr. till bevakning
beordr. att bära
beordr. att bära
beordr. att bära
Sjuk
beordr. att bära

bygger bålet m. m.
D:o
D:o

beordr. att bära

Kallelsen bör vid laga ansvar åtlydas och åligger det ålldermannen i
Byarna att så skyndsamt som möjligt fortskaffa denna budsedel ifrån man
till man och sedermera till närmaste By, vid äfwentyr för den som sådant
försummar att blifva befordrad till ansvar.
Umeå den 13:de mars 1839.
Henr. Löfroth.

Dessa större budsedlar uppdelas sedermera i en serie av mindre
sådana avsedda för de olika arbetsgrupperna. En sådan är nedanstående
Budsedel till åtskillige Byamän i Säfvar:
Nedannämnda Pehrsoner warda härmedelst beordrade att Genast efter
Delfåendet häraf, begifva sig till det ställe 1/4 mihl norrom Johannisforss,
der afrätsplatsen blifvit utsedd, och derstädes idag samt å morgondagen
biträda vid Platsens afrödning m. m. börandes hwar och en vara försedd
med yxa och Skofvel, nemligen
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Säfvar: Elias Bäckström — 1 (etc. 12 namn uppräknas).
Kallelsen åtlydes vid Äfventyr af Laga Ansvar.
Säfvar d. 18:de Mars 1839.
Henr.

Löfroth.

Ett tredje slag av budsedel utfärdades .till de åtta man som
avsågos för brottslingens bevakning. Den var av följande lydelse:
Nedannämnda Personer varda härmedelst beordrade, att idag klockan
12 infinna sig å pastors-Bostället härstädes, försedde med skarpladdade
Bössor, för att hålla bevakning öfver den idag ankommande deliquenten,
och sedermera åtfölja densamma till afrättsplatsen, nemligen:

(Här saknas namnlista.)
Börande kallelse vid Ansvar åtlydas, och vid enahanda äfventyr fortskaffas ofvannämnde personer emellan.
Umeå den 18 mars 1839.
H.(enric) L.(öfroth)

De på så sätt uppbådade 250 bönderna inom Sävar socken
fördela sig, enligt länsman Löfroths anteckning, på följande sätt
inom de olika byarna:
l:o
2:o
3:o
4:o

7:o
8:o
9:o
10:o

Täfteå och Täfteböle
Badnäs, Bygdenäs, Ifvarsnäs, Ostnäs och
Ytterboda
Gummesmark, Tveråmark o Hjoggmark —
Bullmark, Tålsmark, Morbyn, Bullbäck,
Dalfors, Strandfors, Furunäs, Granträsk,
Växholm och Storliden —
Graffors, Grafmark, Brattfors, Hemmesmark, Skrafvelbäck, Olofsforss och
Holmfors —
Botsmark, Ytterträsk, Ytterstmark, Boberg
o. Krokån —
Holmön — — —
Pålböle, Sjöarödd, ölfön och Säfvträsk —
Säfvar, Sjönäs och Torstorp —
Mickelsträsk —
Summa

27 st.
22 st.
23 st.

35 st.

21 st.
17
26
8
68
4

st.
st.
st.
st.
st.

251 st.
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Någon av de närmaste dagarna före exekutionen avlåter kronofogde Uilfhjelm föjande promemoria till länsman Löfroth:
l : o till kl:n 5 Onsdagsmorgonen (den 18:de mars) beställes en god
Häst i Tafle.
2:o till kl. 6 en Häst å Säfvar för att skjutsa till afrättsplatsen.
3:o hålles Häst kl. 9 med pålitlig skjutsbonde i beredskap för att
skjutsa deliquenten — och den andra för Prästerna, samt den tredje för mig.
4:o Hålles noga öga på Gyll, så att han ej får tillfälle att supa sig full,
och erinras han att förse sig med lyckta och brinnande ljus, samt elddon
och svafvelstickor —
5:o Skall en Lännstol ihopslås af hyfladt virke —
6:o 4 man afsättas för att i händelse af behof upbära Deliquenten
å Bålet —
7:o en av desse tillsäges, att hålla tyglarna till min häst under det
Domen upläses —
8:o De med skarpladdade Gevär försedde 6 man som bevaka Deliquenten böra inställa sig kl. 12 på dagen, iakttaga tystnad, så att deliquenten
ej stores, samt 3 på hvardera sidan åtfölja tåget till afrättsplatsen.
9:o Deliquenten ankommer omkring kl. 2 till Säfvar. — Så vidt ske
kan bör Tit. Löfroth då vara tillstädes och tillse att hon får varmt rum s a m t . . .

Här slutar den odaterade skrivelsen, som tydligen endast utgjort koncept till originalbrevet. I nederkanten av samma ark har
kronofogden antecknat sina utbetalningar till skarprättaren Johan
Gyll, till vilka även finnes fogat ett kvitto av Gylls egen hand, så
lydande:
Undertecknad anhåller att af Herr Commisarjen Hindr. Löfroth, få låna
och betala vid liquiden En Rdr Bco som jag är i behof utaf till att betala
mitt biträde.
Säfvar d. 21 marts 1839.
J. G y l l .

H Ä N T O C H SANT I FORNA DAGARS
VÄSTERBOTTEN.
SMÄRRE

ANTECKNINGAR.

I.
Vitra-sägner från Åmsele, Degerfors socken.
ör endast några generationer tillbaka levde folket här i nära grannskap
med ett mystiskt folk, vitra. Myten om vitra är nog ingenting nytt för denna årsboks läsare, men då förestälnlingen om dessa varelser torde vara olika
på olika trakter, skall jag meddela hur den här tett sig.
Så vitt jag förstår, ha dessa varelser icke uppfattats såsom direkt andevarelser. Det har varit ett folk, vanligt folk, som dömts att leva detta
immateriella liv och endast någon gång få visa sig som vanliga människor.
De hava levat ett familjeliv, alldeles som vi människor, och deras familj ha,
bestått av medlemmar i alla åldrar; de ha följaktligen fortsatt att föröka sig
såsom människor med kött och blod. De ha idkat boskapsskötsel, ty det
har ofta hänt, att de varit ute med stora boskapshjordar, förnämligast kor,
sr>m de fört i bet på samma sätt som folket här eljest brukar. Sin bostad
kunde de hava lite varstans, men oftast var det nog i en "bergkammare".
Meddelarens mor (nu 66 år, klart och redigt tänkande och ingalunda
vidskeplig) berättar:
"Jag var getarstinta (vallflicka) i en by och i närmaste by var en getarpojke, som jag ofta träffade. En dag hörde jag honom. Jag kände igen
hans röst då han ropade och koskällorna kände jag väl igen. När jag ropade
blev han tyst, men om en stund började han att ropa igen. Dagen efter
träffade jag honom och frågade om han var tokig dagen förut eller vad det
var fatt, och fick då veta, att han den dagen varit på en helt annan trakt
och följaktligen utom hörhåll för mig. Någon annan fanns icke heller på
trakten som kunde vara där i hans ställe med några kor.
I Mallträsk by fanns för cirka 50 år tillbaka en getarstinta (jag vill
minnas att hon skulle vara lappflicka). Hon förlorade en bock, som hade
varit borta ungefär en vecka, och så försvann flickan. De uppbådade folk,
som söscte henne i tre dagar utan resultat, men på fjärde dagens morgon
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15g hon hemma i sin säng. Hon berättade då, att hon lagt sig vid en sten
och somnat. Om en stund vaknade hon och befann sig då i en kammare
och där var även bocken, som hon förlorat.
Här var det vänligt och snällt folk, som ville bjuda henne på mat, men
bon förstod, att hon var "bergtagen", att det var vitermat som bjöds henne
och att om hon åt av den maten, skulle hon aldrig komma därifrån. H ä r
behöllo de henne i tre dagar, men då de inte kunde förmå henne att äta, så
hade de icke heller makt att behålla henne, och hon hade på natten blivit
fri och begivit sig hem. Under tiden hon varit bergtagen, hade hon hört
dem, som sökte efter henne, men hon kunde icke svara.
Samtidigt med att flickan kom tillrätta kom även bocken hem. Han var
då full av sår, varför de dödade honom och sänkte ned honom på sjöbotten."
Om detta varit en saga, skulle jag icke ansett den värd att antecknas,
men det är en verklig händelse, som inträffat, och det finnes ännu i livet
de, som voro med vid tillfället. Ännu finns det många, som obetingat tro
denna historia sådan jag här skildrat den, nämligen, att flickan verkligen var
omhändertagen av dessa mystiska varelser.
Om vitra icke var en direkt ond andemakt, så fick man i alla fall vara
på sin vakt, ty hon hade god lust att komma åt människors barn och boskap
Att lämna ett odöpt barn utan tillsyn var rätt riskabelt, ty vitra kunde då
infinna sig och byta sig till det lilla människobarnet för sitt eget Man fick
på så sätt en "bortbyting". Att vitra dock icke var känslolös för sitt, på detta
sp+t bortbytta barn, framgår av historien om gumman, som misstänkte, att
hennes barn icke var hennes rätta, och därför skulle till att kasta det i bakugnen, då vitra infann sig med gummans rätta barn och ville byta igen
sitt eget.
Troligen är det från födelsen sinnesslöa barn, som givet upphov till
denna föreställning.
En viktig händelse var när korna på våren skulle släppas på bete. Stål
hade en underbar verkan. Man lade stål vid tröskeln och lät korna gå
däröver, det skulle hjälpa mot all förtrollning. Mot trollskott hjälpte att
skjuta över det trollskjutna djuret. Dock icke alltid. Min mor berättar om
ett tillfälle då hennes husbonde hade en ko, som blev plötsligt sjuk. Det
förklarades vara trollskott och djurets ägare tog bössan och sköt, ty, förklarade han, det kunde åtminstone icke skada. Men kon dog.
Trollskotten voro emellertid oftare onda människors än vitras verk.
En annan mystisk varelse var "utbölingen", som lät höra sin jämmer
vid vissa tillfällen och för vissa människor. Detta var de avlidna, odöpta
barnens andar, som icke fingo inkomma i himmelens härlighet, men heller icke
gjort sig förtjänta av helvetet.
En del ha ansett utbölingar vara endast de m ö r d a d e barnens andar.
1 varje fall har det varit de avlidna barnens anhöriga, som gjorts ansvariga
för dessa barns osaliga tillstånd och barnens andar ha därför icke alltid
lämnat dem i fred. Därav ordspråket: "Utbölingen är värst på släkta."
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Lätt förklarligt är, att den, som gått med ett barnamord på sitt samvete,
som oroats och plågats dag och natt, till sist trott sig förföljd av barnets
ande och hört dess jämmer.
Man hör ofta av de gamla: "Ja si int tro ja på skrock, men se att
vitra och utbölingen finns, hä vet ja, för hä ha ja bå hört å sett."
Meddelat av J. A. LÖVGREN, Åmsele, Degerfors socken.

II.

Hur "saltbittret" tillverkades.

Salpeterlada.

Ersmark, Skellefteå s:n.

Hur bönderna uppe i Lappland förtjänade sina kontanter för femtio—
sextio år tillbaka.
Bland de kontanta förtjänsterna i lappmarken, särskilt för bönderna, för
femtio år och längre tid tillbaka, var salpetertillverkningen en av de största.
Som tillverkningen och sättet varpå de gingo till väga är ganska intressant,
skall här så gott sig göra låter detsamma relateras. Byggnaden, där "saltbittret" tillverkades, var i allmänhet en stor och vid lada med en mindre vid
ena gaveln, där den viktigaste proceduren försiggick. På golvet i den stora
ladan placerades ungefär tre eller fyra dm. torrt och fint torvströ, som var
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bearbetat tills det var smått som pulver. På detta hälldes nu kospillning,
vilken man hade på lager under ladugårdarna i stora lavar, grävda i jorden;
härifrån tog man den medelst en stor träpump för vidare befordran till salpeterladan. Det förut omnämnda torvströet skulle nu två gånger i veckan
vältas om och påhällas ny spillning. Detta upprepades ungefär tre å fyra
veckors tid, eller tills det började växa som en slags rimfrost ovanpå. Sedan
skulle man in i den mindre ladan, där kokgrytan och rostkaret stodo. Rostkaret var av trä, och brukade mäta ungefär två meter i genomskärning och
en meter i djup. Detta fylldes nu med ovan specificerade vara, som över-

Salpeterkittel, Gärde, Lövångers s:n.
gjöts med vatten, varpå den fick stå och rosta ur. Sedan bytte man om och
fyllde i tills alltsammans var rostat ur. Nederst vid botten hade man ett hål,
som fick tjäna som kran; här tappades nu undan och hälldes i ett mindre
kar det, som genom vidare behandling skulle bli salpeter. Nu återstod den
svåraste proceduren, nämligen att koka den urtappade lagen tills den var
färdigkokt. Grytan, vilken man kokte denna i, var ej så liten heller, den
rymde omkring fyrahundra (400) liter eller etthundrafyrtio kannor. Varför
kokningen var svårast berodde nog därpå, att lagen måste koka i ett, både
natt och dag, tills allt var färdigt, vilket kunde taga en vecka och däröver,
beroende på hur pass mycket salpeter man skulle göra. Man måste nu
tura om att vaka, enär någon alltjämt måste tillse att grytan ej kokade över,
och taga vara på allt orent, som flöt upp under kokningen. När det var
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färdigkokt skulle gradmätaren visa tjugo. Denna apparat var av mycket enkel
konstruktion, en svarvad träpinne, vilken var oljad och försedd med streck ochsiffror och en liten blyklump nederst. Ju starkare lagen var och ju
längre den fick koka, dess högre flöt pinnen upp, och när det sjunde strecket
kom upp, då var salpetern färdigkokt. Sedan östes lagen upp i träbaljor, som
voro ungefär 70 å 80 cm. i genomskärning, men icke djupare än 15 cm. Där
fick den ligga tills en hel massa ljusbruna spiror liksom växte upp ur själva
träet i baljan. Den sista behandlingen var nu att vattna ur saltlagen och
tvätta produkten så att den blev ren och vit som vitaste socker, och sedan
lägga den på stora, vida lavar upp på hyllan i köket för att torkas. Nu
var salpetern färdig och man var glad att få spänna för Pålle och fara
den icke korta vägen från Malå ner till Piteå och få sina sex och åtta kronor
pundet. De sista sändningarna gick dock priset upp till nio och tio kronor,,
och när man då hade trettio och fyrtio pund blev det ändock en vacken
slant. Att man ej fick tröttna för små uppförsbackar om man ville leva ochförtjäna någon krona kontant, det kan man förstå. Man måste ovillkorligen
känna stolthet över sådana fäder.
H.—
III.

Från det gamla Hörnefors.
De gamla norrländska järnbruken blevo ju på sin tid anlagda så nära
havet — Bottniska viken — som möjligt, helst där lämpligt fattenfall fannsatt tillgå för bruksdriften. I annat fall måste anläggningarna förläggas längre
inåt landet, såsom fallet varit med t. ex. Oideå, som anlades hela en och en
halv mil ifrån kusten. En stor roll spelade givetvis även förefintligheten av
kolskog, då ju en sådan förutan intet smide kunde åstadkommas.
Beträffande Hörnefors gamla järnbruk torde dess belägenhet strax ovanför Hörneåns utlopp i Bottniska viken få anses som idealisk. Med den omgivande storskogen, havets omedelbara närhet och de forsar, som Hörneån
bildar strax ovanför utloppet, voro alla villkor uppfyllda för ett lyckligt bedrivande av bruksrörelsen vid det stångjärnssmidesbruk som här anlades år 1788.
De nuvarande byarna närmast Hörnefors, nämligen Bäcken, Häggnäs,.
Bjenberg och Sörmjöle, voro med all säkerhet vid denna tid helt obetydliga
fiske- och lantbruksbyar, vars befolkning levde under enklaste och primitivaste förhållanden.
Av allt att döma blev Hörnefors redan från begynnelsen uppdelad i tvenne
små bruk, det "övre" och det "nedre", belägna vid var sitt av de två omkring ett par kilometer från varandra befintliga vattenfallen i Hörneån. Om
det var vid "övre bruket", som det s. k. tysksmidet började har meddelaren
ej varit i tillfälle att konstatera. Troligt är emellertid att så var fallet. Under
mina barnaår pågick där stångjärnssmidet för tre härdar. Efter årens lopp
ändrades och omlades smidet till den s. k. france-comté-metoden, vilken sedermera, på 1860-talet, utbyttes mot det ännu moderna lancashiresmidet för van"ig, antingen enkel eller dubbel smälthärd.
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Den sistnämnda smältningsframställningen infördes under smidesdirektör
Didrons chefskap. Vid "nedre bruket" drevs i några årtionden masugns- och
sågverksrörelse, dock ej i större omfattning.
Det gamla Hörnefors var och är alltjämt idylliskt beläget, omramat som
det är av åker och äng och hög, frisk barrskog. Jag minns från min barndoms- och ungdomstid, när hamrarna dunkade, när det flammade och gnistrade
från härdarna och de heta smältorna under den väldiga tunga smälthammaren,
och utanför smedjan, när om. vintrarna de långa kolfororna från skogarna
kommo dragande vägen fram under bjällrornas klang. Det låg i sanning en
oförgätlig poesi över den tidens enkla bruksrörelse. Brukssmedernas liv i helg
som socken präglades av anspråkslöshet såväl inom som utom hemmet. Någon
nämnvärd dryckenskap minnes jag inte från vare sig Hörnefors eller andra
norrländska bruk, som jag äger kännedom om. I det hänseendet torde det
ha gestaltat sig vida sämre inom "smelivet" på bruken i Västmanland, Värmland och andra trakter söderut, åtminstone att döma av Schröders "En bruksbokhållares minnen" och de uppgifter som där lämnas om moralen vid det
värmländska järnbruken i "den gamla goda tiden".
Men — för att nu återkomma till Hörnefors bruks öden — på 1860-talet
övergick det i Willerdings ft C:o i Göteborg ägo. Då byggdes först ett
litet stångjärnsvalsverk på övre bruket, ävensom — några år senare — ett
finvalsverk, huvudsakligast på initiativ av dåvarande bruksförvaltaren E r n s t
E d l u n d — "långa Edlund" kallad på grund av sin verkligen ovanliga längd.
(Nämnde Edlund blev efter sin Hörneforstid disponent på Korsnäs järnverk
i Dalarne, där han på 1890-talet gick ur tiden.)
År 1868 blev Hörnefors bruk försatt i konkurs och all smidesdrift nedlagd. Men endast ett par år senare, 1870, köptes det av den bekante grosshandlanden i Stockholm J. E. Francke, varefter bruksrörelsen återupptogs
och pågick i många år under tre, fyra förvaltares ledning och under olika
situationer, förorsakade av branden på övre bruket, midsommardagens förmiddag 1872, ångsågsbranden på Ågern o. s. v. —
Om brukets förhållanden under senare tid, sedan det övergått i bröderna
Kempes ägo, skall här icke ordas. Nog sagt, att under dessas ledning förhållandena vid det gamla Hörnefors i hög grad omdanats, både industriellt och
annorledes Den industri, som i våra dagar där bedrives går i huvudsak ut
på sulfitframställning och sågverksrörelse, den senare förlagd till den lilla
öii Norrbyskär utanför Hörneåns utlopp.
Sedan 1913 är Hörnefors egen församling med en ny och ståtlig kyrka
som efterträtt den gamla ännu kvarstående "brukskyrkan". Till Hörnefors församling hör i våra dagar utom Hörnefors med intilliggande byar även en
mängd byar som avsöndrats från södra och sydvästra delen av Umeå landsförsamling Ett av det gamla brukets förnämligaste minnesmärken är det
monument som år 1874 restes åt minnet av Zackarias Duncker, vilken här
stupade vid träffningen den 9 juli 1809.
Meddelat av E. HÖRNE, Huskvarna.
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IV.
En ödemarkstragedi.
Inom Sorsele socken, dess västra del, ligger den stora sjön Överstjuktan
inklämd mellan höga fjäll Där har, enligt vad som mig berättats av gamla1
trovärdiga personer, timat åtskilligt, som torde vara värt att rädda från
glömskan.
Omkring år 1850 levde vid sjöns östra ände en gammal nomadlapp, Lars
Månsson. Denne, som på grund av sin ålderdom var oförmögen att följa
renarna på deras vandringar ner mot kusten, hade beslutat att stanna om
vintrarna på ett litet torpställe kallat Åkernäs. Där framlevde den åldrige
lappmannen sina dagar, livnärande sig av jakt och fiske. Han hade två söner,
men dessa följde renhjorden. Gubben Månsson var änkeman, men han hade
även en dotter, som brukade stanna hos honom i hans kåta på fiskläget
Åkernäs.
Sönerna följde renarna tills ett svårt olycksår inträffade, som nästan förintade all lapparnas egendom. Den djupa snön förenad med hård skare
gjorde att renarna svälte ihjäl. De, som hungersnöden skonade, blevo ett lätt
byte för den mängd vargar och björnar, som på den tiden funnos i fjället.
Våren 1852 kom en annan lapp till Lars Månssons kåta och berättade
att en större björn rivit några renar på södra sidan av Korpberget. De
båda gubbarna överenskommo om att gemensamt söka spåra upp och oskadliggöra björnen, och begåvo sig alltså i väg, beväpnade med en spjutstav
och en flintlåsbössa. Komna på fjället funno de färska björnspår. De följde
detsamma, och efter tre dygns rännande upphunno de fienden på högsta krönet
av ett högt fjäll, Russnfjäll, på södra sidan om en 200 meter hög, lodrätt
stupande bergvägg. Björnen, som var uttröttad, gjorde sig redo till anfall
mot de båda jägarna. Den ene av dessa angrep björnen med sitt spjut, i
avsikt att spetsa odjuret på detsamma, men av någon anledning fumlade lappen
med spjutet och förfelade sitt mål, och björnen fick övertaget. Nu ryckte Lars
Månsson till hjälp med sin flintlåsbössa för att sända björnen det dödande
skottet, men även han missade. Skottet träffade icke björnen utan i stället
Lars Månssons kamrat, som med kulan i bröstet segnade död till marken.
Björnen klarade sig från äventyret. Men när Lars Månsson såg verkningen
av sitt olyckliga skott, greps han av en dödlig skräck och flydde från platsen.
För sina söner omtalade han att han hade skjutit Sjul Käira, så var kamratens
namn. Sönerna begåvo sig till olycksplatsen, där de funno Sjuls lik, vilket
dc sedan på kälke forslade till Tärna kapell, där det gravsattes.
Lars Månsson blev av händelsen så uppskakad att han, medan sönerna
ännu voro borta, begav sig bort till en avsides liggande sjö, Voullejaur, där
han hängde sig i sin stabbur. Där återfunno sönerna honom.
Den äldste sonen, Nils Larsson, upphörde nu med sitt nomadliv, flyttade
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till Åkernäs, byggde en stuga och gifte sig samt började en nybyggares hårda
kamp för tillvaron.
En vinter, det var 1865, när Nils Larsson var sysselsatt med att snara)
ripor i fjället, använde han sig av en gammal lappkåta som boningshus, varunder han råkade förkyla sig och bli sjuk. Med knapp nöd förmådde han taga
sig hem, där han fick ligga sjuk en längre tid. Ingen läkare fanns närmare
än i Lycksele och som det ej fanns vägar att tala om, var ingen mänsklig
hjälp tänkbar.
En natt vaknade Larssons hustru vid att hennes man stod spritt naken
på golvet framför henne och hotade att döda henne, om hon ej gjorde sig
redo att följa honom till Sorsele. Detta var ju omöjligt, ej minst med hänsyn
till makarnas tre små barn.
Hustrun förstod, att mannen blivit sinnesrubbad och för att rädda sitt
liv försökte hon fly undan den vildsinte mannen. Hon rusade upp ur sängen,
och endast iklädd nattkläderna och med ouppbundna skor begav hon sig
springande iväg den cirka 11/2 mil långa vägen till Slättvik. På närmare
håll fanns ingen människoboning. Det måste ha varit en högre makt som
hjälpte den stackars kvinnan att i alnsdjup snö och nästan utan kläder taga
sig fram den långa sträckan. Från Slättvik följde henne ett par personer hem
och återfunno där den sinnesrubbade mannen ihjälfrusen i en snödriva ett
par hundra meter från stugan. När Larssons syster fick höra om den sorgliga händelsen, skulle hon fara och hälsa på i Åkersnäs, men råkade på fjället
ut för en snöstorm, gick vilse och frös ihjäl i ovädret.
År 1923 återfanns av J. E. Karlsson i Slättvik en gammal grav innehållande tre människoskelett — måhända det sista vittnesbördet från den hemska
tragedien här uppe i obygden.
Meddelat av S. N. GUSTAFSSON, Vapstberg, Sorsele.

Sara-Lotta.

T V E N N E V Ä S T E R B O T T E N S i O R I G I N AL
I.
Sara-Lotta.
Av ARTUR OLOFSSON.

Ett av mina tidigaste barndomsminnen hänför sig till SaraLotta, Degerfors sockens sista oöh under lång tid enda tiggargumma.
Min bror låg illa sjuk. Mor gick blev och orolig och pysslade
med honom. Då kom Sara-Lotta in. Hon klagade och ynkade
sig en lång stund över gossen, varpå hon vänd till mor plötsligt
utbrast: "Han denna kom aller att lämn vä. Hä jär bäst, du ge
meg klea bortan, sä släpp du si dem, seda han jär dö." Mor
avvisade henne helt snävt, och jag hatade henne länge i djupet av
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min barnasjäl för dessa ord. Först som vuxen, då jag började
se på gumman med en smula humor, förlät jag henne.
Sara-Lotta bodde under senare och största delen av sitt liv
i Västerås, Degerfors socken, men hon var ständigt ute på vandring.
Under en tid av mer än 50 år genomströvade hon minst två
gånger årligen Umeå landsförsamlings, Vännäs, Bjurholms, Degerfors och Lycksele socknar.
Hon var god fotgängare och gick raskt och lätt på vägarna,
då hon trodde sig obemärkt, men rörde sig tungt och stapplande,
så snart hon kom in i en by. På botten av sin blåmålade korg
bar hon ständigt en kortlek och spådde i kort, där det passade,
vilket inte hindrade, att hon himlade sig och bad att få höra en
psalm, där detta lämpade sig bättre.
I konsten att tigga hade hon nått mästerskap. Hon tiggde
också mera av böjelse än av behov.
Trodde hon sig om
att överrumpla någon, kunde hon, som i det nyss ovan skildrade
fallet, vara påträngande och taktlös, men vanligen uppträdde hon
ytterst försynt. Med ansiktet lagt i de ödmjukaste veck och
med de mest bevekande tonfall bad hon om ett avlagt klädesplagg,
en lintott, en fläskbit, en kornnäve eller en liten mjöldompt. —
I Umeå-trakten, där hon framför allt tiggde mjöl, kallades hon
allmänt "Mjöldomta".
Det var betydande mängder förnödenheter hon varje år lyckades
samla ihop. Stinsen i Tvärålund, dit en hel del av hennes påsar,
säckar, knyten och lådor anlände per järnväg, brukade säga: "SaraLotta är värd minst 3000 kronor om året."
En dag omkring 40 år efter den först omtalade händelsen
hade jag ställt kameran på ett skylsäte ute på gården för att passa
på och knäppa den nu 90-åriga gumman i förbifarten. I förväg
hade jag givit henne en 50-öring för att försätta henne i gott humör.
Då hon kom mitt för objektivet, vände hon sig mot mig för att
tacka än en gång, och, just som hon sade: "Tack ska je hava",
tryckte jag på knappen. Resultatet syns här ovan.
Hon gick sin väg utan att märka mitt försåt, men då hon
kom nästa gång, hade hon i granngårdarna fått veta, att jag
fotograferat henne. Hon kände sig mycket smickrad. Sedan hon
fått ett kort och beskådat sin bild, bad hon, att jag skulle ge den
åt alla, som ville ha den.
Jag har nu uppfyllt hennes önskan på ett sätt, som hon aldrig
kunde drömma om.
Sara-Lotta fortsatte sina vandringar tills hon slutligen stupade
och blev liggande på landsvägen. Barmhärtiga människor togo
hand om henne, och hon fick nödig vård men dog efter några
dagars sjukdom över 90 år gammal.
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Åtskilliga år ha nu gått sedan dess, men ännu lever den originella gummans minne i stora delar av Västerbotten, och säkert
skall mer än en av hembygdsbokens läsare le vid åsynen av hennes,
välbekanta drag.
II.
Blåbergs Anton.
En beryktad "läkare" från förra århundradet.
Av KARL ERIKSSON.

Abraham Anton Linder, som hans fullständiga namn löd, var
född och uppvuxen i Blåbergsliden i Burträsk. Hans födelseår
har jag mig icke bekant, men efter den ålder han hade, då undertecknad gjorde hans första bekanskap, torde det ha infallit mellan
1820—30-talen. Efter vad han själv berättade, var han icke bortklemad i barndomen; vid fylla 10 år fick han börja som getare..
''Då hade jag 13 kor och en hel massa getter att hålla reda på,
och fast jag sprang barfota, var jag mången gång så trött på kvällen,
då jag skulle driva hem boskapen, att jag tog byxorna i handen
för att lättare kunna springa". Linder tillhörde en gammal läkarsläkt, både hans far och farfar hade varit berömda läkare. Som
ett bevis på sin farfars anseende som läkare berättade han, att när
Skellefte kyrka ombyggdes, det var i slutet på 1700-talet, så hade
ett valv fallit ner under pågående arbete och många människor
skadats. Då sändes extra kurir till Blåbergsliden efter hans farfar,
vilken ansågs kunna lämna den mest verksamma hjälpen åt de
skadade. Farfadern var utom läkare även en väldig jägare. Icke
mindre än 33 björnar hade fått bita i gräset för hans lilla flintlåsbössa. Fadern var även läkare och jägare. Sin sista björn hade
han skjutit samma dag som Abram Anton första gången såg dagens
ljus. Linders läkekonst har visst blivit olika bedömd, men så
mycket må sägas, att han icke hörde till dem som begagnade eller
föregåvo sig hava övernaturliga medel till sitt förfogande. Han
kände till många växter och örter, som, efter hans sätt att uttrycka
sig, voro en "förträfflig läkdom". Dessutom hade han alltid ett
litet förråd av "läkdom" från apoteket i det lilla skrin, som var
hans trogna följeslagare under hans resor i bygderna. Han blandade sina mixturer efter beskrivning av sjukdomen; för vuxna personer ansågs ofta en åderlåtning nyttig. Sitt största anseende hade'
han nog vunnit som barnläkare, och förnekas kan ej, att hans kurer
ibland, mänskligt att se, verkligen voro lyckade.
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Och att han icke behandlade alldeles på måfå kan man sluta
•därav, att det fanns klena barn, som han efter hastig undersökning
förklarade sig icke behöva taga någon befattning med; inom den
och den tiden skulle "alla tårar vara torkade från det barnet", och
det gick alltid så.
Hans honorar för undersökning och medicin var icke stort.
Det kunde variera från 16 upp till 32 skillingar, sällan däröver.
Det hörde till traditionen inom släkten att det skulle vara billigt.
Han berättade, att när hans far lärde honom att sammansätta "läk• domen", ville hans broder också lära, men pappan sade, att han
var för snål: han skulle inte få lära, han skulle bliva så dyr.
Som redan är sagt, hade läkarkonsten lärts från far till son i
flera släktled, men var den förste Linder tagit sin visdom ifrån,
det är en obesvarad fråga.
En saga har jag hört nästan för fantastisk att här återgiva.
Stamfadern för släkten hade en dag vandrat i skogen och plötsligt
känt sig ovanligt törstig samt druckit ur en källa. När han druckit,
blev han varse, att i källan låg en silverglänsande orm och då föll
det liksom fjäll från hans ögon och han såg många ting, som han
inte haft en aning om förut. I detta sammanhang må även en
annan saga berättas, som kanske är sanningen närmare. En ättling
av släkten Linder hade tidigt fäst uppmärksamheten vid sig genom
sin ovanliga fallenhet för läkareyrket och hade därför genom några
framstående personers förmedling förmåtts att resa ner till Uppsala
för att grundligt studera till läkare, men efter en kort tids vistelse
vid universitetet överträffade han både kamrater och lärare. Avundsjukan bland kamraterna över hans begåvning blev då så stor,
att han inom kort bragtes om livet genom gift.
Utom läkare var Linder även målare, tapetserare och nätbindare, men hans läggning var icke mycket för att samla skatter
på jorden. Något eget hem hade han aldrig, och då han av någon
tillfrågades, varför han aldrig gift sig och grundat eget hem,
svarade han helt glatt: "Därtill har jag rakt aldrig fått tid". Han
vandrade omkring i bygderna och stannade någon vecka här och
var; glad och belevad var han alltid och redo till kvicka svar.
Han berättade, att då han befann sig i avlägsna byar och ingen
predikant var tillstädes, brukade han gärna föreläsa predikan på
söndagarna och sjunga några psalmer "så jag var både präst
och klockare", mente han. Då jag frågade hur stor lön han hade
för det bestyret, svarade han: Prästlönen var en kopp kaffe och
klockarlönen en våffel, och om jag sjöng riktigt duktigt, blev det två."
En riktig järnnatur av gamla stammen var han och hans fordringar på bekvämlighet voro icke stora. Strumpor sade han sig
icke ha haft på fötterna före 60 års ålder. Han berättade, att han
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en gång gick från Ljusvattnet till Gammelbyn i 30 graders kyla
utan annan fotbeklädnad än ett par små stövlar. På sundbron över
Burträsket mötte han häradsskrivaren J. O. Nyblad. "Nå, har du
inga strumpor i dag heller, Linder?" frågte han. — "Nej", var
svaret. — "Ja nog är skon och foten hopfrusen för dig då", mente
häradsskrivaren. — "Det ska du snart få se", svarade Linder, drog
av sig stöveln och räckte häradsskrivaren sin av värme rykande fot.
Det är många år nu sedan Abram Anton Linder fick lägga
sitt huvud till ro, och hans stoft vilar obemärkt på Burträsks kyrkogård. Ingen ståtlig vård utmärker hans vilorum. Han var ett
barn av sin tid och arbetade så gott han förstod i den lidande
mänsklighetens tjänst. Och vem vet: Om han erhållit samma
utbildning som våra dagars läkare kanske även han blivit något
mer än "Blåbergs Anton".
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Några reflektioner till det Östen Östenssonska släktmötet i Bygdeträsk sommaren 1927.

åde vetenskapen och släktkärleken har på senaste tiden kommit
att intressera sig för släktforskning. Man har börjat följa en släkt
tillbaka genom tiderna med hjälp av församlingsböcker, domböcker och jordeböcker. Därtill har man lagt anteckningar byggda på
muntliga traditioner om förhållanden inom släkten. Har det därjämte funnits några gamla familjeklenoder såsom bibel och postillor
eller sannolikt av förfäderna tillverkade busgeråd med bomärken,
initialer, namn och årtal, så har man med en liten tillsats av fantasi
de gamle nästan livslevande hos nutidens barn. Detta blir naturligtvis särskilt förhållandet Iför det släkte, som bygger och bor
på hemman brutet av förfäderna, bebyggt och bebott av dem. Den
som vet något om denna gemenskap med svunnen tid, måste också,
var han än får sitt hem och sin gärning, känna ett innerligt samband
med den bygd, som i alldeles särskild mening är hans hembygd.
Kanske man dock bäst känner värdet av hem och hembygd,
när man kommer ut i världen; man vet vad man ägde först när
man saknar det. Ej sällan blir det därför den som kommit bort
från hemmet, som får ögonen öppnade för deras värde och mera
klarsynt får peka därpå för de hemmavarande.
Ett uttryck för innerlig släktkärlek och djup hembygdskänsla
har givits av f. handl. Walfred Ahlstedt, bördig från Bygdeträsk
av Burträsks församling och numera bosatt i Västerås, då han till
söndagen den 24 juli 1927 sammankallade en del släktingar till möte
i Bygdeträsk, där fädernegården finnes (Bygdeträsk n:r 8). Hr
Ahlstedts närmaste intresse var att få reda på sina närmaste släktingar, avkomlingarna av de 14 syskonen, men ju mer han började
forska i släkten, desto mer greps han av intresse för den. Han har
nu ganska fullständiga uppgifter om efterlevande till farmodern
Maria Margareta Persdotter, född den 10 mars 1784, och hennes
tre män. Att det inte är ett litet arbete, som den gamle, snart
80-årige mannen utfört, förstår man, då han tagit reda på ungefär
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800 ättlingar, vilka äro eller varit kringspridda i nära nog hela
Sverige och av vilka en del bosatt sig utrikes.
Släktforskningen har naturligtvis bedrivits med hjälp från pastorsämbetena i de församlingar, där ättlingar varit bosatta. Den
hjälpsamhet och förståelse, som han mött hos alla de präster, som
han besvärat, ger f. ö. från deras sida ett gott och otvetydigt
exempel på det så föga byråkratiska, men desto mer tillmötesgående
arbete, som oftast utan tanke på egen förtjänst för goda ändamål
alltid utförts och alltjämt utföres av Sveriges prästerskap. För en
var, som något känner till en prästmans arbetsbörda i vår tid,

f. handl. Walfred Ahlstedt.

måste det dock vara klart, att varken tid eller krafter äro tillräckliga,
om alltför många önskade få reda på sina förfäder och släktingar
från ett par århundraden.
Maria Margreta Persdotter är inte den äldsta kända i släkten.
Man kan med tillhjälp av församlingsböckerna i Burträsk följa
hennes släkt tillbaka till Östen Östensson, som, född den 6 maj
1695 och död i juni 1762, var hemmansägare i Västanträsk. Får
hr Ahlstedt leva och ha hälsan torde han inte sluta sin släktforskning, förrän han fått reda på hela Östen Östenssons släkt.
Det närmaste intresset knyter sig här till det släktmöte, som
på herr Ahlstedts sammankallande hölls söndagen den 24 juli 1927
i Bygdeträsk, den Östen Östenssonska släktens fädernebygd. Omkring 250 deltagare visade sig ha hörsammat inbjudan och föreställdes här för sina anförvanter efter upprop, förrättat efter f. handl.
Walfrid Ahlstedts omfattande anteckningar. Före det samkväm,
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som därefter följde, höll komminister Th. Lund i Burträsk det
föredrag om Hembygdskärlek, som benäget ställts till årsbokens förfogande och återfinnes på några av de följande
sidorna. Föredragshållaren utgick härvid från ett ur häradsrättens
protokoll avskriven bouppteckning efter Isak Persson i Bygdeträsk
n:r 8 (död 1812) och Gabriel Eliasson å n:r 10 (död 1818) och
skildrade med ledning härav förhållandena i de bondehem, där
Maria Margareta Persdotter, släktens stammoder, styrt och ställt
som husmoder.
Att dylika möten icke sakna sin stora betydelse, står för visso
klart. Varje ädel hembygdssträvan, som tar sikte på människan,
skänker kunskap om svunnen tid och knyter nutidsmänniskorna
samman, bidrager förvisso till att göra vår oroliga tids släkte mera
rotfast och tryggt, tacksamt över sin, i jämförelse med gångna
släktleds, lyckliga ställning och ansvarskännande inför det arv som
i karaktärsegenskaper och timliga ägodelar skall lämnas i arv till
kommande generationer.
Man må därför hoppas, att den Östen Östenssonska släktsammankomsten ej blir en ensamstående förteelse utan endast är det
första i en lång rad av släktmöten.
HEMBYGDSKÄRLEK.
Föredrag vid släktmötet i Bygdeträsk av komminister Th. Lund.
1 Mos. 47 : 28 f. - 49 : 29 f.
I. Hembygdskärleken
är ursprunglig
och outplånlig
hos
människan, henne av Skaparen given.

I sjutton år hade Jakob bott i Egyptens land och tiden nalkades
att den gamle mannen skulle lämna denna världen. Då såg han
för sina ögon hembygden, den hembygd, vars hungersnöd tvingat
honom att fly bort. Trots de sista dystra minnena var bygden
omstrålad av en underbar glans och den av inga Egyptens förmåner
dödade kärleken till hembygden blev honom övermäktig; där voro
betesmarkerna, som Abraham utvalt åt sig, och där voro åkrarna
Isak plöjt och där var lunden med den av stamfadern köpta gravgrottan, i vilken förfäderna vilade och där han själv begravt Lea;
där ville han förenas med sina fäder.
Det är tusenden av år sedan dess. Världen har i åtskilligt
förändrats och vi med den. Dock icke djupast i vår varelse. En
svensk ute i landet i väster, som stod i rik livsgärning, som spred
glans över det svenska namnet, blev av en hemlandssvensk lyckönskad till sin ställning; han svarade blott: men mina ben skola
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vila i Sverige. Samima djupa, varma känsla för hembygden har
bringat det därhän att vi äro samlade här nu.
Ja, hembygdskärleken är något ursprungligt och outplånligt,
som är en makt i människan. De som äro långt borta från hembygden veta det, de som knappast ha något att tacka hembygden
för, erkänna det, ooh de, som förneka kärleken och därmed också
hembygdskärleken, förtäras dock av en kärlekslängtan, som man
inte kan helt förkväva, om man ock ofta fördärvar den. Vi äro de
två hembygdsälskande syskonen i Topelius' vackra saga om björken
och stjärnan.
Det ursprungliga och outplånliga är en del av människan
själv, men människan är ju en Guds skapelse; så är då hembygdskärleken en Guds gåva till människobarnen, som fått att bosätta
sig över jordens yta.
II.
niskor.

Hembygdskärleken

omfattar hembygdens

natur och män-

Den lidelsefulla hembygdskärleken har fått ett av sina oförgängliga uttryck i två rader:
Jag längtat stenarna, jag längtat marken
i själva drömmen har jag längtan känt.
Vi äro bundna vid hembygdens natur, det må nu vara slättbygden eller bergsbygden, skogsbygden eller åkerbygden. Bygdeträskbon ser knappast en sjö så vacker som Stora Bygdeträsket och
är väl detta någonstädes för eder så tilltalande, som här inne i
vikarna och bortöver nejden med de böljande skogarna. Eller följ
den gamla vägen, framdragen mellan byarna allt efter som människorna här blivit bofasta till de nu sekelgamla byarna med sina
välbyggda gårdar eller trampa stigarna till nyodlingar och nybyggen
— det är den älskade hembygden. Men, här ser du inte bara
bygden sådan den varit eller blivit utan ser och hör människorna
sedan svunnen tid och i nutiden, där de draga fisken ur vattnet,
röja skogen, bryta marken och timra gårdarna, där redan det nya
släktet under försakelse och mycken möda fostras fram till din
egen generation med dess njutande av fädernas arbete men ock med
nya uppgifter inför framtiden. För egen del ser jag kanske allra
bäst de släkten som gått, när jag, efter att ha sett deras bygd, får
dem framför mig i gulnade husförhörsböcker och protokollsböcker
Lite kunskap och eftertanke — o c h bygden blir levande. Så blir det
kärlek till bygden, till folket i dess kamp för tillvaron och framtiden,
varunder de lagt bygden under sig.
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Sådan är den sanna hembygdskärleken. Israel räknade gripande
upp förfäderna, som vilade i den av dem förvärvade hembygdens
jord; här äro vi samlade, icke främst för att njuta naturens skönhet,
utan av intresse för och kärlek till bygdens folk sedan sekler tillbaka.
111. Fördjupad
bygdskunskap.

hembygdskärlek

vinnes genom fördjupad

hem-

Ju mera vi känna till något värdefullt, desto högre kunna vi
värdesätta det; desto mera kunna vi ock själva få därav. Ju mer
kunskap vi ha om fäderna och deras bygd, desto mer känna vi
samhörigheten; vi skola förnimma att det vi här äga är från dem
pied arvets förpliktelser. Mest väckande blir kunskapen om den
knytes till vissa personligheter. I dag skola vi följas till de hem, där
Maria Margareta Persdotter för något mer än 100 å r sedan var
husmor.
Det är nu våren 1812, och man har, om ock med stora försakelser, i Isak Perssons gård n:r 8, dragit sig fram över vintern.
Makarna se förhoppningsfullt mot framtiden, ty båda ¡äro i sina
bästa år, han 34 och hon 28 å r ; man har ju ook något att leva
för, när två några år gamla barn växa upp i hemmet.
Isak Persson har ännu inte kommit riktigt i gång med vårbruket
utan håller på med förberedelserna. Karmslädan föres undan,
likaså stöttingarna, både dem han skaffat för eget behov (ett par
bättre och ett par sämre) och det par han gjort i ordning under
vinterkvällarna för att sälja. Inte hade han kunnat få så mycket
för arbetet, men han skulle ha varit tacksam för vad av kontanter
han kunnat skaffa till hushållet och till att betala skulden med.
Denna förefaller oss löjligt ringa — 24 riksdaler och 16 skilling till
ett par kvarnbybor •— men den var för Isak Persson stor nog,
då hästen, som han skaffade sig, när han blev sin egen och som
nu är i 15:de året, räknas värd omkring 13 riksdaler. All den
fasta egendomen 7/64 mtl med "någorlunda" åbyggnad räknas f. ö.
i et tvär de av endast omkring 115 riksdaler. Medan han går där
i sina tankar, har han fått fram åkerbruksredskapen, få och primitiva,
men ungefär vad grannarna ha. Nämna vi en "niokloahl", en harva,
en vält och en bättre och ett par sämre långslädar med kölskrinda,
ha vi inte glömt något av värde.
En av småttingarna kommer barfota oclh "barhuvud" ut och
kallar till morgonmålet, "morgonvarden". Vi följa med in. Rumsindelningen är den samma som nu, men vi sakna åtskilligt av nutida
rumsinredning, i köket främst järnspisen. Mor Maja Greta känner
inte till en sådan tingest och hade f. ö. föga behov av den för
sin matlagning. Maten är redan framsatt på det väggfasta bordet vid
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fönstret i närheten av spisen; mitt på bordet "ramtråget" ( = mjölktråg med oskummad mjölk), på en större trätallrik tunnbrödet och
lite torkad fisk. Fårköttet har tagit slut och att nu slakta ett av de
fyra fåren duger inte, då de alla ha lamm vid sidan, men fisk finns det,
ty i Bygdeträsk har man lärt sig att taga vara på vad sjön bjuder
allt sedan djäknefiskets dagar häruppe. Man sätter sig till bords,
läser tyst bordsbönen och är färdig för måltiden. Isak Persson
delar själv ut fisken, så tager man för sig av tunnbrödet, som doppas
i mjölktråget, ooh ätes till fisken. Allt går bra utan sked och kniv
ooh gaffel (på det var huset fattigt), t. o. m. småpojkarna ha med
mors hjälp blivit riktigt skickliga i att äta utan att spilla. Aktsam
om maten var man ju alltid och ramtrågets innöhåll var en riktig
läckerhet, som endast någon gång till morgonvarden bjöds till
omväxling med blötan. Eljest sparade man grädden till smör —
kaffegrädde hade man ingen användning för — mor brukade med
skumkniven eller blotta handen skilja grädden från mjölken, när
den skulle användas. Skummad användes mjölken till middagens
klimpvälling — det var 'efterrätten efter palten — och till aftonvardens kornmjölsgröt. — Sedan maten blivit tillagad var den lätt
serverad. Enligt tidens sed sattes grytan på en ring på bordet och
man åt ur den. Endast få tallrikar och fat hade man i huset. Maja
Greta hade lockat Isak att till bosättningen köpa några "Porcellains
tallrikar" men man hade nu endast ett par söndriga kvar. Hållbarare voro de gamla tennsakerna — ett fat och två tallrikar —
stenfatet, stenskålen och de tre stentallrikarna; t. o. m. trätallrikarna,
av vilka man hade halva dussinet, voro mera hållbara. Rena ooh
vita hållas både de och mjölktrågen, då mor ofta tvättade dem i
enlogen och skurade dem med grantvagen.
Isak Persson är snart ute i ait>etet igen, sysselsatt med att vid
revstenen, som han äger tillsamman med ett par släktingar, börja
slipa upp en yxa. Det dröjer ej heller länge förrän bordet är
avdukat och Maja Greta sitter i vävstolen. Det skall inte dröja
länge förrän vadmalsväven är nedvävd, och det skall då
kännas skönt både att arbetet är slut och att det finns något till
kläder åt mannen och barnen och henne själv. Inte finns det något
överflöd på kläder. Allt skall emellertid vävas hemma, och därför
får mor Maja Greta taga tiden i akt den del av året, då hon har
vävstolen hos sig. Det mesta av kläderna är av vadmal eller
kläde. Vad hon inte själv väver, byter hon till sig. Se vi t. ex.
på mannens gångkläder, finna vi att han består sig med en grå
kapprock, en blå klädesjaoka, en svart vadmalsjacka och ett par
svarta klädesbyxor odh ett par västar; till fotbeklädnad har han
stövlar, lappskor eller bandskor, som huvudbonad brukar han hatt
eller hundskinnsmössa. Därtill har han cattunsduk och två skjortor
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och ett klippingsskinn, som han har innanför västen, när det är
riktigt kallt.
En höstdag är Isak Persson och åtta kamrater i arbete på andra
sidan sjön. Det (blåser upp till oväder på hemvägen. Från den
dagen är Maja Greta änka med två oförsörjda barn; ett par månader
senare får hon bekymmer och ansvar för ännu en liten familjemedlem. Vid bouppteckningen nyårsafton går man igenom och
värderar allt både löst och fast. Till de förutnämnda skuldernas,
betalning — 24 riksdaler och 16 skilling uttages ur boet förutom
5 riksdaler i kontanter, hästen, en vinteroxe, guldringen, den järnbeslagna kärran med flaka samt harven. Återstoden delas i tre delar
efter sitt värde, Maja Greta drager lott och får sig sin del anvisad;
för det övriga svara barnens förmyndare. Man hade väntat
sig att bland tillhörigheterna finna attiralj för brännvinstillverkning och förvaring men varken skrivaren Bjurberg eller
någon av förmyndarna säga något därom. Mor Maja Greta har
själv aldrig sagt något i saken. Nu vet ingen något med bestämdhet,
men somliga hålla före, att i hemmet aldrig fanns något större
kvantum brännvin, andra mena, att spriten skulle haft med drunkningsolyckan att göra och att mor Maja Greta i sorg och förtvivlan
slagit sönder mäskkar och kagge, spetsglas och dryckesglas.
Ett par år gå, under vilka den unga änkan med skicklighet
och förstånd förestår sit them. Minnet av den hemska olyckshänhändelsen förbleknar, men sin man kan hon aldrig riktigt glömma,
särskilt minns hon honom, när hon understundom tager fram
psalmboken, som hon fick av honom, då de voro fästfolk. Hon
känner det dock svårt att vara både husmor och husbonde och
det dröjer länge — 15 å 20 år — innan Johan Fredrik, äldste
sonen, kan övertaga gården. När därför en av grannarna, Gabriel
Eliasson, årsbarn med Isak Persson, friar, säger hon ja och flyttar
som hans hustru över till gården n:r 10.
Förhållandena voro här något bättre än i det förra hemmet
fastän hemmanet delvis var skuldsatt. De tre guldringarna, en
silverbägare och en silversked skvallra om jämförelsevis god
ställning; i de senare låg husets sparade medel. I spisen finnas
skaftpanna och stekpanna samt våffeljärn till husmors stora belåtenhet. Om en välbärgad ställning vittnar även de i gott stånd
varande husen, förefintligheten av ej mindre än 4 sängvarv, nysele,
ett par präktiga bjällror och präktig släda vid kyrkfärderna. Man
ägde och brukade också inte endast psalmboken, som emellertid var
den käraste läsningen, utan även en Petterssons postilla.
Efter några få år finna vi åter Maria Margareta endast 34-årig
som änka för andra gången, och när någon tid därefter bouppteck-
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ning verkställdes, undertecknar hon den med Gabriel Eliassons
bomärke.
Det skulle (föra oss alltför långt bort om vi följde hennes
vidare öden. Tilläggas må att hon åter står brud för tredje gången
och att hon år 1856 avled, efter att ha överlevt sin tredje man
i tolv år. Äldsta sönerna sitta på fädernegårdarna och de övriga
ha som nybyggare eller på annat sätt skaffat sig sin utkomst.
En utförlig skildring hade ju också bort innehålla något om
kyrkfärd, gudstjänstbesök och marknadsliv, då man i kyrkan hämtade
uppbyggelse och i kyrkkamrarna tog reda på dagsnyheterna eller
hörde på berättelserna om krig och örlig från ej länge sedan
svunnen tid. Men även de skildringarna lämna vi, det bleve endast
utflykter i fantasiens värld, medan den här givna skildringen av Maria
Margreta Persdotters vardagsliv bygges på de utförliga inventarieförteckningar, som återfinnas i bouppteckningarna efter hennes män.
Särskilt de bland eder, som ha sin gärning i hembygden och som
veta att flere led av både mor Maria Margretas förfäder och efterkommande bidragit till arvet, som här givits vår tid och eder, måste
efter inblicken i förfädernas försakelsefyllda liv känna såväl samhörighet med bygden som tacksamhet över arvet och ansvar inför
gåvan, vilket allt bör höra med till en sann hembygdskärlek. Vi
veta f. ö. nu tillräckligt om förfädernas liv för hundra år sedan
för att kunna göra en fruktbärande jämförelse med vår egen tid.
IV. Känn din samhörighet med bygden, var tacksam
arvet, gå"in under ansvaret inför gåvan från fädren!

över

Mången människa förnekar sig själv och sitt ursprung, sitt
hem och sin hembygd, är t. o. m. ivrig att göra det. Detta är att
våldföra sig på sin egen natur. Det har skada med sig. Lärdomar
som kunde hämtas ur släktets liv bliva ej emottagna, människan
blir lättare ytlig och flyktig och vacklar såsom den växt, som avskurits
från föreningen med roten. Hon blir löst från traditionerna, synnerligast de bättre som byggts upp genom dyrköpt erfarenhet och
fasta viljebeslut omsatta i handling. Får människan därtill gå in
i fäderneärvd gärning i fädernas skydd är det en gåva, som bör
med tacksamhet emottagas.
Var tacksam över den gåvan du fått i hembygdens fädernegärning, för hus och hem som fäderna byggt och underhållit och
för brutna åkrar, varigenom grunden är lagd till din existens. Har
du fått din plats dig anvisad i främmande bygd och bland främmande
människor — vad mer: tillsammans med släktingarna har du från
förfäder, som här fått sin fostran, fått en grund lagd till din karaktär.
Det synes som om förhållandena i gången tid fostrat fram en stark
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självtukt och bestämdhet i kraktären och i allmänhet en anmärkningsvärd renhet på det sedliga livets olika områden. Var tacksam över
det fädernearvet! Mindre betyder det sedan om du fick penningar och
jordagods eller icke. Den fasta karaktären, den sedliga styrkan
bryter sig en bana i livet, medan timliga ägodelar, en svag karaktär
bliva fördärvbringande.
Slutligen: känn iframtidsansvaret inför gåvan från fäderna!
Känn ansvaret inför kommande släkten! Du själv går bort, minnet
av dig förbleknar och ändå lever du. Den gärning du övade för
och tillsammans med andra har bidragit till deras livs inriktning
främjat eller hindrat deras goda eller onda utvecklingar och dessa
ha i sin tur utifrån ditt inflytande påverkat andra. Huru betydelsefulla äro inte våra gärningar genom deras omedelbara makt på
omgivningen! Men tänk också med ansvarskänsla på de ännu
till stor del outforskade men otvetydiga förbindelser mellan förfäderna och barnen, då liv framkommer ur liv med något av tidigare
släktens fel och Iförtjänster till förbannelse eller välsignelse! Hembygdens framtid beror även av din karaktär och de ord och handlingar vari den utlöser sig. Hembygdskärleken bjuder envar men
ej minst de unga till aktgivande på sig själv och till kamp för sanning och rätt och alla goda dygder i den egna själen. Det blir
kanske en svår kamp, men den som håller ut skall vinna seger till
stor glädje ocht till rik välsignelse. Se där hembygdskärlekens uppgift och gåva till envar av eder.
Hembygdskärleken var en Guds gåva till oss människor; den
har ock sin djupaste kraftkälla och sitt yttersta mål i Gud. Ingen
glädje över tillvarons förmåner är sådan som glädjen över Guds
sköna natur och över människor, skapade till Guds avbild, och intet
mål är människan värdigt, som icke innebär hennes fulla förening
med evighetens Gud. Det är ju ock något annat än att stoftet av
våra förmultnade jordiska kvarlevor blandas med våra fäders; denna människornas gemenskap med Gud innebär ock deras sanna
gemenskap med varandra i denna tiden och i evigheten. Den
hembygdskärleken brinne i edra hjärtan!
Sorgevisa över Isak Persson i Bygdeträsk.
Vid det Östen Östenssonska släktmötet i Bygdeträsk efterlystes,
ehuru förgäves, den gamla sorgevisa, som länge allmänt sjungits
över Isak Persson och hans åtta olyckskamrater, som samtidigt
omkommo genom drunkning i Bygdeträsket år 1812.
En av mötesdeltagarna, E. N. Olofsson i Rödingsheden, Bygdsiljum, som emellertid var frånvarande från mötet då efterlysningen
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skedde, har sedermera i en av länstidningarna återgivit den gamla
visan i den form han nyligen hört den av en gammal person i
trakten. Huruvida denna version av visan till varje ord överensstämmer med den ursprungligen diktade, kan — framhåller meddelaren — naturligtvis ej med bestämdhet avgöras, då något original
knappast finnes, men troligt är dock, att den överensstämmer till
det mesta.
Visan lyder som följer:
Obeständig är vår levnad
osäkert när vi dö.
Den stund vi minst förmoda
stå vi i dödsens nöd.
Det fingo de erfara
som nu ha vandrat av
Och uti vattnet simma
ocih usel är dess grav.

Sju gifta män de voro
två drängar likaså.
Som i båten sig begåvo
att resa därifrån,
där de arbetat hade
men huru gick det till:
Jo, böljan till dem sade:
"Här skall du vila still".

De foro frisk och färdig
från maka och små barn,
för att få det fullborda
som de tagit sig an.
Men tänkte ej den stigen
den sista skulle bli.
För dem i denna tiden
som de ha vandrat i.

Ack, ack värnlösa maka,
som ingen aktar på,
små barn som ropar "Pappa' :
utmed dess sida stå.
Att desto mer uppliva
hågkomsten av den vän,
Som lindrar deras kvida
men får ej mer igen.

De voro tänkt att fira
den fjärde bönedag.
Och giva Gudi äran
allt efter Herrans lag
Därför de sig beflita
att tidigt komma hem,
för att få uppträda
i Herrens helgedom.

Men om så skulle hända
och Gud besluta vill,
En annan make sända
och Eder skicka till.
En far för de menlösa
så bedja vi Eder då,
Att i faderskärlek bevisen
mot alla Eder små.

Det vore svårt att tänka
en styvfar mycket svår.
Som barnens rätt skull' kränka
allt med sitt onda råd.
Skulle oskulden förstöras
och ej beflita sig
Att deras fötter föra
på dygdens jämna stig.

Av folkskollärare GUSTAF RENHORN.

skräplårar och på vindar hamna vanligtvis de gamla böckerna.
Och dock äro de värda en bättre lott. De ha givit kunskap,
tröst och ledning åt framfarna släkten och huru högt värderade
de fordom varit, därom vittna de talrika inskriptioner, som ägarna
funnit angeläget bevara för eftervärlden.
På Nyborgs-museet i Skellefteå ha en del gamla böcker till
att lycka funnit en tryggad fristad. Det har roat mig att genomgå
detta bokbestånd, och om jag i början fängslades av böckerna
själva, blev jag snart icke mindre fången av de "bokägaremärken",
som voro kvarlämnade. Där kunde man läsa något om bygdens och
länets lärdomshistoria, naturligtvis ofullständigt och sporadiskt.
Men där funnos också namn på menige man, som levat och verkat
i våra bygder.
I det följande kommer jag att anföra något av dessa bokägarmärken, och törhända torde någon ättelägg i vår tid igenkänna
namnet på fromma fäder. Giv då en skyldig tribut av vördnad åt
fädrens minne!
En Carl XII:s bibel av år 1711 har denna inskription: "Detta
verk har undertecknad kiöpt för Nio riksdaler ano 1808 den 27
September mig till gudaktighetens öfning. Skellefteå 30 Oktober
1808. Nils Åström i Åsele."
Gamla Testamentet av en Gustav Vasas bibel, tryckt 1540, har
till ägare Moses Stenberg, Skellefteå, som nedskrivit följande släktanteckningar:
"Margareta Catharina föd den 3 januarius kl. 7 eftermidagen
1799; Pehr Anton föd den 10 Februarius kl. 9 eftermidagen 1800;
Nils Johan föd den 3 Februarius kl. 5 förmidagen 1802."
I Luthers Kyrkopostilla ¡har ägaren präntat i skönskrift följande
dedication: "Julgåfva af Er. Sam. Degerman till dess Kära Husrtu
Sophia Mathilda, född Nordendahl 1824/1259."

I
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En annan postilla av Liitkeman har till ägare Carl Fiellström,
som köpt den 1738. Den siste ägaren, kapellpredikanten P. A.
Sandström i Tärna (sedermera kyrkoherde i Jörn), har tydligen använt den gamla folianten till västpress. Där påträffas en kvarglömd
växt med påskrift "Phragmites communis, Piparbölesjön", undertecknad av C. P. Lsestadius, den ej så litet originelle botanikläraren.
I Fants Christeliga Betraktelser finner följande anteckning.
"Carl Ulric Dahlgren är nu bokens Rätta ägare år 1847, Bergsbyn.
Denna boken kjöfte jag i Stockholm år 1847, när jag seglade med
Christopher Bränström i Kåge och betalte 3 % Rdr, och det ångrar
jag aldrig, ty om jag använder den boken till min nyta, så lefver
jag med ett förnöjt sinne både i tid och evighet och kan lända
många till nyta, som vill begagna den.
C. U. Dahlgren är mitt namn
mig till heder och ingen skam
mig i lifwiett gifwitt
och i Lifsens bok inskrifwitt."
En annan predikobok, tillägnad Dhen Durchl. Högborne Furstinna Maria Euphrosine, Boren Pihalzgrevinna vid Rhein etc. har
denna anteckning: "Lars Larsson i Schellefteå och Tufvan äger
thenna Gudeliga Boken. Wittnar Salomon Tufberg, 2 Corpral vid
Schellefteå Compagnie, lärdt skrifva af Nils Wikström, vice auditeur."
I Högströms Predikningar står följande: "Anders Nilsson ifrån
Skjäran har bekommit denna bok vid Arfskiftet den 9 april 1804.
Sonson Gustaf Anton Lundström bekommit denna bok i arf den
13 febr. 1870 efter sin Fader A. G. Lundström."
I Hofpredikanten Anders Gradins Förklaring över alla Evangelier (1765) finnes präntat följande:
Jacob Nilsson i Drängsmark född år 1745
Dess hustru Catharina Jacobsdotter född 1735
Gifta år 1768
Deras barn:
son Nils född 1774
Dottren Sara född 1770
D:o Christina född 1776
År 1797 hölts Hus Förhör i min Gård och för hemmanet,
sådant intygar på begäran M. Sundström". (Denne siste var församlingens klockare.)
Rambachs KirChenhistorie har till ägare Eeschill Abr. Lindfors
( t såsom kyrkoherde i Nordmaling 1795), som citerat på hebräiska
Psalm 89: 27: "Du äst min Fader, min Gud och tröst, den mig
hjälper". Senare blir sonen Olof Lindfors "possessor 1800" (kyrkoherde i Lövånger, f 1847).

231"
Bibel och psalmbok voro på sin tid de enda böcker menige
man ägde. Och de gamla psalmböckerna innehöllo även en del
minnesvärda anteckningar.
"Den 2 junius 1771 föddes min äldsta dåtter hitt till världen
Cath. Charlotta Hammarström". Sedan följer den övriga familjen:
"Margreta Helena Hamarström född 13 Aprill 1774, Lovisa Hamarström född 4 Martii 1776. Död 4 November. Maria Christina
Hammarström född 21 Martius 1778. Hedvick Hamarström, föd
17 Februari 1780. Död 4 augusti år 1780. (Att varken boken
eller ovanst. personer höra hemma i Västerbotten förråder ordet
"dåtter"; en västerbottning skulle säkert ha skrivit "doter".)
I en annan psalmbok står detta bokägaremärke: "Ägarinnan
till denna boken är jag Cicelia Maths dotter ifrån Storkåge. Skellefteå den 16 april 1778."
I en annan bok får jag syn på ett vackert träsnitt, föreställande
änglarna, som förkunna glädjebudskapet för markens herdar. Å
motstående sida läses följande ålderdomliga vers:
Alle Christna frögde sig
i thenne högtid. Halleluja!
Then som högsta kronona bär
är födder här
af en Jungfru.
Frälsaren hit til oss kom
från Guds högstes himmels Thron
ocih tog mandom
Then sanna Solen upprann
som nu aldrig bergås kan
Han skin altid.
Å sista bladet står: "Maria Margareta Westerberg år efter
Christi börd 1764".
En i våra bygder spridd sångsamling var "Mose och Lambsens visor". I ett exemplar, som ägts av Margareta Olofsdotter,
Östanbäcken, den 5 april 1816, faller ett nött och smutsigt blad
upp med en vers så lydande:
"Tu måst all ting från tig skilja
om tu Jesum följa wil.
Hata egit lif och vilja
wilt tu höra himlen til.
Wällust, gull och wärldslig ära
bör tu icke ens begära
Then all wärlden dyrka plär
såsom trenne Gudar här."
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En annan sångsamling "Andelig Dufvo Röst och Rökelse Kar"
av Olof Kolmodin, har till ägare Carl Petter Brandt, Umeå 1827.
De latinska böckerna innehålla ofta bokägaremärken på det ädla
romarspråket. En liten volym i pergamentband, innehållande
Justinus Historia upplyser om ägaren med orden: "Andreas Lönnroth me jure defendit d. 6 Maji 1728".
Terentius Gamedier av år 1641 har denne inskription: Hunc
librum dedit mihi Dominus And. Angerberg.
Andreas Holmserus.
Översättning:

Herr And. Angerberg har givit mig denna bok.

Bokens siste ägare var "Magnus Unasus, Upps. 1778" (sedermera kyrkoherde och prost i Lövånger, f 1837).
Marc. Tull. Ciceronis librorum philosophicum volumen i
pressat kalvskinnsband med årtalet 1569 intryckt i pärmen har till
ägare And. Loning 1779 med följande efterskrift: Virtutem ad
beate vivendum se ipso esse contentam".
Översättning: Dygden att vara nöjd med sig själv är att leva
lyckligt. (?)
1799 är P. Rådström possessor ooh som siste ägare upptager
den "Ol. Löfvenmark, snart blifvande en medlem af den tröskande
corpsen".
En annan hand har tillagt: "tröskande? Nej, tröstande."
Ett Deutsch-Schwedisch Lexikon av är 1774 bär på försättsbladet följande stycke munk- (hoc est skolpojks-) latin:
Dic mihi verum
hujus libri possessorem.
O, Carissime, haec tibi manuum
monumenta mearum sint
W. O. Widestedt.
Översättning: Säg mig denna bokens rätte ägare.
må detta vara dig ett minne av mina händers verk.

Min käre,

En annan bok bär följande tirad:
Hic nomen meum volo ponere
quia librum nolo perdere
Olof Chr. Häggbom 1812/s39.
Översättning: Här vill jag skriva mitt namn, emedan jag ej
vill förlora min bok.
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Den i Ersmark födde naturvetenskapsmannen och bibliografen
Gabriel Marklin, vars lustiga bild finnes å Norrlands nation i
Uppsala, har också efterlämnat en bok i våra bygder med märke:
"Gabriel Marklin, possessor libri verus" och inunder bar sedan
en oövad hand tillagt: "I Ersmark är ägaren till denna bok 1796".
Så påträffar jag också en gammal bok med bortrivet titelblad,
innehållande frågor och svar om allt mellan himmel och jord. Ur
kapitelöverskrifterna antecknar jag följande: "Om Gud. Om Christi
synnerlige titlar och namn. Om Himmelens och Kreaturens Skapelse. Om Skyn, Sol och Måne. Om Männerna. Om Kvinnorna.
Om Får. Om Vatn. Om Paradis Lustegårdar. Om Synden. Om
Påfven och Anti Christo. Om Hoffolk. Om Städer. Om mat
och drick o. s. v.
Jag slår upp kapitlet om Kvinnorna och finner framställd
följande fråga: "Hvad för äretitel gaf Gud kvinnan, tå han henne
skapa ville?" Svar: "Han kallade henne Adjutorium, en medhjälp: Först uti förökningen. Til thet andra uti barnauptuktningen,
til thet tredje uti hushållets föreståndande. Til thet fjerde uti mansens akt och befrämjande. Thet är, säger Gud, icke godt att människan är allena" etc.
Vad säga våra dagars kvinnor om detta aktstycke? Den kuriösa
boken ägdes år 1782 av Anders Granström.
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RESEBERÄTTELSE
RÖRANDE ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR I VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 1926.
Av Fil. D:r GUSTAF HALLSTRÖM.

Till Västerbottens läns hembygdsförening, Umeå.
Härmed ber jag att i mycket koncentrerad form få avlämna
cn berättelse över den resa, som jag utförde hösten 1926 inom
länet med anslag från hembygdsföreningen.
Det gällde för mig att fixera och värdesätta en mängd fyndplatser av såväl gammalt som ungt datum, framför allt i lappmarkerna. Min resa gick därför i stora krokar genom Örträsk,
Fredrika, Åsele, Vilhelmina och Stensele socknar till samhället
Storuman samt senare genom Lycksele, Malå och Norsjö socknar.
Från Storuman gjorde jag en mer noggrann rekognoscering uppefter
Umeälvens dalgång till norska gränsen och över fjällen till Ammarnäs i Sorsele. Här vidtog en av resans huvuduppgifter, nämligen
lekognosceringen av Vindelälvens dalgång, vilken fullföljdes under
diverse undersökningar till en halv mil nedanför Rusksele.
Den utvidgade överblick jag fick av de förhistoriska förhållandena var ytterst intressant. Den bestyrkte till stor del tidigare
observationer, men lämnade även nya synpunkter av stort värde.
Redan tidigare hade jag kunnat konstatera att det kraftiga sydsvenska kulturinflytandet i kustlandet under yngsta stenåldern även
trängt in mot lappmarken och synbarligen efter framför allt Umedalen. Några fynduppgifter t. ex. rörande Ankarsund i Stensele,
med ej mindre än tre båtformiga yxor, voro emellertid av den art
att de krävde kontroll, innan jag vågade bygga vidare. Det visade
sig att uppgifterna voro fullt tillförlitliga. Därtill kommo nya fynd
av samma kvalitet, t. ex. en flintdolk från Sävarsjö by i Stensele,
flintfynd från Storuman m. m. Men även sidodalarna uppvisa
dylika sydsvenska importprodukter, så Renträsk i Lycksele samt
Norsjö.
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Jämsides med dessa söderifrån inträngande föremål måste man
se den stora "kvartskulturen", som — så vitt nu kan ses — har
sitt centrum i inlandet, men efter en mycket lång sträckning( sydligaste fynd i Dalarna, nordligaste kring Torneträsk). För Västerbottens län koncentrera sig dessa fynd enligt vad vi nu veta till
de övre delarna av Tärna socken med stora fyndplatser framför
allt kring Umfors och Umasjö, men även högre upp. Dessa platser
undersöktes av mig. Omfattande grävningar kunde endast företagas vid Umfors, trots att även där fyndplatsen var mycket förstörd. Under resan fann jag sedan spår av denna "kultur" i
Umedalen ned till Storumans samhälle och efter Vindelälven ned
till Vindelgransele. Enstaka fynd äro gjorda än längre ner. Så
bl. a. vid Renträsk i Lycksele. Det senare fyndet, liksom ett liknande vid Skarvsjö i Stensele, är viktigt för sin kombination mellan
flintredskap och kvartsföremål. Flinta hade sporadiskt även träffats å boplatsen vid Umfors. Denna kombination stärker mitt
tidigare på typologiska grunder gjorda uttalande om "kvartskulturens" datering till stenålderns slut och även rent tekniska sammanhang med flintkulturen. Om jag här helt kort skulle draga
ut konsekvenserna av detta, skulle jag säga att kvartskulturen ingenting annat är än en avart av flintkulturen och att inget som helst
arkeologiskt skäl finnes att i bärarna av kvartskulturen se något
annat folk än bärarna av flintkulturen. För min del har jag den
övertygelsen att kvartsboplatserna utmärka ett framträngande av ett
skandinaviskt folk från den svenska kusten.
Från Lappland känna vi tills dato endast tre fynd av bronsålderskaraktär, 'därav två från Västerbottens län, i båda fallen en
bronsyxa. Fyndplatserna äro Bågaträsket i Lycksele och Råstrand
i Sorsele. Båda tillhöra liksom det norrbottniska fyndet en östeuropeisk kulturkrets, den vi bruka kalla den permiska eller uralska.
Av föremål tillhörande skandinavisk bronsålder är intet på svensk
botten känt norr om Ångermanland. Jag hemsökte de två fyndplatserna och lyckades verifiera uppgifterna. I dessa fynd, vilka alla
tillhöra bronsålderns slutskede, eller kanske gå ned i begynnande
järnålder ser jag en möjlighet att få en utgångspunkt för bedömandet av tiden för lapparnas inträngande på den skandinaviska
halvön och har härigenom fått ett värdefullt arkeologiskt uppslag,
som tycks gå att förena med resultaten av forskningarna inom andra
vetenskaper. Det är onödigt att tillägga att grannländernas arkeologiska material av mig även tagits med i beräkningen och att det
stöder den möjlighet jag ovan skisserat.
För övrigt har hela den äldre järnåldern icke lämnat spår efter
sig inom området (ett fynd finnes däremot vid kusten). Först under folkvandringstid och senare under vikingatid börja fynden
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återigen. De visa på en särdeles intressant fördelning. Snöhinder
gjorde att jag ej kunde uppsöka de intressanta gravplatserna med
vikingatidsfynd i Vilhelminafjällen, men jag fann gravar av denna
tids karaktär kring Abelvattnet i Tärna socken. Då här samtidigt
uppträdde serier av stora fångstgropar samt i samma fjälltrakter i
stor utsträckning stora tomter (vallbildningar) av oval och rund
form, s. k. "Staloringar", är jag för närvarande teoretiskt böjd
iör att se allt detta i ett stort sammanhang, nämligen som tecken
på ett nytt framträngande av folket från kustlandet.
Som jag vid andra tillfällen påpekat, samla sig en del av dessa
fynd bl. a. till närheten av Vindelälvens dalgång (och nedre Laisan).
Här förekommer också ett fynd från folkvandringstid (Gargnäs),
vilket bör parallelliseras med ett svärdfynd från samma tid i Stensele
kyrkby och ett större fynd i Vilhelmina. Då nu Vindelälven enligt
professor K. B. Wiklund synes utgöra ett slags äldre nötningsgräns
mellan svenskt och lapskt, har jag trott att vi i det arkeologiska
materialet även ha stöd för detta. Sommarens resor ha icke jävat
riktigheten av denna tanke. Emellertid komma fynd i dagen här
och var inom lappmarken, som ger berättigad anledning att tro att
resonemanget kan utvidgas.
Vid sidan av dessa fynd och fornlämningar av nordisk kultur
måste även uppmärksammas de under vikingatiden och strax efter
uppdykande fynd, som vi för första gången med säkerhet våga kalla
lapska. Av dylika fyndplatser vill jag här beröra två, som av mig
besöktes. Den ena, vid Ullisjaur i Stensele, blev mot min bestämda
förmodan en besvikelse. Jag hade hoppats att här äntligen kunna
konstatera en veritabel lapsk boplats från vikingatid (fynd av krukskärvor hade i många år kommit fram på denna plats). Jag fann
platsen, men det visade sig att här troligen endast funnits deponerad
(eller offrad) en enda kruka. Dess karaktär och tidsställning dock
den ovan angivna, varför fyndet otvivelaktigt fortfarande är av
största vikt och utgör det sydligaste arkeologiska belägg på förhistorisk lapskt framträngande i sydlig riktning som vi äga.
Det andra fyndet utgjordes av en samling smycken av brons
m. m. samt en järnyxa (troligen c:a 1100 e. Kr.) och hade anträffats
vid Vindelälvens norra strand mellan Vindelgransele och Björksele.
Smyckena voro av de typer, som anträffas så talrikt i Norrbottens
lappmarker på därvarande stora lapska offerplatser, varför jag utgick
ifrån att jag skulle anträffa en dylik offerplats även här. Det visade
sig icke vara fallet. De grävningar jag gjorde tydde snarast på
att här var en boplats, bl. a. anträffade jag under marken en ofantligt stor eldstadsgrop. Möjligt är att fyndet måste betraktas som
.ett gravfynd på boplatsen. Fyndet har fortfarande ett mycket stort
intresse såsom den sydligaste utlöparen av den nya kulturfas hos
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lapparna, som illustreras av de äldsta offerplatserna i norr (1000—
1250 e. Kr.).
Bland mängden av små undersökningar jag f. ö. gjorde, vill
jag i sammanhang med den lapska kulturen nämna undersökningen
av en märklig boplats vid stranden av övre Gautsträsk (nära Ammarnäs). Här var spår av eldstäder samt gjordes fynd av enkla
och primitiva stenredskap, som sänkstenar, knackstenar av olika
typer m. m. Tidigare hade härifrån inkommit fynd av lerkärlsfragment. Inga daterbara föremål anträffades, men jag är böjd för
att anta att plasen tillhör den förhistoriska tidens slut eller medeltiden. Ytterligare fynd av denna art vore mycket välkomna.
Om jag till slut nämner, att jag även besökte och studerade
fornlämningar av betydligt yngre datum, såsom Lycksele "gamplatsen" och platsen för Gillisnuole kapell m. m. samt även ägnade
tid åt företeelser som ha ett mer etnografiskt sammanhang, så har
jag i grova drag genomgått mitt reseresultat. Jag kan tillägga
att jag överallt möttes med den största förståelse och att intresset
för dylika frågor var synnerligen levande. Det rönte ingen svårighet
att få klara och bestämda uppgifter om fynd, som gjordes för över
50 år sedan (t. ex. järnsvärdet i Stensele, bronsyxan i Bågaträsk),
ja t. o. m. om ett viktigt skattefynd (stora silverhalsringar), gjort
på 1700-talets slut i Vormträsk, fann jag ännu värdefulla uppgifter
levande i byn.
Resan får endast betraktas som en rekognoscering. Områdets
storlek och de förelagda uppgifternas mängd och vikt förbjuda något
annat. Därtill kommer att under resan givetvis uppgifter av besläktat slag i mängd framkommo och krävde sin behandling. Och
iill allra sist må framhållas att jag redan i'rån början undantog stora
och viktiga, även rent arkeologiska uppgifter för resans program
samt att resan var lagd efter vissa begränsningslinjer även i geografiskt avseende.

B I D R A G TILL K Ä N N E D O M E N
HEMBYGDENS
FLORA.

OM

Av LENNART WAHLBERG.

S

om en utfyllnad och delvis komplettering av mina uppsatser i de
tre föregående årsböckerna rörande märkligare växtlokaler i
länet har jag ansett följande vara av värde att meddela de
botaniskt intresserade.
Flikiga gråalen i Vännäs: A l n u s
v a t i - p i n n a t a (Wittr.)

incanaf.

cur-

Sommaren 1903 hittade jag i Vännäs å norra sidan om Umeälv,
nära och söder om järnvägsbron uti en ravin en mycket egendomlig, vacker form av gråal med oerhört flikiga blad. Där fanns
då 2 större exemplar och många mycket små. Den ena av de
större alarne uppgrävde jag med roten samt sände den till Bergianska trädgården i Stockholm, där Professor Wittrock lät plantera
den, och där lever den ännu och frodas. Professor Wittrock blev
mycket intresserad av detta fynd och gav den t. v. namnet A l n u s
i n c a n a f. v e l m a x i m e l a c i n i a t a .
Sedermera, när den
växt till och gått i frukt, bestämde han den närmare och gav den
namnet A l n u s i n c a n a f . c u r v a t i - p i n n a t a (Wittr).
Emellertid blev jordägaren i Vännäs, som aldrig förr haft en
aning om att han på sin mark hade några sällsynta träd och buskar,
mycket förargad på mig för att jag tagit och bortsänt en av alarne,
och han förbjöd mig att vidare besöka platsen. Han trodde, att
jag sålt alen och vädrade förtjänst. Först flyttade han den kvarvarande större alen till sin trädgård för att rädda den, men den
dog bort i iden sandiga torra jorden. Sedermera bjöd han till salu
ut de små alplantorna och lyckades också få sälja 'dem till olika
platser. Sålunda såldes minst 12 ex. till Målaren och Hemmansägaren Joh. Sällström i Nyby, Vännäs, och i dennes trädgård
ha de växt upp till frodiga, vackra träd, som 1922 gingo i frukt.
5 ex. såldes till Bagare Holms trädgård i Nyby, Vännäs, där dessa
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även gått bra. 1 ex. såldes till Böle chefsboställe utanför Umeå,
där den vackra alen i trädgårdens västra del kan av intresserade
Umeåbor beskådas. 6 å 7 ex. såldes till Hällnäs skogsskola i
Degerfors, där de planterades i parken och, efter vad jag hört,
ännu finnas kvar. 1 ex. finnes 1 förre jordägarens trädgård vid
järnvägsbron i Nyby, Vännäs. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Till olika ställen utplanterade ex.
skulle sålunda utgöra summa 26
ä 27 st.
På ursprungsplatsen
finnes ingen kvar. Denna form av
¡ W
gråal torde förr ej vara funnen
J
4
(se
«
J
En annan form av gråalen,
nämligen
Jdj
Alnus incana f. oxyacanthoides (G. Schotte)
hittades den 20 aug. 1920 av Disponent Sten Grapengiesser i Bygdeå socken vid vägen mellan
Robertsfors och Nya Storbäcken.
Den är närmare beskriven i "Lustgården" 1920 (se bild å sid. 241).
En vilt växande form av s. k.
Ornäsbjörken, som vid bestämning av Gunnarsson fått följande
invecklade namn, nämligen:

Kvist av flikiga gråalen från
Vännäs.

Betula concinna X Coriacea X pubescens *suecica
X verrucosa f. dalecairlica (L. d. y.) Gunnarsson,
finnes i Hvitvattnets by i Bjurholms socken.
Som en egendomlighet må omnämnas, att
Salix herbacea (Dvärgvide),
som ju allmänt förekommer i fjälltrakterna ovanför skogsgränsen,
påträffats så långt nedåt kusten som i Degerfors socken. Enl. K.
Gram och G. Fridner växer den å myrmark vid vägen mellan
Buberget och Kamsjön, norr om gården "Kampen" i Degerfors.
Galium triflorum (Myskmåra)
finnes i Bjurträsk, Norsjö socken (enl. uppgift med ex. av Yngve
Lundberg) samt i Sorsele socken å berget Gibbmokken, mitt emot
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Hällnäs vid Storvindelns södra sida, å bergets sydöstligaste del
(enl. H. Zetterberg). Den uppgives även hittad vid Almycke-tjärn
i Lycksele.
Viola mirabilis (Underviol).
Hittills kända lokaler i länet äro:
Lövångers socken: Hökmarksbergets sluttning mot Missjö by,
öster om landsvägen i en odlad
backe (Otto Holm). Den 5 juni
1927 fann jag välluktande vårblommor i riklig mängd å denna
plats.
Degerfors socken: vid Hällnäs
(enl. Ernst Nordström 1925).
Lycksele socken: å kronoparken
Örelandet, 2 km. norr om Öretorp i sluttningen mot Öre älv
(S. Nordenstam) samt väster
om Lycksele mellan Betsele och
Bålfallet vid Urneälv.
Tärna socken: å Laxfjällets sydsluttningar (Andersson, Selim
—Birger och Wahlberg).
Sorsele socken: vid Långberget,
sydberg, 2 km. norr om Hällnäs
vid Storvindeln (Gaunitz och
Zetterberg) samt vid Risinnjuonje nära Överstjuktan (H. Zetterberg).
Mulgedium sibiricum
Kvist med hängen av flikiga grå-

alen från Vännäs.

(Älvtolta)

finnes sparsamt vid Öreälven i
Nordmalings och Bjurholms socknar. Inom Nordmalings socken finns den i Håknäs samt vid Strömsör (å ön mitt emot växthuset) och nedanför Strömsör vid Öreälvsstranden ungefär vid översta älvgrenen i deltalandet "Kalflån".
I Bjurholms socken finns den även å södra stranden av Lögde
älv, 2 km. väster om Fällfors by (enl. S. Nordenstam).
I Lycksele socken, ungefär 3 mil söder om Lyckseleplatsen finns
den rikligt vid Sörbäcken, söder om landsvägen mellan Vänjaursbäcks by och Nyby (B. Strandberg). Vidare finns den vid Kulbäcksliden i Degerfors socken.
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Under ett besök vid Kylöns hamnpl., Hörnefors s:n, sensommaren
1927 återfann jag blommande ex. av Strimsporreblomman L i n a r i a
r e p e n s (syn. L. striata), varjämte jag hittade riklig förekomst av
Senecio jacobaea (stånds) å barlasten och inne i älskogen O e u m
u r b a n u m (Nejlikrot), vilken jag förr hittat på Ängesöns nordöstra
sida å Hohnöarne, där den först upptäcktes av S. Grapengiesser.
Ett trevligt fynd gjorde Läroverksadjunkten G. Ilien i början
:
av juni 1927 vid Backen i närheten av Umeå landsförsamlings
kyrka. Han hittade nämligen där
å älvbrinkens krön en lokal för
Draba
nemorosa
(Backnagelört). På samma ställe iakttog
jag sommaren 1920 flera blommande ex. av H y o s c y a m u s
n i g e r (Bolmörten). I samma
älvsbacke finnes dessutom bl. a.
¥
i
Li th osp erm um arvense
(Sminkrot), M y o s o t i s s t r i ct a (vårförgätmigej) och den lilla
V e r ó n i c a v e r n a (Vår-ärenpris) samt T h 1 a s p i a l p e s t r e
(Backskärvfrö) ooh R o s a c i nn a m o m e a (Kanelros). Vid Backen och dess närmaste omgivningar finnas för övrigt en hel del trevliga växter. Sålunda växer å stenbarriären vid kyrkan den lilla M yosurus
minimus
(Råttsvans) och å nässlorna vid gamla
tingshustomten parasiten C u s- Alnus incana f. oxyacanthoides från
Robertsfors.
c u t a e u r o p s e a (Nässelsilke).
I Älvsbacken nedanför Häggbomska gården finns I m p a t i e n s n ol i t a n g e r e (Springkorn)
i riklig mängd. Impatiens finns också i backarne nedanför Baggböle herrgård, där jag även iakttagit bl. a. en form av Röda vinbärsbusken R i b e s s c h 1 e c h t e n d a 1 i i (Lange) samt S c i rp u s s i 1 v a t i c u s (skogssäv) o . C a r e x l e p o r i n a (Harstarr),
som ej är vanlig i Västerbotten. I linsänkningstjärnen vid älvstranden nedanför Baggböleforsen växer C a r e x t e r e t i u s c u 1 a
(Trindstarr) och L e ,m n a m i n o r (Andmat). På Killingholmen,
en ö i Umeälv mitt för Klabböle, finns E q u i s e t u m
varie-
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g a t u m (Smalfräken). På prästbordets mark å Backen finns också
den enastående sällsynta hybriden R u b u s a r c t i u s X i d i e u s
(se årsboken 1923, sid. 169). Vid P. Nordströms gård i Västerhiske blommar på höstsidan den fränt luktande, men vackra
N é p e t a m a c r a n t a (Blåkattmynta), även iakttagen å Teg och
i Röbäck (Umeå socken), i Skeppsvik (Sävar socken) och i Levar
(Nordmalings socken).
Mitt emot Backen västra på södra sidan om Ume älv växer
vid stranden i en beteshage några ex. a v P e d i c u l a r i s
scept r u m c a r o l i n u m (Kung Carls spira) Västerbottens landskapsblomma och inne i en djupt nedskuren skuggig ravin C i r c ae a
a l p i n a (Dvärghäxörten) tillsammans med S t e l l a r i a
némor u m (Lund-stjärnblomma).
Om man vandrar gamla kyrkvägen utefter älven från Backen
mot Umeå, hittar man vid vägkanten H e r a c l e u m s i b i r i c u m
(Björnfloka) och i åkrarne A n e h u s a a r v e n s i s (Rast) samt
å vallarne, om lyckan är god, S i 1 e n e d i c h o t o m a (Klynneglim) — även iaktagen i byn Tavelsjö, Umeå s:n — samt A1 y s s u m
i n c a n u m (Sandvita). Vid Nyhu-lt växa ståtliga ex. av C i r c i u m
1 a n c e o 1 a t u m( Vägtistel).
I Umeå stad växer sedan gammalt vid Östra esplanaden och
Nytorget höstformlen av Rödkullan O d o n t i t e s
serótina,
som även kan hittas vid stadens kyrka å gräsplanerna, där dessutom
varje sommar förekommer grupper av P l a n t a g o m e d i a (Kämpegroblad) och G a 1 i u m v e r u m (Gulmåra).
Två nya lokaler för C y p r i p e d i u m C a l c e o l u s (Guckuskon) ha anmälts:
Norsjö socken: vid Vargforsen nära Svanfors (enl. Yngve Lundberg, adress: Bjurträsk, Kusfors).
Lycksele socken: å kronoparken Pauliden (rikl. c:a 1000 ex.) i
södra sluttn. mot Stormyrbäcken (närmare angivet i en dalgång från västra Paulidmyren ned mot Stormyrbäcken, enl.
B. Strandberg).
Ett par nya lokaler för C a l y p s o b u l b o s a (Nornan) ha
även anmälts, nämligen i:
Lycksele socken: å kronoparken Spänningträskliden, norra delen
mot Blåviken (B. Strandberg) och i
Norsjö socken: efter Malån vid Bjurfors och vid Örträsk (enl.
Alvar Högbom).
På fjället Gräskevardo i Tärna, där jag även i sommar hade
glädjen träffa Fjällbruden, S a x í f r a g a c o t y l e d o n , i full skrud
samt G y m n a d e n i a a l b i d a (Klubbsporren), återfann jag lokalen
för P r i m u 1 a s c o t i c a (Fjällviva eller Skotsk viva) och i björkskogen nedanför Kalkbranterna lokalen för den sällsynta orkidéen

Två fjällbrudar från Oräskevardo,

Tärna.
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H e 11 e b o r i n e a t r o r u b e n s (Vaniljknipprot), men jag gjorde
även uppe på detta fjäll ett nytt fynd, nämligen av den lilla orkidéen
Chamaeorchis alpinus (Dvärgnycklar; Ripört) som fanns i riklig
mängd.
Sommaren 1926 hittade jag L u z u l a
Wahlenbergii
(Fjällfryle) i Jerisskalet (Norra Storfjällen) ungefär på gränsen mellan Tärna och Sorsele socknar invid den rösade stigen.
Slutligen vill jag som rättelse å en uppgift i min uppsats uti
årsboken 1926 meddela följande. Jag uppgav som en egendomlighet att jag vid Storuman i Stensele funnit en varietet av J u n c u s
b a l t i c u s (östersjötåg). Sedan Professor G. Samuelsson närmare granskat mina herbariiexemplar av fyndet, har han bestämt
växten vara en hybrid, nämligen J u n c u s a r c t i c u s X f i l i f o r m i s . Egendomligt är att en sådan hybrid kunnat uppstå
här, där det visserligen finns fullt upp med J. f i 1 i f o r m i s, men
ej en enda J. a r c t i c u s, som är en högfjällsart.

L I T T E R A T U R .
ASTRID VÄRING:
Frosten. Skildring
från 1860-talets Västerbotten. P. A. Norstedt
& Söners Förlag, Stockholm 1926.

U

nder formen av en roman har fru Astrid Väring presenterat
sin skildring av forna dagars Västerbotten. Ett djärvt företag,
som kräver stora förutsättningar för att lyckas. Att Astrid
Väring lyckats, och lyckats över måttan väl, något som kritiken
med sällspord enighet betygar —
ger dock vid handen, att hon ägt
förutsättningarna därför.
^^mMM^^^ftk
Astrid Väring — för de flesta
' ^IfflP^
västerbottningar torde namnet
' . -s
klinga en smula obekant och främJ U
f»
mande. Kanske det därför till att
j^M
L
«3WBBHBHB»
börja med icke är ur vägen att
• «SBp
jWBt
nämna författarinnan vid hennes
W f f i H
ursprungliga namn: Astrid Glas.
*
f*
*
En ättling i rakt nedstigande led
av det gamla förnäma och välak•
fc
tade handels- och skeppsredarehu;'>
«1'
set, konsul L. Glas i Umeå, bär
*
^f
sålunda författarinnan till F r o s W|P1F'I /
t e n ett namn, som i själva verket
ix^-'
är djupt och starkt förankrat i det
WV f - ,
förgångna såväl som i det levande
Västerbotten.
För

hembygdsbokens läsare

Astrid Väring.

är Astrid Värings namn känt från
ett tidigare tillfälle. I årgången 1924—1925 fanns införd en liten
skildring av hennes hand med titeln "Farfars kistalarika". De, som
tilläventyrs, i likhet med nedskrivaren av dessa rader, skulle efter
genomläsandet av Astrid Värings västerbottensroman gripas av
vetgirighet att få lära känna på vilket sätt författarinnan kommit sitt
stoff in på livet, hur hon, den unga dottern av vår egen tid, funnit
vägen in till hjärtat av det förflutna på ett sådant sätt, att det
hjärtats pulsslag förnimmes som den bärande rytmen på varje blad,
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i varje ord i den säreget levande och gripande romanen, dem kan
jag tryggt och på eget bevåg hänvisa till författarinnans nyssnämnda
lilla uppsats om Farfars kistalarika. Ty där berättar hon själv hur
det gick till, då händelserna och gestalterna ur det förflutna, hur
själva hembygdens väsende och öden stego fram och togo form
och fingo liv inför hennes ögon.
Nyckeln till farfaderns gamla kistalarika blev för Astrid Väring
nyckeln till hembygdens hjärta. I den lilla uppsatsen i årsboken
gläntade hon på locket till den kistan. Med F r o s t e n har hon
slagit upp det på vid gavel och med ömma och konstförfarna händer
hämtat upp i ljuset dess innehåll, ordnat och sovrat de gamla
gulnade skrifterna och med hjälp av en fin intuition och makalös
inlevningsförmåga fyllt ut luckorna, där skriften saknats eller
plånats ut.
En vän och kollega till mig, en ung folklivsforskare vid Nordiska museet, yttrade för några år sedan, då vi samtalade om modern
svensk litteratur, ungefär följande ord — det var i anledning av
den vid den tidpunkten rikt florerande vildmarks- och bonderomantiken av "De röda huvudenas" och liknande svulstiga och
ovederhäftiga art: "När kommer den man eller kvinna, som skriver
den verkliga bonderomanen, som känner det han skriver om? Som
förstår vilket underbart stoff, vilket praktfullt material vår gamla
härliga allmogekultur i själva verket erbjuder en författare?
Så talade min vän etnologen och museimannen, och jag kom
att minnas hans ord, när jag efter slutad läsning lade ifrån mig
Astrid Värings bok. Jag tänkte för mig själv: Här, min vän, har
du fått den författare du drömde om och längtade efter. Här är
den bonderoman du efterlyste, där ordet och begreppet bonde är
icke en fantasiskapelse, hämtad ur det blå, utan en jordfast, övertygande verklighet, tecknad med jordens egna mörka och mustiga
färger utan andra förskönande drag än dem det plikttrogna arbetet,
det oändliga tålamodet och en stark gudsförtröstan skänka dem som
i markerna arbeta och bo.
"En tålig man är bättre än en stark". Så lyder det motto
Astrid Väring själv satt för sin bok. Och tålamodet, det envisa,
aldrig sviktande, på djup religiositet grundade, är den kardinaldygd
hon i främsta rummet förhärligar hos sina hjältar och främst bland
dem Lill-Jon-as utom-åkern, denne utomordentliga typ för det folk,
som bedit och arbetat, besegrats av och besegrat det väldiga Västerbottens vidder av myrar, skog och ödemark.
Begynnelsen av skildringen är förlagd till de svåra "svagåren"
under 1800-talets förra hälvt, och utan tvivel är denna första del
av boken den i alla avseenden starkaste. Berättelsen om läsaremötet hos den fattige Lill-Jonas utomåkern, hans och Rik-Anders
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uppgörelse med varandra och pilgrimståget till "mjölgruvan" med
dess fruktansvärda följder, har fått en utformning, som ställer den
i jämnbredd med det allra bästa som någonsin presterats på folklivsskildringens område i svensk litteratur. Alla svältens, ångestens
och den fromma extasens makter förena sig i denna skildring och
forma den till en vision av sällsamt gripande kraft och sublim skönhet. Om det också å ena sidan måste erkännas, att den fullt
historiska händelse, som lagts till <?rund för denna berättelse om
varthän av hunger och umbäranden utpinade människor kunna låta
sig drivas, när den religiösa extasens vanvett fått övertaget över
de sista flämtande själskrafterna, om denna händelse redan i och
för sig utgör ett underbart stoff för litterär behandling, måste man
dock å andra sidan icke mindre skänka sin beundran åt det sätt på
vilket författarinnan fört sin intention igenom, den psykologiska
skarpsyn med vilken hon följt och förklarat det inre händelseförloppet, den förmåga av konstnärlig helhetssyn, som hjälpt henne
att se och framställa dramats gestalter mot fonden av den naturmiljö, utan vilken det svårligen skulle bliva begripligt, och sist men
icke minst: den goda smak, som räddat skildringen från alla dock
så nära till hands liggande överdrifter.
En bok sådan som Astrid Värings F r o s t e n bör dömas
från tvenne vitt skilda synpunkter: den rent skönlitterära
och den kulturhistoriska.
Vanligtvis brukar det i sådana
fall visa sig, att verket endast tål att ses ur endera synpunkten. Antingen är det litterärt fullgott, men i så fall kulturhistoriskt undermåligt, eller tvärtom. Beträffande Frosten föreligger dock — åtminstone såvitt undertecknad kunnat finna —
ett lysande undantag från denna regel. Här har för en gångs
skull vederhäftigheten och den visionära diktarfantasin vandrat
hand i hand fram till ett resultat, som tål att skärskådas från alla
synpunkter.
Astrid Värings västerbottensbönder äro av ett helt annat släkte
än dessa teaterbönder, som vi till leda sett le och gråta, dansa och
supa och stampa på den litterära skådebanan alltifrån salig Dahlgrens tid. Astrid Värings bönder äro äkta som den jdrd de
trampa och som den tro som gjorde dem starka i nödens ooh
ofärdens år. Såsom de för ett sekel sedan levde i den lilla byn
vid myren, så leva de ännu och på nytt på bokens blad och inför
vår syn: ordkarga, inbundna, stolta, goda och trofasta, gråa och
böjda av släp och slit men med blicken ljus av förtröstan till Honom,
som är starkare än frosten, starkare än alla förgörelsens och förstörelsens makter i en bister och allvarstung värld. Deras liv
och öden fläta sig som ett levande men enkelt och flärdfritt mönster
i en väv, där varje tråd av varpen är äkta och vederhäftig kultur-
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¡historisk verklighet. Ja, denna liknelse med väven — hur osökt
inställer den sig icke då man tar del av Astrid Värings bok. Själv
en ättling av dessa Västerbottens hänsovna döttrar, som i vävstolen
gåvo utlopp för allt vad de kände starkast och skönast, är det
som om Frostens författarinna tagit sina anmödrars konst i arv.
Liksom de har hon inlagt hela sin kärlek och uppbådat hela sin
konstförfarenhet för att åstadkomma ett präktigt resultat. Liksom
de har hon skapat ett monument över det förflutna, men i motsats
till dem ett monument, vars färger skola lysa när deras för länge
sedan bleknat och blivit mull.
Mycket har Astrid Väring Västerbotten att tacka för, landet
och folket, som lämnat tribut till hennes minnesverk. Men
mycket har ock Västerbottens land och folk att tacka Astrid Väring
för. Detta är vad jag med dessa rader velat framhålla: Skall jag
sedan behöva tillägga: F r o s t e n är en bok, som ingen västerbottning har rätt vare sig för egen eller för sina fäders del att
lämna oläst.
H. Mn-Pn.

CARL och JULIA SVEDELIUS: "Bygd
och Folk". P A. Norstedt & Söners förlag,
Stockholm 1927.

Bygd och Folk heter ett nyutkommet arbete, redigerat och
utgivet av Carl och Julia Svedelius. Boken, som enligt förordet är
avsedd att användas vid undervisningen inom realskolan, kommunala mellanskolan, högre folkskolan och med dessa jämförliga undervisningsanstalter, är till innehållet närmast en läsebok i svensk kulturhistoria, och måste som sådan hälsas med största tillfredsställelse,
då den fyller en blott alltför länge sparad lucka i den svenska
undervisningslitteraturen. Tillfredsställelsen blir så mycket större,
då man vid genombläddrandet av den cirka 400 sidor starka boken
finner, att ett flertal av våra främsta litterära och kulturella krafter
uppbådats och ställt sina pennor till verkets tjänst. Namn sådana
som Heidenstam, Karlfeldt, Österling, Bo Bergman, Fredrik Böök,
Sigfrid Siewertz, Hanna Rydh, Ernst Klein, Elias Grip, Jöran Sahlgren, Ludvig Nordström etc., borga för, att det gods den lilla läseboken har att bjuda de svenska skolbarnen, är av allra högsta
kvalitet och att det presenteras i en form, som icke lämnar ens den
kräsnaste något övrigt att önska.
Så långt är allt gott och väl. De anmärkningar, som trots allt
dock kunna göras, äro av den arten, att de ensamma föranlett
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recensionen av Bygd och Folk i denna årsbok. Det gäller närmast
den styvmoderliga behandling vårt landskap rönt i den f. ö. utmärkta
boken.
Onekligen lika nedslående som överraskande är det nämligen
att finna, att Curt Bergs lilla skiss "Kyrkhelg i Fatmomakk" ansetts
tillfyllest att ensam representera Sveriges näst största län i denna
kulturhistoriska läsebok. För undvikande av missförstånd må här
genast deklareras, att anmälaren på intet sätt vill komma Curt Bergs
poesifyllda lilla skildring*) till livs, icke ens i den starkt decimerade
form, vari den återfinnes i Bygd och Folk. Vad anmälaren med
dessa rader vill ernå, är endast ett framhållande av det oriktiga i
principen att ständigt låta lappmarkerna och fjällbygden framstå
som enda respresentant för landskapet Västerbotten. Rättvisligen
må här nämligen genast sägas, att utgivarna av Bygd och Folk icke
ensamma drabbas av anmärkningen. De hava endast följt en princip
som under snart sagt alla tider, om man frånser de klassiska norrlandsskildringarna, varit den ledande vid litterär behandling av
Norrland och norrländska förhållanden, en princip, som — därom
torde knappast några tvivel behöva råda — icke minst inspirerats
av Svenska turistföreningens systematiska propaganda för den norrländska vildmarks- och fjällvärlden.
Varthän denna, med ett milt ord sagt, ensidiga syn på Norrland
kan leda för det övriga Sveriges vidkommande, därpå har i dessa
de yttersta av dagar Ludvig Nordström givit mångfaldiga lika sägande som drastiska exempel i sitt bekanta arbete Stor-Norrland.
Ytterligare exempel skulle kunna framdragas i det oändliga. Jag vill
här endast nämna ett, som för mig kommit att stå som en symbol
för den graverande okunnighet om Norrland i allmänhet och Västerbotten i synnerhet, som utmärker även högt bildade svenskar söderut.
Jag stod för några år sedan och bläddrade i en tidning i platsbokhandeln i ett av våra större kustsamhällen i södra Västerbotten.
Under tiden steg en äldre, väl ombonad, resklädd herre
in i affären och frågade efter innehavaren. Densamme infann sig
och så utmynnar sig följande samtal:
Den resklädde: — Ni är ju Turistföreningens ombud här på
platsen?
Bokhandlaren: — Jo, jag är så. Är det något jag kan stå
till tjänst med?
") Skildringen ifråga ingick som första del i det radioföredrag betitlat
"Fatmomakk och Umeå", som av redaktör Curt Berg hölls vid invigningen
av Umeå relästation 1926. Föredraget är i sin o a v k o r t a d e form publicerat i årsboken Västerbotten 1926, sid. 103, och i Västerbottens-Kuriren
samma år.
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Den resklädde: — Jo, saken är den, att jag just har kommit
med båten från Stockholm, och nu skulle jag vilja ha anvisning på
något berg, ty jag ville göra en liten fjälltur, medan båten väntar.
Bokhandlaren: — ? ? ? —
Jag avvaktade icke den vidare utvecklingen av samtalet. Min
skrattlust gjorde, att jag ansåg mig böra snarast försvinna från
skådeplatsen. Fyra timmar senare såg jag emellertid den resklädde
stiga ombord på kustångaren för att fortsätta den underbara upptäckts resan norröver. Kanhända han hittade fjällen så småningom.
Så alldeles säkert är det icke. —
Må optimisterna tro, att denna stockholmske turist var ett
undantagsfall. Norrlänningarna ha dock under årens lopp lärt
sig, att herrar av denna typ företräda den i södra och mellersta
Sverige gängse uppfattningen om våra landsändar. Och tilläggas
•må, att norrlänningarna av i dag känna mycket ringa skrattlust
inför företeelsen ifråga. Därtill äger den nämligen ett alltför ödesdigert samband med problem som äro av vital betydelse för vårt
Norrland, det Norrland, som på sina skuldror av malm och trä
dock — för att tala med Ludvig Nordström — "bär upp" det
övriga "Lill-Sverige".
Detta a r b e t e t s Norrland, landet som är statt på segerrikt
erövrartåg, som för varje dag berövar vildmarkerna och ödebygderna den ena tumsbredden efter den andra av odlingsbar jord, som
förädlar skogen, tämjer forsarna och hämtar bergens rika skatter
ton efter ton upp i dagen — detta arbetets Norrland, vore det
verkligen inte på tiden att dess bild hängdes upp på väggen till
beskådande för allt Sveriges folk vid sidan av den snart till banalitet
kända bilden av fjäll, midnattssol, lappvisten och kåtor?
Arbetets Norrland, det är dock icke ett t e r r a n o v a, ett
land utan anor, utan historia. Må det ihågkommas att här levat
och lever ännu en allmogekultur, vars rötter sträcka sig långt ned i
hedenhös. Må det ihågkommas att Norrlands storindustrier av i
dag ägt föregångare i och byggts upp på en gammal brukskultur,
som satt sin ända intill våra dagar outplånade stämpel på ett
mycket stort avsnitt av nordsvenskt kulturliv. Må det till sist
ihågkommas, att det finnes något som heter de gamla norrländska
kuststädernas historia.
När skall den dag randas, då i en kulturhistorisk läsebok för
svenska barn, dessa fakta om Norrland få sig tillmätta det kapitel,
som dem med rätta tillkommer.
H. Mn-Pn.

IN

M E M O R I A M

Alfred Bernhard Levin.

Åter har döden skördat en trogen gammal arbetare, ty museiföreståndaren Alfr. B. Levin i Skellefteå lade sitt trötta huvud till ro
på morgonen den 22 sept. 1927, 69 år och några dagar gammal.
För oss yngre, som lärde känna honom sedan han blivit
gammal och grå, och redan i många år pysslat med de gamla
sakerna å Skellefteå museum, föreföll han vara ett med de föremål
han hade under sin vård, ty vi yngre ha icke kunnat tänka oss
museet utan att i samma ögonblick tänka på herr Levin. Hans
kärlek till de föremål, vars historia han i minsta detalj kände, har
av ingen ifrågasatts, och han blev nästan stött om någon annan
ville vidröra det han betraktade som reliker.
Hela hans varma intresse för en svunnen tid koncentrerades
i samlandet av föremål. Några vetenskapliga riktlinjer anlade han
aldrig och gjorde icke heller ansatser till att bearbeta det stoff
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han under årens lopp samlade, utan denna del av arbetet överlät
han åt andra. Han betraktade samlandet som huvudsaken och
bearbetning som bisak, åtminstone vad på honom ankom. Givetvis
hade han rätt, och man frestas nästan att följa hans exempel även
i detta fall, ty det är det rent praktiska arbetet som varit och ännu
är det viktigaste.
Den, som likt undertecknad, mången afton suttit bland de
gamla minnena och låtit den lille vithårige gubben berätta efter sitt
eget lilla recept mellan pipans väldiga rökmoln, den känner och förstår den uppfattning han hade om det arbete som utfördes. Han ville
ge kött och blod åt minnena, en gången tids skelett, genom att
anknyta dem till personer och förhållanden, som han noga tagit
reda på. Föremålens fyndplats och torra sifferuppgifter ansåg han
ha andrahands värde, personhistorien kring föremålen var det som
sattes i främsta rummet. Följden av detta blev, att han under sin
47-åriga tid som Skelleftebo samlat en osedvanligt rik kännedom
om personer och personhistoria, evad det gällde Skelleftetrakten.
Detta återspeglade sig i mångt och mycket av det han gjorde, och
de föremål han ivrigast arbetade på att förvärva.
Det blev honom icke förunnat att så länge få vårda samlingarna,
sedan de sent omsider fått en värdigare plats å Nyborg. Sjukdomen
och till sist döden kom hindrande emellan. Men innan dess medhanns dock åtskilligt, och t. o. m. på sjukbädden välvde han planer
till fromma för det verk, som låg honom så varmt om hjärtat.
Den plats han under så många år har fyllt, kommer att bli svår
att fylla, ty de ungdomar, som borde rycka in i de gamlas ställe,
utebliva. Verket är stort men arbetarna få, och därför skola de,
som efter måttet av sin förmåga vilja hjälpa till i tacksamt minne
bevaras.
Dessa enkla rader äro icke avsedda att vara någon teckning av
Alfred B. Levins liv och gärning. De äro endast några ord av
erkänsla åt en persons minne, som under flera decennier i det
tysta arbetade och verkade i en stor uppgifts tjänst. Hans vänner
skola länge minnas honom som den gemytlige gamle hedersman
han var.
Må han vila i frid efter sin långa och mödosamma arbetsdag!
*

Ernst Westerlund.

Alfred Bernhard Levin var född i Lo, Styrnäs församling,
Ångermanland, den 14 sept. 1858 och son till skräddaremästaren
M. B. Levin och hans maka, född Sahlin.
Redan som 13-åring måste han ut för att tjäna sitt bröd och
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hade de följande åren olika, tillfälliga anställningar, bl. a. vid posten.
Slutligen kom han in på affärsbanan då han anställdes hos handl.
M. F. Öhman i Husum. Den 9 maj 1880 kom han till Skellefteå
då han erhöll plats hos firmorna Höijer, Swartlings m. fl. till dess
han etablerade sig som egen affärsman i den s. k. Piteåbasaren
•vid Strandgatan. Affären härjades av eldsvåda och hr L. etablerade
sig på nytt i Hj. Lindgrens Eftr. fastighet vid Storgatan, där han
drev affär åtskilliga år. Vid tiden för krigsutbrottet innehade han
ett par år f. d. Häggströms pappershandel — numera Varumagasinet — vid Nygatan. Efter denna tid bedrev han vid sidan om
sin verksamhet som museiföreståndare dels agentverksamhet och dels
egendoms- och fastighetsaffär.

Tärna turiststation.

S M Ä R R E

M E D D E L A N D E N
Tärna turiststation.

T

ärna har i sommar fått en turiststation, Västerbottens första.
Den ligger på Laxfjällets fot, omkring 30 meter över Gäutjaure
med imponerande utsikt över dess vida vattenspegel och de
omgivande gråblå fjällen.
Arkitekten John Åkerlund, Svenska turistföreningens arkitekt,
har här skapat en på samma gång enkel och gedigen byggnad, den
västerbottniska stilen trogen, en stadig, rödmålad stuga, hoptimrad
av endast grova stockar utan inre brädbeklädnad. Stugans inre
är lika enkelt som vackert. Målning, möblering och dekorering
har utförts verkligt smakfullt och med den största renhet i stilen.
Öppna spisar av ortens egen skiffer, vackra kaminer av ortens egen
täljsten, sällsynt väl valda gardiner och mattor — allt gör, att man
känner trevnad mellan turiststationens väggar.
Gästrummen äro till antalet 14 med plats för ett 30-tal personer.
Bekvämligheten lämnar intet övrigt att önska. I alla rum finnas
tvättställ med både varmt och kallt vatten. Sängarna äro i allmänhet väggfasta, och utrymmet har väl tillvaratagits genom att
man i några rum byggt tvåvåningssängar. Tvätt- och badrum
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saknas icke. Inte minst värdefullt är torkrummet, där turisten kan
låta sina skor och kläder torka efter fjällvandringens strapatser.
I nedre botten ligger det trivsamma dagrummet, där turiststationens gäster gärna samlas på kvällarna till konversation eller
korsordsgåtor vid sprakandet i den öppna spisen. Intill dagrummet
ligger matsalen och köksdepartementet. I nedre våningen finns slutligen försäljningsställe för kartor, vykort, choklad och annat, som
turisten kan önska och behöva.
Turiststationens värdinna är fru Maja Engströmer, Umeå.

Turiststationen invigdes högtidligen den 14 juli av landshövding Ringstrand i närvaro av representanter för turistföreningen,
ortsbefolkningen m. fl. Sedan det nya härbärget invigts, har nian
kunnat glädja sig åt en god resandeström, som särskilt ett par
veckor i augusti blev mycket livlig. Redan den 1 september slogos
emellertid portarna igen för året.
Men det är ju så besvärligt att komma till Tärna! hör man
mången säga. Man måste väl gå halva biten? Det är verkligen
ganska många, som ha för sig, att en Tärna-resa är ett mycket
äventyrligt och storslaget företag. Så är det emellertid inte nu.
Värre var det för helt få år sedan, då vägen Slussfors—Tärna
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ännu var omöjlig för biltrafik och gamla "Bröt-Anund" stampade
på Storuman.
Nu har staten byggt en förträfflig bilväg från Slussfors till
Tärna, en sträcka på 70 km., och två ångbåtar trafikera den långa
Storuman. Sjöresan är visserligen besvärlig och tidsödande, men
det blir snart bättre.. Om ett par tre år torde man kunna åka
förbi Storuman i bil.
Vägen upp till Tärna kommer med tiden att bli en märklig
turistled. Sedan de sju milen längs Storuman fått väg, fattas
endast fyra mil förbi Övre Uman och Stora Umevattnet, för att
man i bil skall kunna åka ända från Umeå in i Norge. I vårt
broderland slutligen håller man på att fullborda en fyra mil lång
väg, som skall förbinda Mo i Rånen med det övriga landet. När
även denna väg blivit färdig, kommer man att kunna göra en härlig
bilresa runt Sverige och Norge utan att byta fordon.
Som ett lämpligt slut på denna lilla artikel om Tärna nya
turiststation kunna anföras några vackra och manande ord, som
landshövding Ringstrand yttrade vid invigningshögtidligbeten.
De turister, som komma till Tärna, skola här, yttrade landshövdingen, möta ett folk, som gärna är villigt att hjälpa och bistå
dem, då sådant är av nöden, ett folk utmärkt för gästfrihet och
gammaldags heder och tro. När jag nu förklarar Tärna turiststation öppnad, slutade landshövdingen, sker det med den förhoppningen, att naturen här av de främlingar, som besöka dessa
trakter, måtte mottagas såsom den bör mottagas och att dessa
främlingar måtte återvända härifrån med luttrade sinnen och ej
såsom inkräktare. Vare så denna turiststation öppnad, till gagn
för dem, som komma, och till gagn för Tärna!

Utsikt från turiststationen över Gäntjaure.
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I. Fasad.

II. Plan av nedre våningen.

III.

Plan av övre våningen.

Åsele fornhem "Åselegården.
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Ásele fornminneshem: "Åselegården".
Vid Västerbottens Läns Sångarförbunds sångarfest i Åsele den
10 juli 1927 förrättades invigning av Åsele kommuns fornhem,
Åselegården.
Fornhemmet är inrymt i en äldre byggnäd, ursprungligen från
byn Hällaström i Åsele socken, vilken av Åsele kommun inköpts,
nedtagits och återuppförts på kommunens egen mark.
Tyvärr har ännu ingenting kunnat med visshet utrönas rörande
den dock ganska märkliga byggnadens historia. Troligen uppförd
någon gång omkring sekelskiftet 1700—1800, avviker den i sitt
byggnadssätt på ett tämligen egendomligt vis från den nordsvenska
gårdens gängse typ. Särskilt märklig ter sig planen av övervåningen
med dess längs hela gaveln gående sal. Så mycket torde med
visshet kunna sägas, att den gamla byggnaden icke, såsom hittills
antagits, varit en allmogegård i vanlig bemärkelse, även om den
under senare tider brukats och bebotts som sådan. Närmast till
hands ligger antagandet att vi ha att göra med en gammal
gästgivargård e. d., i varje fall en byggnad av mer offentlig
karaktär och funktion.
Nyuppförandet och därmed framtvungna restaureringar av såväl interiör som exteriör har handhafts på ett i allo pietetsfullt och
förtjänstfullt sätt. "Åselegården" på dess nya plats och i nuvarande skick ger ett vackert vittnesbörd om det intresse för vården
om en gången kulturs minnen, som starkare och starkare gör sig
märkbart ute i Västerbottens bygder.
Då Åsele kommun fattade beslutet om flyttninglen av den
gamla byggnaden från Hällaström, skedde det icke minst med tanke
på att skapa ett värdigt hem för den myckett värdefulla samling
av etnográfica från Åsele socken, som på sin tid sammanbragts
av framlidne skräddaremästaren F. Lindblad i Åsele och efter dennes
död av kommunen inköpts. Denna samling, som i främsta rummet
omfattar ett flertal äldre möbler och husgeråd, är nu inrymd i
"Åselegården" och bildar en förträfflig grundval för en fortsatt
strävan att i Åselegården skapa en bild i smått av en lappmarkssockens kulturhistoria.

F Ö R E N I N G S M E D D E L A N D E N

REDOGÖRELSE
FÖR HEMBYGDSFÖRENINGENS HITTILLS*
V A R A N D E VERKSAMHET ÅR 1927.

I

enlighet med föregående års beslut har Sävargårdens restaurant
efter föken Öhrlings avflyttning hösten 1926 hållits stängt över
vintern. Sedan rörelsen följande vår övertagits av källarmästare
Nils Ross för en hyra av 750 kronor intill årets slut öppnadies
restaurationen åter den första maj 1927, varvid förvaltningsutskottet
¡beviljade medel för vissa smärre reparationer och kompletteringsarbeten inom Sävargården. Vidare har under sommaren och hösten
1927 Sävargårdens tak täckts med spån i enlighet med tidigare
fattat beslut och med för ändamålet beviljade medel. Taktäckningsarbetet har utförts av byggnadsfirman Bröderna Lundberg, Umeå.
Arbetet med folkparkens ordnande har under året fullföljts.
Skogsgallringar och resningar ha företagits, gångbana anlagts utmed
uppfartsvägen, stengärdesgården utmed vägen till jämtebolegården
ställts i stånd m. fl. smärre arbeten. En kornhässja från Ytterhiske
har inköpts och uppfraktats till folkparken och kommer under höstens lopp att uppföras i anslutning till rundlogen. Schaktningsoch sprängningsarbeten härför hava under hösten fullbordats. Folkparken har under årets lopp erhållit tvenne värdefulla nyförvärv:
dels en skvaltkvarn (överfallskvarn) från Östra Ormsjö i Dorotea
socken, vilken skänkts av landsfiskal Wallmark, Umeå, dels ett hästvandringströskverk, skänkt av förvaltare Thorsten Hellström, Umeå.
Beslut har fattats om påbörjande av erforderliga grundläggningsarbeten redan denna höst, för att skvaltkvarnen skall kunna uppföras
till våren.
Det museala arbetet har bedrivits på enahanda linjer som
föregående år. Intendenten Palmgren har under sommaren företagit
insamlings- och undersökningsresor företrädesvis i norra delarna
av länet, därvid ett flertal nyförvärv gjorts såväl till Umeå som
Skellefteå museums samlingar och arkiv. Hembygdsföreningens
folklivsarkiv har under året riktats med innemot ett par hundratal
uppteckningar och fotografier rörande seder och bruk, handtverk
och industri, folktro, folkmedicin, bebyggelsehistoria etc. samt där-
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utöver en större samling tidningsurklipp belöpande sig till omkring
300 spalter och. berörande samma ämnen som ovan anförda.
Hembygdsmuseet har under den gångna delen av året 1 jan.
—1 nov. 1927) besökts av 1600 personer. Häri äro inräknade en del
gruppbesök från folkskolor, läroverk och regementen. Sålunda besöktes museet våren och försommaren av större delen av ungdomen
vid Umeå läroverk, vilka besök ordnades klassvis samt av ett 10-tal
plutoner från Västerbottens infanteriregemente. Vid dessa gruppbesök hava museets samlingar demonstrerats med beledsagande föredrag om norrländsk kulturhistoria av intendenten Palmgren. Skolornas och regementenas museibesök hava under hösten under enahanda former återupptagits.
På särskilt uppdrag vistades intendent Palmgren en vecka i
början av juli månad i Åsele för att där ombesörja ordnandet av
Åsele kommuns fornhem Åselegården.
Den 14—24 mars detta år har för Västerbottens Hembygdsförenings initiativ den första byggmästarkursen hållits i Umeå.
Medel härför hade anslagits: 1200 kronor från Hushållningssällskapet och 900 kronor från Samfundet för Hembygdsvård, som stod
som anordnare av kursen. Lärare voro Arkitekt Bolin från Stockholm och Arkitekt Laurell, Umeå, samt Ingeniör Mossberg, Stockholm. Som inspektor fungerade teckningsläraren och rektorn Thor
Hellström, Umeå, på Skolöverstyrelsens förordnande. Kursen besöktes av 12 deltagare från länets skilda bygder.
Hembygdsföreningen har inlett förhandlingar med Samfundet
för Hembygdsvård om anordnande av en ny byggmästarkurs
i Skellefteå för instundande vår. Samfundet har beviljat och reserverat hälften av härför erforderliga medel.
Hembygdsföreningen har under året uppburit beviljad andel
i statens penninglotteri, kronor 50000: —. Förnyad ansökan om
erhållande av en liknande andel av lotterimedel under år 1928 har
av statsmakterna beviljats. För år 1929 har föreningen ingivit en
skrivelse till Konungen med underdånig anhållan att av lotterimedel
erhålla en andel av 150000 kronor.
En ansökan från föreningen om erhållande av ett direkt statsanslag å kronor 4000: — för bedrivande av vissa närmare specificerade forskningar har av statsmakterna avslagits.

STYRELSEBERÄTTELSE
FÖR VERKSAMHETSÅRET 1926.
id årets början ingick från Skellefteå stads föreläsningsförbund
en anhållan om ett anslag om 500 kronor för anordnande av en
hembygdskurs i Skellefteå under sommaren. 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 en
kommande årgång av årsboken Västerbotten.
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 kronor. D:r
Hallström har under sommarens och höstens lopp slutfört dessa
forskningar med got tresultat och kommer berättelse härom att inflyta
i årsboken.
Fil. lic. Seth Larsson, Uppsala, har för bedrivande av dialektundersökningar i Norsjö socken uppburit ett anslag av 250 kronor
mot villkor att en populärt hållen redogörelse för undersökningarnas
resultat kommer att avlevereras till årsboken.
Vidare har uskottet 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 kronor.
En för föreningen alltjämt svårlöst fråga har varit upprätthållandet av restaurantrörelsen å Gammlia. En kommitté bestående
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 vore ekonomiskt möjligt under förutsättning att allmän dans
tillätes inom restaurantens lokaler. Men då hembygdsföreningens
årsmöte en gång uttalat önskemålet att allmän dans ej skulle ä
Sävargården förekomma, beslöt verkställande utskottet efter kommitténs hörande att Sävargårdens restaurant under vintermånaderna
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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.
Byggnadsverksamheten å Gammlia har under året varit av
mindre betydenhet. Frågan om förvärvandet av ett soldattorp har
måst ställas på framtiden, enär det visat sig, att möjligheterna för
ett dylikt förvärv av kulturhistoriskt värde äro synnerligen begränsade. För en del smärre byggnads- och kompletteringsarbeten har
förvaltningsutskottet ställt erforderliga medel till förfogande. Däribland må nämnas 2000 kronor för spåntäckning av Sävargårdens
tak. Arbetet med folkparkens ordnande och förskönande ha under
året stadigt forskridit. Väganläggningarna ha i stort sett fullbordats
och inplanteringen av björkar fullföljts.
Huvudparten av årets arbete ha remellertid 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 avslutad och
inbjöds då ett hundratal personer, varibland medlemmar av landstinget, magistraten och stadsfullmäktige, till en enkel invigningshögtidlighet, därvid invigningstalet hölls av föreningens ordförande
landshövding Ringstrand, varefter de nyordnade samlingarna besågos under amanuensen Palmgrens ledning.
Under sommarens lopp har vidare även Jämtbölegården 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
nummer, däri icke inbegripna boksamlingen cirka 500 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 nyförvärvaren 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 utsänts en större
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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 Laestadiusska 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
på följande sätt:
Byggnaderna å Gammlia
116,000: —
Inventarier å Gammlia och museet
37,000: —
allt i Städernas allmänna brandstodsbolag.
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 avgiftsfria. 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.
Museet besöktes intill årets slut av omkring 1500 personer.
Frågan om inrättande av en intendentur blev i och med museets
slutgiltiga ordnande ånyo aktuell. I och för den skull befullmäktigade utskottet att träda i underhandling med amanuensen Möllman-Palmgren. Dessa underhandlingar resulterade uti att amanuensen Palmgren förklarade sig villig inträda i föreningens tjänst
som dess intendent och redaktör för Hembygdsboken.
Intendenten 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 sekreterarposten 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 tlil Samfundets för hembygdsvård sekretariat om erhål-
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lande 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 kronor 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 kommitterade inträda i bestyrelsen för den avsedda byggmästarekursen.
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Kungsgatan 60 (Umebladets hus).

MÅLARE
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UMEÅ.

FÖRTECKNING ÖVER GÅVOR OCH NYFÖR*
VÄRV TILL HEMBYGDSFÖRENINGENS
SAMLINGAR
inkomna till Västerbottens Läns Hembygdsförenings museum under tiden
1/12 1925 till 1/7 1927, upprättad efter museets huvudliggare B.
Huvudliggarens första nummer B 1—B. 245 upptas av en samling föremål, som inköpts av fru S. Örtenblad, Umeå (till större delen Strömbäcksglas).
Sedermera har samlandet i huvudsak skett på frivillighetens väg. Numren
B 246—B. 513 finnas införda i Hembygdsföreningens årsbok 1922. Numren
B. 514—B. 962 återfinnas i samma årsbok för 1924—1925. Föreliggande
förteckning upptager numren B. 963—B. 1177.
Museets huvudliggare A upptager 2195 n:r, utgörande föremål, som
av Hembygdsföreningen övertagits efter Västerbottens Fornminnesförenings
södra avdelning vid dess upplösande år 1923.
B

964.

Lokor med hönshuvud, 1 par. Robertsfors, Bygdeå s;n, gåva av
chaufför Sjöström, Robertsfors.
B 965—969. Mjölktråg, 5 st., från Norrfors, Umeå lfs., gåva av herr Westman, Norrfors.
B 970. Lappskida med stav. Kalvträsk, Burträsk s:n, gåva av Aug. Högdahl, Åsträsk. (Jordfynd på 11/2 m. djup i Starrtorvmyr i avloppsdike från Östra Grantjärn.)
B 971. Rockblad, linkam. Robertsfors, Bygdeå s:n, gåva av chaufför Sjöström, Robertsfors.
B 972. Väderflöjel från Överklinten, Bygdeå s:n, gåva av L. A. Svahn,
Överklinten.
B 973 Kojuversåll, från Överklinten, Bygdeå s:n, samma givare.
B 974. Kavelhyvel, från Vallen, Nordmaling, gåva av handl. G. Josephsson,
Nordmaling.
B 975. Storrock för ullspinning, Umeå, gåva av fru Högländer, Umeå.
18
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©amtrtaibac^
och p r o d u k t i o n s h ä m m a n d e m e t o d e r h a
inom industrien fått vika f ö r rationella,
vetenskapligt utvecklade arbetsmetoder.
Icke m i n d r e än 7 4 % av d e n s v e n s k a
industriens totala kraftbehov täckes enligt s e n a s t e statistik av elektriska m o t o rer o c h största förtjänsten f ö r d e n
svenska industriens konkurrenskraft tord e även få tillskrivas m o d e r n u t r u s t n i n g .
Även inom j o r d b r u k e t ä r A s e a - m o t o r n
o v ä r d e r l i g . Överallt d ä r d e n k o m m i t
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B 976. Bokbräde, fr. Baggböle, Umeå lfs., inlämnat.
B 977. Renfiltunna, från Dikanas, Vilhelmina s:n, gåva av K. J. Nyländer,
Dikanäs.
B 978. Fjerdingskagge, från Dikanäs, Vilhelmina s:n, samma givare.
B 979—989. Slagjärn och fångstsaxar, 11 st., gåva av framl. jägmäst.
Gram, Umeå.
B 990. Fragment av mål. tapet från Bäcks gård i Forssa, Helsingland, gåva
av hr A. Asplund, Umeå. (Fragment av samma tapet finnas i
museerna i Östersund och Hudiksvall. Tapeten, troligen av tysk
tillverkning, har suttit i ett av gästrummen i Bäcks (f. d. gästgivare-) gård.)
B 991. Fragment av stenyxa, från Mårtensmark, Nysätra s:n, gåva av Olof
Hansson, Mårtensmark. Jordfynd från år 1907, cirka 100 m. från
nuvarande G. A. Åströms gård i Mårtensmark.
B 992. Stöpslev av koppar, gåva av fr. Curtelius, Umeå.
B 993. Barngunga, gåva av snickaren J. Grahn, Umeå.
B 994. Smörkärna, från Bångnäs, Vilhelmina s:n, gåva av Axel Aron Johansson, Marsfjäl, gm. rådman K. E. Berg, Umeå.
B 995. Sälbössa, gåva av byggmästare C. A. Grahn, Umeå.
B 996. Kruttyg, gåva av samma givare.
B 997. Varglinor av stålwire, gåva av' framl. jägm. Grahn, Umeå.
B 998. Gammalt köksbord från Granön, Degerfors s:n, gåva av O. J.
Weijdmark, Granön.
B 999. Besman av järn, märkt "1817", Flarken, Ånäset, Nysätra s:n, gåva
av F. A. Bäckström, Flarken.
B 1000 Mangelbräde, samma givare.
B 1001. Bandbråka, samma givare.
B 1002. Bandhake, samma givare.
B 1003. Linborste, samme givare.
B 1004. Ljussax, samme givare.
B 1005. D:o, samme givare.
B 1006. Trågskavare från Bredträsk, Mjösjö by, Nordmalings s:n, gåva av
arrend. J. L. Sollén, Bredträsk.
B 1007. Skor för arbetsoxar, 2 par, samma givare.
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S"c(jarins Söner
%l m e å
uppköper
SÅGTIMMER, PROPS och MASSEVED
genom
Skogsförvaltningen i Umeå

rt. 752

Insp. Adrian Fällman, Vindeln . . . „

26

„

J. N. Sollén, Storuman . . . . „

9

„

N. O. Persson, Skellefteå . . . „ 330
Algot östlund, Norsjö

17

,,

Edor Fällman, Arvidsjaur. . . ,,

18

„

J. O. Dahlbäck, Roknäs. . . . „

1

„

P. J. Wikner, Kalix

„ 180

cfirman grundad 1824
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B 1008. Stocklås från Björksele, Lycksele s:n, gåva av Erik Finnberg,
Björksele.
B 1009 Hästskosöm, hemmsmidd, samma givare.
B 1010. Daguerrotypi (förstorad) föreställande en västerbottnisk älgjägare
från 1890-talet, inlämnat gm. förvalt. Th. Hellström, Umeå.
B 1011. Bajonett (inlämnad av okänd).
B 1012. Nappträ (inlämnad av okänd).
B 1013. Dihorn (inlämnad av okänd).
B 1014. D:o (inlämnad av okänd).
B 1015—1016. Porslinsfigurer från Umeå, gåva av änkefru Domeijs sterbhus.
B 1017. Gratulationstavla, samma givare.
B 1018. Glaskaraffin i form av en kvinnofigur, samma givare.
B 1019. Skrin av trä, märkt "1798", gåva av kronolänsman M. A. Rönnberg.
B 1020. D:o av trä, märkt "1761", Hissjö, Ume lfs., gåva av Jonas Rydman, Hissjö.
B 1021. En samling nödbröd, bestående av 21 olika bröd, från nödåren 1867
—1868, gåva av förvalt. Knut Linder, Gustafsberg, Sundsvall.
B 1022. Selkrok, smidd, från Viktorp, Ormsjö, Dorotea, gåva av Jonas Edström, Ormsjö.
B 1023. D:o av horn, samma givare.
B 1024. Lokor, 1 par, samma givare.
B 1025. Spjutspets av kvarts, inlämnad genom landshövding Ringstrand,
Umeå.
B 1026. Kista från Tvärålund, Degerfors s:n, gåva av J. Mattsson, Tvärålund.
B 1027. Bokställ, Vännäs, Vännäs s:n, gåva av konsulent Lindström, Vännäs.
B 1028. Potatiskvarn, samma givare.
B 1029. Mangelbräde med kavel, samma givare.
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Norrlandsimport
Kontor o. Magasiner.:
Magasinsbol. hus
vid hamnen
DAGSPRISER!

1030. Vävstol, märkt "1753", samma givare.
1031. Ljuskrona av Strömbäcksglas, har tillhört Strömbäcks bruks kapell.
1032.
1033. Bahytt av svart siden, från Umeå, gåva av fru H. Englund, Umeå.
1034. Kofta av svart siden, från Umeå, gåva av fru A. Grapes sterbhus, Umeå.
1035. Sidenväst, broderad, samma givare.
1036. Spetskrage, samma givare.
1037. Oljemålning, förest, skeppet Augusta från Umeå, fört av kapten
T. Domeij.
1038. D:o, förest, skeppet Engelbrekt från Umeå, fört av kapten T. Domeij.
1039. D:o, förest, skeppet Olof Glas från Umeå, fört av kapten T. Domeij.
(Målningarna, skänkta av fru Amberger, f. Domeij, Finland, äro
utförda på 1870-talet av svenska och utländska målare. Fartygen,
byggda å Tegs varv, seglade i den Glas'-ska firmans tjänst.)
1040. Mjölktråg, gåva av fabrikör A. Lundberg, Umeå.
1041. Dynggrep av trä, gåva av fabr. A. Lundberg, Umeå.
1042. "Charta öfver Södra Lappmarken", ritad af länsman Abraham Rehn
1832, gåva av landsfiskal Wallmark, Umeå.
1043. "Stockholms-Posten 25 aug. 1779", gåva av fru rådman Forsberg, Umeå.
1044. Akvarell med motiv från Tärna, målad av bankdir. Snellman, Stockholm, gåva av konstnären.
1045. Oljemålning: "Luossavaara" av prins Eugen, gåva av konstnären.
1046. D:o, "Diirnstein", av A. Genberg, gåva av okänd.
1047. D:o, "Motiv från Are", samma givare.
1048. Spjutspets av rödaktig skiffer, från Åmsele, Degerfors s:n, fyndomständighet okänd; gåva av J. A. Löfgren, Åmsele.
1049. Mynt, Gustaf IV Adolf 1/4 skilling, samma givare.
1050. Muskötkula, från Krutbrånet, Sävar s:n, funnen i en vägg.

H j o r t s b e r g s
VÄLSORTERAD

P a p p e r s h a n d e l ,
PARTITelefon

OCH

U m e å

MINUTAFFÄR
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Stort lager av alla slags Kontors-, Skriv- o Ritmaterialier, Kontorsböcker, L ä d e r p o r t f ö l j e r , Plånböcker, Portmonnäer, Damväskor,
Fotografiska artiklar.
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J. H A N S O N S EFTKe
Guldsmedsaffär = Umeå

Hedersgåvor

- Matsilver

-

Förlovningsringar

Nya arbeten och reparationer utföras å egen verkstad
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B
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B
B
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B
B
B
B
B
B
B
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1051. Plåtsax, gåva av byggm. A. Grahn, Umeå.
1052. Äldre nyckel från Sävar, Sävar s:n.
1053. Äldre köksstol från Umeå. gåva av fabr. A. Lundberg, Umeå.
1054. Vågbalans med messingskålar, tillh. Scharinska firman, Umeå, gåva
av snick. Joh. Grahn, Umeå.
1055. Elddon, gåva av landsh. N. G. Ringstrand, Umeå (har använts av
givarens fader).
1056. Prover från tenntrådsdragningskursen i Tärna år 1925.
1057. Mössa av svart tyll, gåva av frk. Ringström, Umeå.
1058. Tjärkagge från Dikanäs, Vilhelmina s:n, gåva av K. J. Nyländer,
Dikanäs.
1059. Smörbytta från Dikanäs, Vilhelmina s:n, gåva av K. J. Nyländer,
Dikanäs.
1060. Fläsktina, Norrfors, Ume lfs., gåva av kvarnägare Berglund, Spöland.
1061. Brödkaviar, 2 st., samma givare.
1062. Vagga, "tulla", samma givare.
1063—64. Smörtjärnor, samma givare.
1065—67. Tjärnstavar, samma givare.
1068. Klockfoder till golvur, vitmålat, samma givare.
1069. D:o, brunmålat med blå fyllningar, samma givare.
1070. Väderflöjel, med årtalet "1757", samma givare.
1071. Vagga, "tulla", märkt "1797'', från Spöland, Vännäs s:n, gåva av
fru Mannberg, Spöland.
1072. Näverask med pressade ornament, samma givare.
1073. Köksskåp, omålat, Spöland, Vännäs s;n, (inköpt).
1074. Kista med sälskinnsklätt lock från Brännland, Ume lfs., gåva av
hem.-äg. Andersson, Brännland.
1075. Stol, samma givare.
1076. Spinnrock med bred hjullöt, samma givare.
1077. Citronpress av trä, från Sävar s:n.

¿föesöfi

SKEDENS TOBAKSHANDEL
vid inköp av

To6a/¡svaror, Snipor, Tidningar
o.Tidskrifter,
<§pelicort, ^Kameror ocf) ¿fotoutensilier,
Tvål,
^Parfymer, SKammav m. m.
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HDsnailDinossailskapeis kungörelse.
Hushållningssällskapet lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter,
Fiskeriinstruktör,
Boskapskonsulent,
Vandrlngsrättare,
Mejerikonsulent,
Slöjdundervisare,
Länsträdgårdsmästare,
Täckdlknlngsförman.
Trä dgardslnstruk t ris er,
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:
Egnahemslån,
Gödselvårdslån,
Mejerilån,
Hingstldn,
Nyodlingslån,
Tjurlån,
Täckdikningslån,
Fiskerilån.
samt s. k. Premielån för anskaffande av Baggar, 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:
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.

Hushållningssällskapets exp. inrymmas i dess fastighet, STORG. 35, Umeå.
Sekreterareexpeditionen, övre vaningen, Tel. 143.
Egnahemsnämnds- och kassaexpedition, nedre våningen, Tel. resp. 69 o. 925.
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Västerbottens
Lantmannaföreningars
Förbund
Post- och telegramadress:

LÄNSFÖRBUNDET, Umeå

llltlltlllfllllllllllllHIMIIIIIinilllllllllllitlllllllllllllllltllMIIIIIIMIIIIIIIHIHIIIIIIIillHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIII

Huvudkontor i Umeå: tel. 14 & 329
Filialkontor i Skellefteå
tel. 229
Filialkontor i Spöland
tel. 25

Egna magasin i UMEÅ, SKELLEFTEÅ, SKELLEFTEHAMN, SPÖLAND, BASTUTRÄSK, och BYSKE.
Förhyrda magasin och nederlag i NORDMALING,
RATAN, SIKEÅ, GUMBODAHOLMEN, KALLVIKEN, BUREÅ, KÅGE, KLUTMARK,. NYÅKER,
JÖRN och GLOMMERSTRÄSK.
Försäljer alla slag av SPANNMÅL, FODERMEDEL,
KONSTGÖDSEL, UTSÄDE, MASKINER, KALK,
CEMENT och TEGELRÖR m. m.
lilllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllMllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllMllllllllMllllllllllllllllltllllllllllllllllt

Omsättning under första affärsåret 1906 c:a 700,000 kg.
Omsättning under senaste affärsåret c:a 12,000,000 kg.
Rensar frö i Umeå och Skellefteå åt c:a 1,200 jordbrukare.

i
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Livförsäkringsbolaget SVECIA
Meddelar

livförsäkringar
av alla slag såväl
som utan
läkareundersökning.

Premiebefrielse vid invaliditet o. sjukdom!

Liberala försäkringsvillkor

med

Sanatorievård vid tuberkulossjukdom!

- • Agenter

antagas

mot hög

provision

Vidare upplysningar lämnas av vår överlnsp. John Berglund, Umeå - Tel. 179
I n s p . Norlén, Boden - I n s p . Nils Arv. Falk, Bredåker
o c h I n s p . J. Eriksson, Vindeln, T e l . 71

B
B
B
B
B
B

1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.

B
B
B
B
B
B

1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.

B 1090.
B 1091.
B
B
B
B

1092.
1093.
1094.
1095.

B 1096.
B 1097.
B 1098.
B 1099.

Spinnrock lik föreg. från Vännäs, Vännäs s:n.
Besman av trä, samma givare.
Tovbräde av trä, samma givare.
Överskåp till skänk, vitmålat, från Röbäck, Ume s:n.
D:o, brunmålat, märkt "1747".
D:o med rik blomdekor. Röbäck, Ume s:n (samtliga 3 skåp
inköpta).
En samling munlack, gåva av fru Pauline Thurdfiell, Umeå.
Medalj, samma givare.
D:o, samma givare.
Stearinplakett, samma givare.
Syask av trä, inlämnad gm. jägmäst. V. Ålund, Umeå.
Brödspade av trä från Norrfors, Ume lfs., gåva av E. Berglund,
Spöland.
Kruttyg från Jernäs, Nordmalings s:n, gåva av hr Åström, Jernäs.
Dam- och brädspelsbord, märkt "1818", från Brevik, Nordmalings
s:n, gåva av handl. Holmberg, Brevik.
Kista, märkt "1792", samma givare.
Sockerskrin: samma givare.
Lie-ord, Jernäs Nordmalings s:n, gåva av hem.-äg. Wallander, Jernäs.
Citronpress av trä, Levar, Nordmalings s;n, gåva av frök. Alma
Hörnström, Levar.
Sängskåp från Sörfors, Ume lfs. (inköpt).
Bord, vitmålat med förgyllda ornament, Sörfors, Ume lfs., inköpt
av J. W. Dahlgren, Sörfors.
Linbråk från Ytterhiske, Umeå, gåva av hem.-äg. J. Johansson,
Ytterhiske.
D:o, samma givare.

OSKAR DAHLGRENS SLAKTERIAKTIEBOLAG
III n 11 i II i m i n 1111111111

n i II m 1111I11 n i

i r i m i n j 11111 n 1111 ii i II n 111

i m i n 111111 i m

Skolgatan 45, Umeå

SLAKTERI
Obs.!

- KORVFABRIK

-

RÖKERI

Alltid färska och prima varor!

T E L E F O N E R : 668 Kontor, 370 Minutaffären Skolgatan 45 - ankn. Chefens bostad och exp.,
435 Minutaffären i Sparbankshuset - T e l e g r a m a d r e s s : S L A K T E R I B O L A G E T
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U m e å Angbryggeri Aktiebolag
Tel.-adr.: Ångbryggeriet
Tillverkning

-

Umeå

-

Rikstelefon 54 och 74

av PILSNER, klass 11, LAGERDRICKA : klass I, samt prima MALT

Ständigt nederlag av Originaltappad CARNEGIEPORTER på x / 2 but.

Mineralvatten- och Läskedrycksfabrik
Kontrollerad

och analyserad

tillverkning

av alla slags LÄSKEVATTEN såsom:

Soda- och Vichyvatten, Pommac, Lemonader samt Sockerdricka.
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B
B
B
B
B
B
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B
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B
B
B
B
B
B
B
B

1100. Såll av kojuver, samma givare.
1101. Slaga, samma givare.
1102. Kista från Arvidsjaur, Norrb. inl. gm. J. W. Dahlgren, Sörfors.
1103. Besman, märkt "1766", från Holmön (inlämnat).
1104—1105. Stolar, 2 st., från Bygdeå, gåva av ark. Nordéns sterbhus.
1106. Stol från Brevik, Nordmalings s:n, gåva av hem.-äg. Holmberg,
Brevik.
1107. D:o från Jernäs, Nordmalings s:n.
1108. D:o från Jernäs klubb, Nordmalings s:n.
1109. "Limkam" från Röbäck, Ume lfs., gåva av J. P. Eriksson, Röbäck.
1110. Väggklocka, gåva av snick. Joh. Grahn, Umeå.
1111. Dörrhandtag från Röbäck, Uine s:n, gåva av J. P. Eriksson, Röbäck.
1112. Tröskverk av trä, hemmagjort, från Bygdsiljum, Burträsks s:n, gåva
av bröderna Olofsson, Bygdsiljum.
1113. "Framskott" till en ekstock, funnet sannolikt år 1919 intill hemgården
hos Nils P. Nilsson i Storbäck, Risbäcks kap.-förs. i Dorotea s;n
vid krondikning. "Fyndet låg rätt djupt"; gåva av H. Wikström,
Storbäck.
1114. "Fallåt"-säng, från Röbäck, Ume lfs., inköpt.
1115. Bandvävstol från Jämtböle, Vännäs s:n, gåva.
1116. Linfröhäckla från Jämtböle, Vännäs s:n, gåva.
1117. Linhäckla, "finhäckla", från Brännland, Ume lfs., gåva.
1118. Alnstock av trä, märkt "1752", från Brännland Ume lfs., gåva.
1119. Tuimbrödsfjöl, gåva av fru D. Lundholm, Umeå.
1120. Andaktsbok (defekt) samma givare.
1121. Rhenvinsglas (av Strömbäcks tillverkn.), gåva av fru S. Bergström, Umeå.
1122. Lykta fr. Grubbe, Ume lfs., gåva av hem.-äg. Oskar Nilsson, Grubbe.

Kö

D

M J U K
B R Ä N D

MANDEL
Sandbergs

Konditori

U m e å
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STRÖMSÖRS

LANTHUSHÅLLSSKOLA
NORDMALING

Fri undervisning. :: Inackordering 30 kr. pr månad.
Obemedlade och mindre bemedlade kunna erhålla
platsunderstöd med 30 å 15 kr. pr månad.

Närmare meddelanden lämnas av skolans styrelse, adress STROMSÖR, HÅKNÄS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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B
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B
B
B
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1123. Sjömanskista, Umeå, gåva av hr C. Lindqvist, Umeå.
1124—25. Besman, 2 st., samma givare, krönta "1818" och "1834".
1126—1133. En samling hyvlar: samma givare.
1134. Tumbottenstig: samma givare.
1135. Borrsväng: samma givare.
1136. Potatiskvarn, Grubbe, Ume lfs., gåva av Arv. Johansson, Grubbe
1137. Klockfoder till golvur: samma givare.
1138. Borrsväng av trä, från Ytterstmark, Sävar s:n.
1139. Kavelbräde med kavel från Kassjö, Ume lfs., gåva av Anna Bergmark i Kassjö.
1140. Skafthålsyxa från Håkmark, Ume lfs., gåva av F. Bodén i Håkmark. Funnen år 1926 vid plöjning i åker i Håkmark å Bodéns
ägor, cirka 1 ft under jordytan.
1141. Rätmejsel av svart lérskiffer från Hössjö, Ume lfs. Fyndplats
okänd. "Ett par spjutspetsar tidigare funna i samma by." Gåva
av Ed. Lam, Hössjö.
1142. Lapsk seite (?) i form av en fågel, från Laisholm, Tärnaby, funnen
tillsam. med en del djurben i, en fjällskreva. (Stenen bearbetad
och avsiktligt formad, försedd med tre inristade kors: ett på
ryggen och ett på var sida av halsen.) jämte följ. inköpt från Ax.
Haugan, Laisholm, Tärnaby.
1143. Stenklubba (sänke?), Laisholm, Tärnaby.
1144—45.
D:o.
1146. Större fat av björkvri från Laisholm, Tärnaby, gåva av Axel Haugan,
Laisholm.
1147. Koppjärn från Bygdsiljum, Burträsk s:n.
B 1147—50. Gåvor av Nils Lindgren, Bygdsiljum.
1148—49. Kopphorn, 2 st., Bygsiljum, Burträsk s:n, samma givare.

SKODON

AV ALLA

SLAG

billigast i

C. G. CARLSSONS
Rt. 97

KUNGSGATAN

Skoaffär
69

Rt. 97
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GYNNA

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

Undersök kvalité och pris hos

A.-B. J O H . F O R S M A N
KUNGS OA TAN 48,

&C:o

UMEÅ

innan Ni rekvirera varor från
annat håll
Tel.: 141 & 841 (växel)
Tel.: 141 och 841 (växel)
B
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1150. Näverask, Bygdsiljum, Burträsk s:n, samma givare.
1151. Renhornskrona, gåva av frk. Curtelius, Umeå.
1152. Dokumentskåp av mahogny: samma givare.
1153. Dopmössa av broder, siden: samma givare.
1154. Dynggrep av trä.
1155. Repslageriverktyg.
1156. Betsman, "pundare", från Vindeln, gåva av nämndeman O. Olofsson.
1157. Blomvas, svarvad, av trä, gåva av hem.-äg. A. Sandgren.
1158. Borr, samma givare.
1159. Laskarklämma, samma givare.
1160—61. Lokor, 2 par, samma givare.
1162—63. Selkrokar, 2 st., samma givare.
1164. Selkrok av trä, gåva av nämndeman O. Olofsson.
1165. Gammalt ljus av talg, stöpt i en ändtarmshinna av häst.
1166. Äldre skomakarebord, från Håkmark, Ume lfs., ink. av hem.-äg.
A. Holmberg, Håkmark.
1167. En samling läster och div. skomakareverktyg, gåva av A. Holmberg,
Håkmark.
1168. Soffa med stoppad sits, Håkmark, Ume lfs.
1169. Mjölk"kantor" i två våningar, Håkmark, Ume lfs.
(B 1168—69 inköp från G. Persson, Håkmark.)
1170. Stol, gustaviansk, med stoppad sits, Håkmark, gåva av densamme.
1171. Filbytta, laggad, Håkmark, Ume lfs., samma givare.
1172. "Skördkrak" (lieskärm för kornslåtter), samma givare.
1173. Såll av kojuver, samma givare.
1174—76. Mjölktråg, 3 st., samma givare.
1177. "Linkam", märkt "1872", samma givare.

A.-B. Johan

Åkerbloms

Rikst. 61 -

Bokhandel

Umeå

SVENSK & UTLÄNDSK LITTERATUR
Inbindningar från Nordstedt
PAPPERSHANDEL

G- Söners

Bokbinderi

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

A.-B. Apotekare R. C o n r a d s o n s
FARM. TEKN. LABORA TORIUM RADIO LIT
10
NORDMAL1NG
Tgm.-adr.t Apoteket

Rikstelefon

Rekommenderar sina tillverkningar av samtliga i
allmänna handeln frigivna kontrollerade läkemedel.

F Ö R T E C K N I N G ÖVER G Å V O R O C H NYFÖR*
V Ä R V TILL H E M B Y G D S F Ö R E N I N G E N S
BIBLIOTEK.
A.

Gåvor:
av läroverksadj. V. S. Hellström: Rig. 1918—1926, föreningens för Svensk
Kulturhistoria tidskrift;
av läroverksadj. V. S. Hellström: Södermanlands Nations Historia;
av Norrlands Nation: Norrlands Nation 1827—1927;
av Dendrologiska Föreningen: Lustgården 1926.
av Samfundet för Hembygdsvård: Tidskrift för Hembygdsvård; årg. 2—6
(1921—25).
av Nordiska Museet: Nordiska Museets samtl. kataloger och vägledningar.
Fataburen 1906—1910; 1922—26. Meddelanden från Nord. Mus. 1903.
Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien: Årsbok 1926.
Kgl. Ecklesiastikdepartementet: Betänkande och förslag till Ett systematiskt
utforskande av den svenska allmogekulturen I—II.
Hallands Hembygdsförbund: Vår Bygd 1921—1926;
av intendent H. Mn. Palmgren: A. A:son Hiilphers: Samlingar till en
beskrivning över Norrland: Västerbottens Städer.
B.

Genom bytesförbindelse:
med
Nordiska Museet: Fataburen 1926.
Statens Hist. Museum: Fornvännen 1926.
Södermanlands läns fornminnesförening: Bidrag till Södermanlands äldre
kulturhistoria XX.
Brages sektion för folklivsforskning: Budkavlen årg. 1—V (1922—26).
Brages sektion för folklivsforskning: Brages Årsskrift 1924—1925.
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A.-B. B r ö d e r n a L i n d f o r s
Umeå
T e l e f o n e r : 714 och 1044

-

Telegramadress:

Lindforsarna

Försälja i parti:
Spik,

B y g g n a d s s m i d e n , Plåt, P a p p , 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, P e n s l a r m. m.

Heimbygda: Jämten 1918—1926.
Heimbygda: Fornvårdaren 1912—1926.
Norrbottens Hembygdsförening: Norrbotten 1925—1926.
Svensk-österbottniska Samfundet: Arkiv för Svenska Österbotten Band I.
Östra Södermanlands kulturhist. förening: Bygden 1925.
Svenska Turistföreningen: Svenska Turistföreningens årsskrift 1925 och 1926,
Svensk Turistkalender 1926.
Föreningen Örebro Läns Museum: Meddelanden IV—IX (1909—1926).
Göinge Hembygdsförening: Göinge Hembygdsförenings Årsbok 1924—1926»
Rektor Jalmar Furuskog: De Värmländska Järnbruken.
C.

Genom prenumerationer och inköp:
Svenska Slöjdföreningens Årsskrift 1926.
Folkminnen och Folktankar 1916—1926.
Tidskrift för Hembygdsvård 1926.
Sven Ekman: Norrlands Jakt och Fiske.
Sverker Ek: Den svenska Folkvisan.
A. A:son Hiilphers: Samlingar till en beskrifning öfver Norrland:
markerna.
Nils Keyland: Svensk Allmogekost.
Flodström: Sveriges Folk.
Åke Campbell: Våra Bondgårdar.
Hans Aall: Arbeide og Ordning vid Kulturhistoriska Museer.
P. A. Lindholm: Västerbotten.
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SPECERIER, KONSERVER, FRUKTER
UTSÄDESVAROR

KAFFE - VERKLIGT

FINA KVALITÉER

TILL BILLIGA

Uppköper lantmannaprodukter

PRISER

"ELEVERNAS-AVSKEDSSÅNG TILL GAMLA SEMINARIET.
(En rättelse.)

I den i föregående årgång av Hembygdsboken publicerade
avskedssången till Gamla Seminariet hade tyvärr ett par skämmande
korrekturfel smygit sig in.
På författarens begäran införes avskedssången därför även i
denna årsbok i korrigerat skick.
AVSKEDSSÄNG
Av d:r FRANS SVEDBERG.
Lyft dig nu högt, vår unga sång,
och strömma som majregn ned
och fyll dessa salar en sista gång
o c h fyll våra hjärtan med! —
Det gamla hemmet skall lykta sin
saga,
DU slocknar den härd, som tänt våra
bloss.
Som fåglar ur boet vi flykta och
draga
-till nya hemmet, som väntar oss.

Och här ha vi sjungit — vårt hem vi
dränkt
i vågor av harmoni.
I var sal, i var gång, i vart gömsle
vi skänkt
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 år.
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,
vårt tack med vår avskedssång!
Vi räcka dig hela vår varma själ
i tonernas rosenfång.
Fast stundens vemod vår sång vill
dämpa,
vi sjunga vårt jublande tack till
slut:
Vi sjunga lycka åt dem som kämpa
och frid över dem som kämpat
ut.
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FÖRTECKNING
över Västerbottens Läns Hembygdsförenings medlemmar
1 januari 1927.
Rättelser i förteckningen, adressförändringar o. d., torde
godhetsfullt anmälas till intendent H. M:n Palmgren, Umeå.

Hedersledamot.
H. K. H. Hertigen av Västerbotten Prins Gustaf Adolf.

Ständiga medlemmar.
Ahn, F:son, Rudolf, skogsförvaltare, Nordmaling.
Almlöf, Nils, jägmästare, Umeå.
Andelius, Emma, fru, Riddaregatan 43, Stockholm.
Berg, Åke, jägmästare, Örträsk.
Bergstedt, M., distriktslantmätare, Umeå.
Bohmansson, Tora, fru, Umeå.
Boisman, von, E., ryttmästare, Umeå.
Brändström, F., bankrevisor, S:t Eriksgatan 53 B, Stockholm.
Carlsson, Alfred, fil. doktor, Järnvägsstyrelsen, Vasagatan 1, Stockholm.
Cederblad, C., adjunkt, Uppsala.
Conradson, Ragnar, apotekare, Nordmaling.
Conradson, Thyra, fru, Nordmaling.
Ekman, C., bankdirektör, Upplandsgatan 58, Stockholm.
Ekman, J. L., disponent, Ytterstfors—Munksunds A.-B., Stockholm.
Eriksson, Ivar, handlande, Umeå.
Ernberg, V. F., disponent, Nordmaling.
Gabrielsson, N., riksdagsman, Teg, Umeå.
Giertz, K. H., överläkare, Stocksund.
Gillberg, Anna, fru, Umeå.
Gillberg, Ernst, handlande, Umeå.
Grahn, Andr., konsul, Umeå.
Grapengiesser, Sten, disponent, Nybrogatan 9, Stockholm.
Grundberg, Ernst, grosshandlare, Nybrogatan 73, Stockholm.
Hallström, Sven, advokat, Umeå.
Hamrin, John, byråchef, Riddaregatan 43, Stockholm.
Hedberg, Th., disponent, Köpmanholmen.
Hedenberg, von Ludv., major, Hjorthagsvägen 9, Stockholm.
Helleberg, Birger, direktör, Birger Jarlsgatan 106 IV, Stockholm.
18
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Huldt, Herman, disponent, Skafted.
„
Kristoffer, bruksägare, Wahrensdorfsgatan 6, Stockholm.
„
Sven, bankdirektör, Strandvägen 17, Stockholm.
Huss, Gunnar, generaldirektör, Kungsholms hamnplan 3, Stockholm.
Häggbom, Emil, direktör, Umeå.
Kempe, Erik, fil. lic., Stockholm.
„
Ragnar, civilingenjör, Kungsträdgårdsgatan 22, Stockholm.
„
Seth, bruksägare m. m., Kungsträdgårdsgatan 22, Stockholm.
Kramer, I., häradshövding, Umeå.
Landgren, A. H., stadsfsikal, Umeå.
Larzon, Jean, direktör, Kastenhof, Stockholm.
Linden, Iwan, tandläkare, Umeå.
Lindfors, Elof, köpman, Loke 2, Umeå.
„
Magnus, grosshandl, St. Björnen 7, Umeå.
Lindström, G., överste, Vinkelgatan 13, Umeå.
Ljungquist, H., ryttmästare, Umeå.
Lundh, A., doktor, Djursholm, Stockholm.
Nilsson, J. M., direktör, Mästersamuelsgatan 42, Stockholm.
„
N., handlande, Umeå.
Nyström, H., direktör, Umeå.
Olsson, Aug. j:r, disponent, Karlavägen 11, Stockholm.
„
G., kamrer, Sv. Handelsbankens avd., Fredsgatan 10, Stockholm.
Ringstrand, Nils G., landshövding, Umeå.
Ringstrand, Berta, fru, Umeå.
Rydbeck, O., bankdirektör, Skand. Kredit A.-B., Stockholm.
Rydin, Axel, fil. doktor, Stocksund.
Salin, Karl, disponent, Umeå.
Scherdin, Per Ant., herr, Sibyllegatan 20, Stockholm.
Suellman, E., bankdirektör, Floragatan 6, Stockholm.
Stenberg, J. A., konsul, Skellefteå.
Sundin, Otto Elias, agronom, Umeå.
Sönsteby, K., disponent, Backe.
Wallmark, F. W., landsfiskal, Umeå.

Byggnadsfirman B r ö d e r n a L u n d b e r g

Pilgatan 19

U m e å

Rikstel. 942

Filial i Kiruna

V
|i

Åtager sig entreprenadarbeten och kontroltantskap, utför ritningar, arbetsbeskrivningar och kostnadsförslag. Försäljer fanér av furu och björk,
alla kvalitéer och tjocklekar. Tillverkar träfjäll, passande taktäckningsmedel för kyrkor o. d. Allt till humana priser.
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E. SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ
U M E Å
UTSTÄLLNING

KUNGSGATAN

Rikstelefon 854

51

Viklund, Adolf, riksdagsman, Brattfors.
Wikström, Henning, lantbruksingenjör, Skellefteå.
Winnberg, V., kassör, Nordmaling.
Zingmark, J. O., lantbrukare, Umeå.
Ålund, V., jägmästare, Karlavägen 78, Stockholm.
Öhlén, Einar, banktjänsteman, Bellmansgatan 22 c, Stockholm.
„
Iwar, banktjänsteman, Bellmansgatan 22 c, Stockholm.
Öhman, Joh. O., fabrikör, Umeå.
Öqvist, J. B., löjtnant, Skellefteå.
Örtenblad, Signe, fru, Åsele.

Årligt betalande medlemmar.
(inom länet).
Umeå.
Abramsson, Tora, kont.-bitr.
Andersson, P. A., snickare.
„
Emma, fru.
„
Frida, fru.
„
Ounnar, e. o. landskanslist.
„
Oscar, köpman.
Ahlgren, O., handlande.
„
K., tryckare.
Ahlqvist, E. A. verkmästare.
„
C., fanjunkare.
Alenius, Alb., brevbärare.
„
Einar, lärare.
Almgren, E., länsassessor.
„
Anna M., fru..
Almqvist, R., skräddare.
„
Agnes, hand.-bitr.
„
B., lasarettsvaktmästare.
„
Hilda, fröken.
Ahn, von M., fru.
„
Mart., fru.
Ahnlund, O., kontraktsprost.
„
Andreas, gårdsägare.
Ankarcrona, H., överste.
„
Hildur, telefonist.
Andersson, And., löjtnant.
„
Seth, kassör.
„
Fritz, bagare.
„
J. Alfr., handlande.
„
And., journalist.
„
Karl, hem.-äg., Ytterhiske 8.
„
Amelie, uppasserska.
„
E., skogsfogde, Ytterhiske.
„
Eric, reparatör.
Appelgren, O., lektor.

Rikstelefon 31

Etablerad 1871

ENGROS- & MINUTAFFÄR
Telegramadress:

V O N A H N

284"

Landskanslisten HILDING JOHANSSON
UMEÅ
Kommissionär hos Länsstyrelsen
O m b e s ö r j e r ingivande och uttagande av handlingar. Tillhandagår
med uppsättande av ansökningar och inlagor. Ombesörjer inkasseringar, bevakningar vid exekutiva auktioner m. m.
Tel. Tjänsterummet

840

Tel. Bostaden

982

Ö v r e N o r r l a n d s Ingenjörsbyrå
S T O R G A T A N

72

-

UMEÅ

Ingenjör:

Civilingenjören H. Larsson

Tel. 895

Konsulterande i juridiska frågor :

Magnéts Advokatbyrå

Tel. 117 & 770

Samarbetar i stadsplanefrågor med :

Arkitekten i Kungl. Byggnadsstyr. Åke Tengelin

Förslag, arbetsledning och kontroll å arbeten inom väg- och vattenbyggnadsfacket, spec. vattenkraftanläggningar, flottledsbyggnader och sjöregleringar. Geodetiska mätningar, stadsplaner, grundundersökningar m. m.
Inlagor till vattendomstol.
Sakkunnig behandling

HENRIK
Rt. 423

::

Billiga

HARJU

-

FÄRG-, KEMIKALIE- & TAPETAFFAR

Specialavdelning

för fotografiska

artiklar.

priser

UMEÅ
Rt. 423

Lokal: Kungsgatan 63

Rekommenderar sin sortering av Färger, Fernissor, Falu
rödfärg, Tapeter, Kameror. Stor sortering Förbands- och
sjukvårdsartikl. m. m. Order till landsorten exp. o m g å e n d e
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HEMBYGDENS

HISTORIA
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i stort och smått har s e d a n 80 å r tillbaka t e c k n a t s 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 f ö r envar, som
vill nä den burgnaf publiken.

Prenumerera!

Annonsera!

Arnell, M., lektor.
„
E., fru.
Arner, And., lektor.
Arwe, Carl, pastor.
Asp, Isidor, faktor, Qimonäs.
Backlund, Karl, ingenjör.
Benedictsson, S., banktjänsteman.
„
Inez, fru.
Berg, K. E., rådman.
„ Elma, fru.
„ Ragnar, sem.-lärare.
„ E., sergeant.
Bergmark, Aron, köpman.
Bergstedt, Axel, löjtnant.
„
Naima, fru.
Bergstrand, Elin, kontorist.
Beronius, G., jägmästare.
Beskow, Maria, teckningslärarinna.
Bjerking, Arv., redaktör.
Bjurström, Anna, fröken.
Björk, Erik, folkskollärare, Böle.
Björnwall, Erik, 1 :e prov.-läk.
„
Karin, fru.
Blomqvist, H., faktor.
Bodin, P. O., fastighetsägare.
Bohm, Emil, lotskapten.
Bondesson, K. Q., lektor.

Boman, J. F., överpostiljon.
Bohmansson, Q., överläkare.
Boström, Gustaf, häradsskrivare.
„
Inga, fru
„
Tyra, pappershandl.
Bourvall, Bertil, fotograf.
Broman, Eva, lärarinna, Teg.
Broman, V., kamrer.
Broström, Axel, Th., lantmätare.
Burseli, Tyra, fru.
Burman, Elisabeth, fru.
Busch, Tyra, fru.
Byström, Tekla, lärarinna.
Bäcklund, Rosa,, fru.
Bäckman, B., kassör.
„
E. B., bankkassör.
Bäckström, J. M., byggmästare, Teg.
„
Oskar, målare, Böle.
„
Gunnar, hem.-äg., Böle.
„
A., faktor, Ytterhiske.
Carlsson, A. M., redaktör.
„
Elsa, fru.
„
Robert, flottningschef.
„
Kristina, änkefru.
„
Signe, fröken.
„
Anna, prokurist.
„
Hilding, mekaniker.
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Edra böcker, vari bladen börjat lossna.
genast

Edra b ö c k e r för bindning till

Zetterström & A l m s t r ö m s B o k b i n d e r i , U m e å I
Kungsgatan 58

Rikstelefon 182
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OSCAR L D F G R E N S FRUKTBLOMSTERHANDEL
Rt. affären 456, bostaden 728
R

E
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M
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R

A

S

Egen odling av alla slags SNITTBLOMMOR och
KRUKVÄXTER

Eriksson, K., fru.
Carlsson, Albin, reparatör.
Cederström, O., kapten.
„
Joh., tullvaktmästare.
Claesson, F., stadskassör.
„
Nanny, lärarinna.
Dahlberg, F., adjunkt.
„
Joh., gårdsägare.
Dahlgren, O., direktör.
„
Gottfrid, direktör.
„
Erik, konditor.
„
J. kanslist.
„
Helmer, kontorist, Ytterhiske.
Dahlman, Sigrid, lärarinna.
„
Konrad, maskinist, Klabböle.
Dahlroth, J., handlande.
„
E., hem.-äg., Böle.
Danielsson, Ludv., skräddare.
„
Nils, jordarbetare, Böle.
Degerman, Elin, lärarinna.
Fjellström, Hildur, pappershandl.
Dufvenberg, E., redaktör.
Forsberg, Aug., hotellförest.
Dyberg, B., jägmästare.
„
J. Ad., köpman.
Edén, N. P., l : e postiljon.
„
Annie, fru.
Edgren, Maria, fru.
„
Alma, fru.
Edsteal, C., lotsförman.
„
Axel, fabrikör.
Edström, N. Hj., prokurist.
Forslöf, Alfr., faktor.
„
S., fru.
Forsman, Joh., köpman.
Edstrand, K., e. o. lektor.
Ekholtz, Tor, fotograf.
„
Helfrid, fru.
Elson, O., föreståndare.
Fossum, Ottilia, fru.
Emanuelsson, E., skr.-mäst. Ytterhiske,.Franzén J. Arv., åkare.
„
Em., gårdsäg., Sandbacka
„
Cecilia, fru.
Emsing, J. A., distr.-lantm.
Fransson, A. K., överbanmästare.
Fredriksson, R., ingenjör.
„
Anna, fru.
Fyrberg, Emma, fru.
Eriksson, Alma, fröken.
Fällman, K-, furir.
„
K. V., handelsres.
Gadd, Harald, häradsskrivare.
„
Johan, folkskollärare.
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MELANDERS

.

i n s t r u m e n t tillbehör,
noter
I

MUSIKHANDEL

R I K S T . 3 2 8
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HUSHÅLLSSKOLANS MATSALAR
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TELEFON 463 - KUNGSGATAN 56
Mottager matgäster på kortare eller längre tid samt
beställningar för större eller mindre samkväm.
God mat.

Ordning och reda.

ESTER

Billiga priser.

JANSSON

Hedberg, Hildur, lärarinna.
„
John, kontorschef.
Hedman, Bror, handlande.
Hedvall, Lydia, fru.
Heintz, G., landskamrer.
„
Elsa, fru.
Hellberg, Anna, fru.
„
Oskar, handlande.
Hellgren, Gunnar, reg.-veterinär.
Hellstén, Dagmar, fru.
Hellsten, C. G., förman.
Hellstén, G. B., agent
„
C. A., Herr.
Hellström, Thorsten, förvaltare.
Grahnen, O. H., civilingenjör.
„
Gärda, fru.
Granholm, Frans, ritare.
Henriksson, J. A., ångb.-kommissionär.
Granström, Ad., agronom.
„
Ester, fru.
Grubbström, A., tulltjänsteman.
Hermansson, Joh., tapetserare.
Grönfeldt, Anna, lektor.
„
Albertina, fru.
Göransson, E., bokhållare.
Hiller, Gösta, löjtnant.
Hage, Hilding, bokhållare, Öbacka.
Hagenberg, C. Th., musikfanj. V.-Teg.Hjortsberg, R., köpman.
Hallström, Eric, jägmästare.
Holm, Otto, lektor.
„
Siri, fru.
„ K., kamrer.
„
Nils Ivar, stud.
„ Jenny, fru.
Hansson,, Joh., tullvaktmäst., Ytterhiske „ P. F., landsfiskal, Teg.
„
Ludvig, hem.-äg., Ytterhiske. Holmgren, Gustaf, skomakare.
Harju, H., köpnian.
Holmström, E. A. skiftesgodeman, Teg.
Harnesk, I., fotograf.
Huld t, Selma, fröken.
Gafvelin, Elsa fru.
„
Åke, stud.
Gewalt, Helmy, fru.
Gistedt, Sten, frisör.
Glas, Gottne, disponent.
Grahn, O., typograf.
„
K. M., målare.
„
Gunnar, grosshandl.
„
C. A., byggmästare.
Granberg, K., med. kand.

UME A-KLICHÉER
VÄLKÄNDA

UMEÅ

I HELA

NORRLAND

KLICH EANSTALT
R T .

9 8 9
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A.-B. H. Anderssons Värme- &
Vatlenledninosailär
K U N G S G A T A N 89, UMEÅ
Tgmadr.: Värmebolag

-

Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 828

Centralvärmeledningar
Vatten- och

Avloppsledningar

Badrums- och Sanitära
installationer
utföras

Rör - Rördelar och Armatur
Sanitetsporslin och -emaljgods
Ho ar 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 p a r t i o c h

minut
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N Y H E T E R N Ä S

HAR FLYTTATS TILL
UTFÖR

ALLA

T B y C H E B I

UMEÅ

Kungsg. 48
KUNGSG. 48

SLAG

Telefon 294

INVID JOH. FORSMANS AFFÄR OCH SVEAOATAN

AV TRYCKSAKER

FORT,

VÄL OCH

BILLIGT

Hultman, Gustaf, landssekreterare.
Karlsson, O., jordbrukare.
Håkansson, Josef, gårdsägare.
„
Torborg, lärarinna.
I lägg, J., renhållningsarb.
Kempff, Sixten, lantbruksingenjör.
Hägglund, Olga, kontorist.
Kinch, K., civilingenjör.
Härlin, Ejnar, redaktör.
„
Wilma, fru.
Höglund, Nils, musikdirektör.
Kjellerstedt, Hertha, fröken.
Hörnell, Anna, lärarinna.
Kollberg, K., kassör.
Iwar, Erik, fanjunkare.
Kraepelien, Hans, bankkassör.
Lagergren, S., fröken.
Jacobsson, Edit, fröken.
Lagerqvist, Betty, änkefru,
„
John, byråassistent.
von der Lancken, R., överste.
„
Carl, handlande.
Laurell, Rob., arkitekt.
„
H., fru.
Larsson, Sigfrid, typograf.
„
G., kassör.
Janze, Seth, folkskollärare.
„
L. C., fanjunkare, I. 20.
Johansson, Fr. V., kamrer.
„
Oskar, byggmästai e.
„
Guido, arkitekt.
„
Runo, typograf.
Leander, Axel, disponent.
„
Helga, fru.
Ljung, K. E., poliskonstapel.
„
Edv., kont.-bitr.
Lidén, Hanna, lärarinna.
„
Greta, lärarinna.
Lilja, Gunhild, fru.
„
Otto, furir.
„
Joh., hem.-äg. Ytterhiske.
„
Sven, lärare.
„
Nils, snickare, Böle.
Lindberg, Karl, köpman.
„
V., lantbrukare, Västerhiske,
„
Johan, lagerarbetare.
„
J. E., skräddare, Västerhiske..Lindblad, Gustaf, sergeant.
Lindgren, Gustaf, linjeförman.
Jonsson, Tycko, kassör.
„
Alfred, åkare.
„
J. V., rektor.
„
Jonas, länsträdg.-mäst.
Lindholm, S., folkskollärare.
Lindkvist, L. A., överinspektör.
Jonsson, Tycko, kassör.
Lindquist, Olof, postvaktmäst.
Jäger, Bror, furir.
Lindström, Olga, fru.
Jungner, Hugo, rektor.
Lindvall, Harald, bankkamrer.
Jönsson, Nils, distr.-lantm.
Lundberg, Ax. K., lokförman.
„
K., fru.
„
Joh. A., kassör.
Kampf, kamrer.
I<>:<>I<>:<>:<>:OIOI<^H<>:<.>:<»>:O:<>IOT<>:OIOI-

B R Ä N N L Ä N D S
N y JV
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T R Ä F Ö H Ä D L I N G S Ä K T I E B O L J V G
•iiiEiiaiiiiiiiiiaiiaifaiaiiiiiiiftiiiaiiiiifliiiTaaiiiaiiiiitaiiiiiiiiiiiiiBiaiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiflitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiai
Postadress: B r ä n n l a n d - Rt. Brännland n:o 1 - Telegramadress: T r ä f ö r ä d l i n g e n
Försäljer irån egna sågverk och hyvlerier alla slag och
dimensioner av sågade och hyvlade trävaror. Största sortering. Alla sorters byggnadssnickerier av ek, björk o. furu
Kyrko-, bank- o. butiksinredningar m. m. levereras fr. modern snickerifabrik
Obs.! Stor leveransförmåga!
Infordra of.erter!
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i alla för byggnader förekommande dimensioner o.
kvalitéer levereras till moderata 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.

UMEÅ
a

Telefon 364

ÅNGSÅGS

AKTIEBOLAG

ÖBACKA, UMEÅ

Telefon 364

a

Lundberg, August, nämndeman, Teg. Nilsson-Hjort, Elsa, fru.
Lundmark, Emil, grosshandl.
„
K. N., förvaltare.
„
G. A., fanjunkare.
Nilsson, Karl, faktor.
„
Frans, Herr.
„
Nils Hj., drätseldirektör.
„
Fr., bankdirektör.
„
Joh., handlande.
Lundström, Joel, typograf.
„
Olof, vandringsrätt., Böle.
„
K., agronom.
Nilsson-Göing, förvaltare, Teg.
„
Alfrida, fru.
Nilsson, E., herr, Gimonäs.
„
Fr., kassör.
Nettelbladt, Tekla, fru..
„
Hulda, lärarinna, Grisbacka.Nordén, Sven A., grundlägg.
Lundquist, Oscar, läroverksadj.
Nordgren, J. M., hamnkapten.
„
Edvard, länsarkitekt.
Nordgren, Maria, fru.
Löfgren, Hulda, fru.
„
Elsa, barnmorska.
„
Oskar, handlande.
Nordström, Alma, lär:a, Västerhiske.
Löfdahl, Karl, slaktare.
„
Arvid, hem.-äg., Anumark.
Malmquist, J., folksk.-lär., Röbäck.
Nordvall, A., musikdirektör.
Mark, Maria, handlande.
Norlin, Betty, lärarinna, Teg.
Marklund, M., fru.
Norman, Axel, köpman, Ytterhiske.
Mattsson, Svea, hand.-bitr.
Norrman, G. L., maskinist, Västerhiske.
Mauritzen, Axel, vaktmästare.
Nyberg, N. J., gårdsäg.
Melander, Thure, musikhandlare.
„
J. A., fanjunkare.
Middelsten, Ester, fröken.
„
Rickard, fängelsedir.
„
Sigrid, fröken.
Nyholm, Gerda, fru.
Modig, Alma, fru.
Nyländer, K., pantbanksfst.
Nilsson, Carl, kassör.
Nyman, N., rektor.
„
Axel, typograf.
Nyström, A. E., målare
„
Nils, mejerist.
„
N., kapten.

O. F.
Rt. 102

S A N D B E R G
Garn- & Manufakturaffär
Dam- &
Barnkonfektion

STÖRSTA SORTERING

Rf-

102

BILLIGASTE PRISER
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HOLMÖNS NYÄ SALTERI&ROKEIII
Innehavare:

J. A D .

FORSBERG

U M E Å

Telegrafadress: JAFORSBERG
Telefon: Umeå 365, Holmön 4
A L L R A
FINASTE
INSALTNING
AV
NORRLANDSSTRÖMMING
OCH
N O R R L A N D S L A X

a

e

Ocklind, Fridolf, inspektör.
Rehn, Pehr, hem.-äg., Hissjö.
Oldman, Olof, förvaltare, Haga.
„
J., riksdagsman, Hissjö.
Olofsson, Hanna, fru.
Reis, Ernst, bankdirektör.
„
Artur, Herr.
Ringström, Engla, lärarinna.
Olsson, Gunilla, lärarinna, Böle.
Roos, Henry, löjtnant.
„
Karl, bagare.
Roseli, Hanna, musiklärarinna.
„
Arvid, kontorschef.
Rosén, Stellan, redaktör.
Ohlsson, Karin, fru.
Rosencrantz, A., apotekare.
Orring, Frans, skogs faktor, Västerteg. Runström, Gösta, lasarettsläkare.
Palm, Karl, herr, Gimonäs.
„
Kerstin, fru.
Palmgren, Gust., maskinist.
Rönnberg, Oskar, ombudsman.
Möllman-Palmgren, H., intendent.
„
Fanny, fru.
Persson, G., arbetare, Gimonäs.
Rönnmark, Maria, sömmerska.
Pettersson, Joh., kyrkvärd, Grisbacka.Röse Joh., postexpeditör.
„
Nils, målare.
Sasdén, Carl Th., köpman.
„
Axel, kontorist.
„
Gustaf, köpman.
„
Anna, lärarinna.
Sandberg, Oskar, maskinist.
„
Ingrid, lärarinna, Västerhiske.
„
Edla, fru.
„
Maria, hem.-bag.
„ • Lorentz, snickaremäst.
„
Gösta, ritare.
„
Lina, Grisbacka.
„
Viktor, kakelugnsmak.
„
O. E., herr, Böle.
Pihlstrand, P. G. R., auditör.
Sandström, P. W., byggmästare.
„
Jonas, maskinist.
„
Beda, kontorist.
Quennerstedt, N., vattenrättsdomare.
„
Marie, lärarinna.
Rasmusson, N., distr.-lantmätare.
„
E A., hem.-äg., Böle.
„
Astrid, fru.
„
Thyra, förest :a, Västerteg.
Regneil, A. L., bankdirektör.
„
Ludvig, hem.-äg., Västerteg.

AKTIEBOLAGET FASTIGHETSBYRÅN, UMEÅ
Vasagatan 17 - Rikstelefon 674
•
Fullständig fastighetsförmedling.

Eget annonsorgan:

Ombud för försäkringsbolaget Norra Sverige.

-

ANNONSBLADET
Hyresförmedling
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_ HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS
Adr.: Umeå EGNAHEMSNÄMND

T e l e f o n 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 3/4 %. 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 .

Telefon 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
ooh gratis biträde vid uppsättande av ansökningar om sådana
lån.
Säljare av mindre jordbruksfastighet kunnna få sina fastigheter avgiftsfritt införda i Jordbruksdepartementets fastighetsförteckning, som erhålles gratis och franko från byrån.
I

y
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UMEÅ LYSOLJEAKTIEBOLAG

Vacuum och Pratts smörjoljor.

Obs.!

Bensinstationer: Skolgatan 49, Kungsgatan 45.
Scherdin, O., löjtnant.
„
Berta, fru.
Schöld, Carl, fanjunkare.
Schönfeldt, Henny, lärarinna.
Schönning, Ester, kassör.
Schwartz, Eugen, bankkamrer.
Selin, Joel, trädgårdsmäst.
Serrander, Sigrid, föreståndarinna.
Silén, Ejnar, kyrkoherde.
Silfverbrand, P., kapten.
Sjöberg, R., frisör.
„
Carl, frisör.
„
Q., frisör.
„
J. Aug., verkmästare.
„
Britta, fru.
Sjögren, Egil, guldsmed.
Sjöstedt, Selma, fru.
„
P. O. E., montör.
Sjöström, Erik, reparatör.

Spolplatta för bilar.
Telefoner: 93, 104.

Sjöström, Oskar, inspektör, Gimonäs.
Sollén, J. N., kontrollant, Öst-Teg.
Sortelius, A. F., överlärare.
„
Lydia, fru.
Stiernström, Berta, fru.
„
Anna, fru.
„
I., kapten.
Stigell, Torsten, direktör.
„
Lisa, fru.
Strandeli, Margit, lärarinna.
Strandgren, Elisabet, fröken.
„
Oskar, byggmäst.
Strömberg, C. A., köpman.
Strömgren, Aron, bokhållare.
Strömquist, Elsa, fröken.
„
N., handlande.,
Sundén, Ragnar, student.
„
Emma, fru.
Sundkler, O., köpman.
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Sundquist, J. O., snickare.
Sundström, Joh., bryggmäst.
„
J. H., fanjunkare.
„
E., fru.
Svahn, Agnes, änkefru.
Svanberg, Harald, lektor.
Svanström, P. A., borgmästare.
„
Rosa, fru.
Svedbäck, Vilh., agronom.
Sylvén, A., överjägmäst.
„
Thyra, fru.
Thalén, D J., disponent.
„
Anna, fröken.
„
Lorentz, agronom.
Tiberg, I<. O. D., advokat.
Tornborg, Joh., distr.-lantm.
„
Ingrid, fru.
„
Signe, fru.
„
Astrid, fröken.
„
Sgine, fru.
Törnquist, Emilia, fru.
Uhnoo, Axel, kapten.
Ullsten, Carl, musikfanjunkare.
Umeå Gymnasieförening.
Unander-Scharin, Arne, direktör.
Unger, B., konsulent.
„
Greta, fru.

Vadell, Gustaf, kamrer.
Vagenius, Paul, överlantmätare.
„
Ebba, fru.
„
Åke, jaurnalist.
Vahlberg, Lennart, major.
„
Signe, lärarinna.
Waldenström, Lotten, fröken.
Wallrnark, Sigrid, fru.
Wedberg, Erik, överstelöjtnant.
Vestberg, M., tel.-arbetare.
Vesterberg, Frida, fru.
„
Oskar, stationsinspektor.
Vestman, Jonas, jägmästare.
„
Erik, jägmästare.
Widding, C. A., ombudsman.
„
Eva, fru.
Wikberg, Dagmar, fru.
„
John, kommissionär.
Wiklund, Edvin, herr.
Wikner, F. M., handlande.
Wilton, Åke, lasarettsläkare.
Vincent, Tekla, uppasserska.
Wistrand, G., lektor.
Wretling, Otto, fabrikör.
„
David, skulptör
Wägberg, N. F., disponent
Wåhlberg, Clas, musikfanjunkare.
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Prova

Rostad kaffeblandning av h ö g kvalitet.
Pris kronor 3: 3 0

kilot.

Säljes i

S/EDÉNS SPECERIAFFÄRER
UMEÅ
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Wännman, J. E., sjökapten.
Andersson, Agnes, iröken.
Vännraan, Joh., byggmästare.
„
Anna, iru.
Wärre, Wolger, kamrer.
„
Efraim, kamrer.
„
Signe, fru.
Beling, K., jägmästare.
Wästfeldt, C. J., arbetschef.
Borg, Q., överjägmäst.
„
Lalla, fru.
Boström, J., veterinär.
„
Erik, kapten.
Brandt, Ellen, lärarinna.
Zackrisson, Alma, fröken, Innertavle. Brännström, Ludv., riksdagsman.
Zetterström, K., lantmätare.
Burman, Otto, landsfiskal.
„
Carl, bokbindare.
Burström, Ossian, lärare.
Zingmark, G., bokbinderiarb.
Bäckman, N. A., skogschef.
Åhman, J. R., svarvare.
Bäärnhielm, Marg., lärarinna.
„
Linda, fru.
Dahlberg, Birger, verkmästare.
Åström, C. E., verkmäst., Västerhiske.Dahlin, K. R., herr.
„
Elsa, lärarinna, Västerhiske.Elversson, Hafuna.
„
C. G., fanjunkare.
Enström, O., lärare.
„
Dagmar, fru.
Eriksson, Nina, lärarinna.
„
Bernh., herr.
Fahlgren, Berta, fröken.
„
Edvard, kamrer.
„
U., postexpeditör.
Öberg, Sven, maskinist.
Fellström, K. A., kyrkoherde.
Öhman, J. V., ingenjör.
Forsell, Betty, fröken.
Öqvist, Ingeborg, fröken.
„
Märta, lärarinna.
Örnfeldt, Gunhild, fru, Västerhiske. Frick, Ivar, journalist.
Östberg, E A., bagare.
Hedman, Ivan, distr.-lantmätare.
Hedlund, Henny, lärarinna.
Skellefteå.
Häggbom, Sven, stadsbokhållare.
Ahlman, J. F., folkskoleinspektör.
Hällström, Beda, läiarinna.
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Johansson, A., brevbärare.
Jonsson, Gertrud, fröken.
Kårsell, B., läkare.
Lagergren, Anna, lärarinna.
Lagerquist, Emil, grosshandlare.
Landström, John, bagare.
Larsson, L., postmästare.
Linder, Th., tumningschef.
Lundeli, Olga, telegrafist.
Lundgren, Petr., skollärare.
Lundquist, Anna, fröken.
Nygren, Ådéle, lärarinna.
Nyström, Helena, fr.
Näslund, J. A., folkskoleinspektör.
Palmgren, Sten, hovrättsnotarie.
Rehnberg, Ossian, flottningschef.
„
Ruth, lärarinna.
Renhorn, Gust., lärare.
Sjöström, R., slöjdlärare.
Sjödin, Tycko, järnhandlare.
Skellefteå stads skolbibliotek.
Skellefteå stads folkbibliotek.
Snellman, G. A., distr.-lantmät.
„
Hildegun, fru.
Ström, Gustaf, herr.
Svenonius, R., kamrer.
Söderling, E., länsträdgårdsmästa.e

Söderström, Aug., herr.
Tjulin, Gustaf, konsul.
W/allgren, A., landsfiskal.
Wikström, H., läroverksadj.
„
A., redaktör.
Westerlund, E., journalist.
Åström, Otto, folkskollärare.
Öhman, Gustaf, Köpman.
Östed, Magda, lärarinna.
Östlund, Svea, lärarinna.
Agnäs.
Björling, A. Fr., herr.
Lundberg, Edw., hem.-äg.
Ammarnäs.
Forsvall, B., herr.
Rusen, V., adj.
Grundström, L., herr.
Avaträsk.
Granström, Erika, lärarinna.
Lindberg, Erik, herr.
Nyman, Viktor, skogsmästare.
Viklund, Leon., herr.
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Konstruktioner utföras mot lågt arvode.

Bastuträsk.
Berglund, Hildur, fru.
Brändström, E., fröken.
Bäckman, Anna, lärarinna.
Bäckström, Ester, postst.-förest.
Oren, Oskar, inspektor.
Hallner, A., herr.
Holmlund, Alb., fabrikör.
Jonsson, John, kont.-bitr.
Larsson, Emil, herr.
Lindqvist, Emma, rikstelefonist.
Lundgren, L. O., skräddare.
Marklund, Annie, frk.
„
Axel, länsschaktmäst.
Svahn, Helena, lärarinna.
Wallén, Karl, banmästare.
Zingmark, A., folkskollärare.
Östensson, A., banförman.
Bjurholm.
Bellander, N., nämndeman.
Bäckström, Verna, lärarinna.
Eriksson, Oskar, skräddare.
Forsberg, Oerda, fröken.
Holmgren, S. A., nämndeman.
Johansson, Hedvig, fru.
Kungsman, J., hem.-äg.
Lundberg, Hilda, fru.
„
Agda, fröken.
Lindquist, Anna.
Nordström, C., kronojägare.
„
Rud., kronoj ägare.
Samkoff, Joh.. herr.
Strandberg, Hugo, postst.-förest.
Strinnholm, V., skräddare.
Ståhlsten, F., handlande.
Borgsjöbyn.
Sundborg, Karl, skräddare.
Lindblad, herr.

Tel.-adr.:

Fcerden

Botsmark.
Karlsson, Joh., herr.
Nilsson, J. A., folkskollärare.
Westerlund, Alfr., herr.
Brännfors.
Holmlund, Gustaf, nämndeman.
Lund, Betty, lärarinna.
Brännland.
Andersson, Ragnhild, lärarinna.
Gerdin, S. P., snickare.
Eriksson, Anna, fröken.
Jonsson, Emil, skiftesgodeman.
,.
Elin, lärarinna.
„
Alb., inspektor.
„
Thure, herr.
Lidström, Amalia, lärarinna.
Nygren, R. O., herr.
„
Ebba, lärarinna.
Bureå.
Aspgren, Erik, herr.
Burström, C. L., skräddare.
Eklund, K. G., herr.
„
Göta, lärarinna.
Holmgren, Betty, fröken.
Jansson, Elof, kantor.
Jonsson, Emil, skiftesgodeman.
Larsson, L., fröken.
Lundmark, Alma, lärarinna.
Nordin, G., byggmästare.
Nyström, C. H., lärare.
Burträsk.
Brännström, Hilma, fru.
Hallgren, Svea, postst.-förest.
Johansson, A. F., schaktmästare.
Jonsson, Anna, fru.
Larsson, H. A., handlande.
Lindeberg, Karl, kom.-lantm.
Lundh, Theodor, pastor.
Markgren, R., kyrkoherde.
18
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Rönnberg, J. F., kamrer.
„
Magda, fröken.
„
Dagmar, fröken.
Söderholm, O., vandringsrättare.
Zetterberg, w., förvaltare.
Bygdeå.
Ahn, von M., fru.
Andersson, Ernfrid, herr.
Bruhn, Augusta, fröken.
Bäckström, Maria, fröken,
Isberg, Otto, fabrikör.
Lindström, Selma, postst.-förestånd.
Lundqvist, P. O., herr.
Markgren, Alb., kyrkoherde.
Pettersson, K. W., schaktmästare.
Åström, Hildur, fröken.
Bygdsiljum.
Andersson, Rut, fröken.
Boström, Alvira, postst.-förest.
Olofsson, J. P., herr.
„
Helmer, herr.
„
Vilhelm, skomakare.
Byske.
Fahlgren, O. A., herr.
Gårding, O., landsfiskal.
Lundqvist, Mina, fröken.
Norgren, Joh., kassör.
Olsson, Hilda, lärarinna.
Bäsksjö.
Eriksson, Nils, lärare.
Forsberg, Hulda, fru.
Dikanäs.
Lindholm, K., magister.
Nyländer, K. J., lapptillsyningsman.
Stjärnholm, A., komminister.
Västerlund, Aug., lärare.

Dorotea.
Andersson, A. P., herr.
Fellenius, V., jägmästare.
Selin, Jonas, herr.
Sjöström, Ernst, herr.
Strömbom, Sten, provinsialläkare.
Östman, Olof, herr.
Drängsmarksby.
Essner, Hjalmar, folkskollärare.
Lundmark, Valborg, fr.
Sandström, Gertrud, fröken.
Finnforsfallet.
Lindberg, Alma, fr.
Nilsson, J. G., herr.
Wimmerdahl, Caresia, lärarinna.
Fredrika.
Bjurberg, J. U., kyrkoherde.
Brännström, G., herr.
.Bäcklund, Sigrid, fröken.
Danielsson, N. A., herr.
Gidlund, Oskar, herr.
Hedman, kronojägare.
Jonsson, Fab., hem.-äg.
„
Elof, herr.
Nordenstedt, E., herr.
Ström, Sanny, fröken.
Tengberg, O. A., herr.
Granliden.
Holmlund, Anna, lärarinna.
Johansson, Jenny, fröken.
Karlsson, E., magister.
Löfstedt, C. M., hem.-äg.
Olofsson, Hilda, sjuksyster.
Qvarnström, Alfons, herr.
Wikdahl, Erik, hem.-äg.
Öhlund, Rut, lärarinna.
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Holrnsund.
Andersson, Klas, herr.
Dahlén, Elisab., fröken.
Granström, A., herr.
Hansson, Josef, herr.
Holmqvist, Adolf, maskinist.
Häggström, M., bokhållare.
Johansson, B. A., kapten.
Kriström, Oskar, herr.
Lundberg, Leon., herr.
Lindfors, Mary, fröken.
Lindgren, Anna, lärarinna.
„
Seth, herr.
Nordlund, Allan, herr.
„
Edit.
Sandberg, Knut, herr.
Söderholm, Anna, lärarinna
Åkerlund, Ax., stuvare.
Ölund, Ida, fru.
Holmön.
Lundberg, J. A., herr.
Oliv, Martin, komminister.
Wikander, Hanna, lärarinna.
Hällnäs.
Burström, Elise, lärarinna.
Holmgren, Ruben, herr.
Jonsson, E., herr.
Lundqvist, Gust., herr.
Persson, Hertha, fröken.
Hörnsjö.
Johansson, Anna, fröken.
Larsson, Tea, fröken.
Hörneå.
Andersson, Hulda, lärarinna.
Bergström, Elsa, fr.
Carlsson, Gunfred, lärarinna.
Gafvelin, Hildur, fröken.

Grönqvist, J., herr.
Hammarberg, E., herr.
Johansson, Andreas, herr..
„
Halvar, herr.
Lenman, J. K., folkskollärare.
Löfgren, Konny, herr.
Lundin, Karl, jierr.
Johansson, Andreas, herr.
Nordgren, Ludvig, herr.
Renmark, Helmer, herr.
Sandström, C., föreståndare.
„
G. A., herr.
Sundberg, John, faktor.
Sundelin, K., kyrkoherde.
Svensson, Erik, herr.
Tegenfeldt, Edvin, herr.
Viklund, Edvin, herr.
„
Ester, fröken.
Jörn.
Andersson, M., fjärdingsman.
Backman, K. G., folkskollärare.
Berglund, Ragn., folkskollärare.
Englund, G., förste postassistent.
Felt, Ragnhild, fröken.
Johansson, Elma, lärarinna.
„
Artur, herr.
Larsson, Oskar, apotekare.
Renman, Lovisa, lärarinna, österjörn.
Sparrman, Hilda, fröken.
Wallmark, Filip, lärare.
Öberg, Arvid, faktor, österjörn.
Kallholmen.
Hedmark, Frida, lärarinna.
Johansson, Lydia, fröken.
Jonsson, H., fröken.
Kallholmens skolbibliotek.
Lundmark, H., herr.
Norberg, S., herr.
Sävenäs Nya Aktiebolag.

A x e l H o f f s t e n s Blomsterhandel
i el. 177 ankn. trädgården

U m eå

Tel. 177 ankn. trädgården
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Beställningar å Blommor för leverans å de flesta orter i in- och utlandet
emottages av oss, tillhörande Föreningen för Blomsterbeställningsförmedling.
Gör Eder i vår affär underrättad om de stora fördelar vår
orderförmedling medför.
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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
K u n g s g . 57.
SENASTE NYHETER

Kalvträsk.
Lind, Artur J., herr.
Norberg, Göta, lärarinna.
Ulfhielm, Ninny, lärarinna.
Wiklund, Hj., herr.
Klutmark.
Bäckström, Stina, lärarinna.
Nyström, Anna, lärarinna.
Wahlberg, Signe, lärarinna.
„
Adéle, lärarinna.
Krångfors.
Lundgren, Ida, lärarinna.
Nygren, Anette, lärarinna.
Kusfors.
Björk, Lars, herr.
Nygren, V., lärarinna.
Kusmark.
Frisk, B., folkskollärare. .
Fuhrberg, Signe, lärarinna.
Kåge.
Lindfors, C. O., handelsförest.
Marklund, K., lärare.
Pettersson, Arv., repslagare.
Ljusvattnet
Brännström, Nils, landstingsman.
Burlin, Ludv., hem.äg.
Holmström, A., handlande.
Nyström, Andr., nämndeman.
Renman, Hilma, lärarinna.
Wikström, Alma, fru.
Lomsjö.
Hammar, Hildur, fru.
Johansson, T., lärare.
Lindmark, Hilda, lärarinna.
Nilsson, Folke, herr.
Persson, Johanna, fru.
Lycksele.
A.-B. N. J. Bäcklund.
Grahn, P. E., nämndeman.
Johansson, Vera, fru.
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Jonsson, E., landtingsman.
Karlsson, Hilma, fröken.
Lindgren, Adolf, herr.
Marcusson, J. Th., herr.
Olsson, J. A., herr.
„
Per, herr.
Sjöberg, H., jägmästare.
Strandberg, B., jägmästare.
Lögdeå.
Hörnsten, B., herr.
Nyberg, K. H., herr.
Nygren, J., folkskollärare.
Rönnberg, Elon, herr.
,,
G., faktor.
Wiklund, J. A., hem.-äg.
„
Adolf, herr.
Lövånger.
Andersson, Carin, fröken.
Burman, Elise, postst.-förest.
Dahl, Ragnar, landsfiskal.
Edström, Carl, kyrkoherde.
Fällman, Anton, lärare.
Gafvelin, R., handlande.
Johansson, Eric, skräddare.
Lundmark, P. A., lärare.
Olsson, Ida, lärarinna.
Rönnmark, Anny, fröken.
Westman, Bengt, kamrer.
Wikdal, Erik, hem.-äg., Mångbyn.
Öhman, Hilda, lärarinna.
Malåträsk.
Bergström, E., handlande.
Dahlström, K., kyrkoherde.
Renström, E., herr.
Marsfjäll.
Holmgren, Petrus, lapptillsyningsman.
Johansson, Ax. Aron, hem.-äg.
Larsson, Agata.
Rosendal, Adelina, sjuksyster.
Meselefors.
Andersson, J. O., herr.
Johansson, Ida, fröken.
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Norsjö.
Billström, E., kyrkoherde.
Brandt, K., urmakare.
Isaksson, G., fröken.
Lexner, C. H, distr.-veterinär.
Lidén, Ernst, lärare.
„
Myri, lärarinna.
„
E. A., bokhandlare.
Sedin, Manfred, herr.
Wikström, E., inspektor.
Nordmaling.
Blom, William, förvaltare.
Carlsson, Ivan, kassör, Olofsfors.
Dahlström, Betty, bokhandlare.
„
Astrid, fröken.
Eklöf, G., folkskollär.
Eriksson, Alma, lärarinna.
Forsberg, Maja, lärarinna.
„
Hildur, förest.
Fossum, Rut, sjuksköterska.
Gadd, Jenny, telegrafkommissarie.
Hallström, Hulda, lärarinna.
Johansson, Alma, lärarinna.
Jonsson, Ernst, nämndeman.
„
H., fru.
Josephsson, Svea, fru.
„
Helge, kommissionär.
Lindberg, A., landsfiskal.
Lindmark, O., tobakshandl.
Ljunglöf, S. O., folkskollärare.
Lundgren, I., bagare.
Lång, Lilly, lärarinna.
Mattsson, Rob., chaufför.
Molin, Hanna, fru.
Nordström, Alex, herr.
Norling, Signe, fröken.
Olofsson, Hedvig, sjuksköterska.
Persson, Ellen, lärarinna.
Robbe, J., läkare.
Tirén, V., veterinär.
Wennman, Olof, bankkamrer.
Wikström, Aug., lärare.
Winnberg, Josefina, lärarinna.
Öberg, Svea, lärarinna.
Ölund, Selmer, ingenjör, Olofsfors.
Norrbyskär.
Abrahamsson, J. W., byggmästare.
Adner, V., lärare.
Berglund, C. J., materialförvaltare.
Dahlgren, E., herr.
Hörnell, Knut, kassör.
„
T. V., bokhållare.
Hörnfeldt, Alb., bokhållare.

Lundström, Olga, lärarinna.
Norstedt, B., arbetare.
Nordström, A. E., inspektor.
Olsson, Anton, herr.
Persson, Frans, herr.
Söderström, Carl, förvaltare.
Ny åker.
Forsberg, Bernh., kassör.
Hedberg, Karl, bagarmästare.
Holmlund, Oskar, kamrer.
Johansson, Linus, hem.-äg.
Jonsson, Alfons, herr.
Kellin, Siri, lärarinna.
Lundberg, Carl, herr.
Lundberg, Gunhild, lärarinna.
Lundström, Bernh., lärare.
Löfgren, Edit, fru.
Lövgren, Emil, A., lärare.
Nordberg, Karl, handelsförest.
Nygren, Oskar, herr.
Pettersson, Jenny, lärarinna.
Sjöström, Lilly, fröken.
Obbola.
Forsberg, Bernh., kassör.
Hedberg, Karl, Bagaremästare.
Johansson, Linus, hem.-äg.
Jonsson, Alfons, hand.-biträde.
Kellin, Siri, lärarinna.
Lundberg, Gunhild, Lärarinna.
Lundkvist, Bernh., lärare.
Lövgren, Emil A., lärare.
Löfgren, Edit, fru.
Norberg, Elisabeth, fr.
Pettersson, Jenny, lärarinna.
Sjöström, Lilly.
Sundfeldt, Birger, herr.
Öberg, F., handelsföreståndare.
Ostvik.
Grönlund, Linda, fröken.
Lundqvist, Viktor, handlande.
„
Adéle, lärarinna.
„
Edla, lärarinna.
Marklund, Oscar, herr.
Persson, Jens, herr.
Sundqvist, Alfrida, lärarinna.
Ratan.
Bäckström, Ax., herr.
„
Joh., herr.
Norlin, Linus, lots.
Röse, Bertil, herr.
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Renholmen.
Forssén, Marie, Louise, lärarinna.
„
H. J., kamrer.
Lilja, Essy, lärarinna.
Markström, H., förvaltare.
Robertsfors.
Andersson, K. R., fil. kand.
„
Hilma, lärarinna.
Björnegård, M., kyrkoherde.
Bredberg, Folke, banktjänsteman.
Burman, Bror, urmakare.
Dillström, Henny, lärarinna.
„
Siri, lärarinna.
Edbom, O. H., handelsförest.
Elfgren, Ruth, fröken.
Elovvsson, Alma, lärarinna.
Eriksson, E. M., sågställare.
„
Frid., verkmästare.
Forsgren, J. E., kassör.
„
Nanny, fröken.
Fresk, A., ingenjör.
Grenholm, O., kamrer.
Hallberg, J. E., skräddarmästare.
Hedman, Oscar, faktor.
Högström, Fanny, fru.
Hörnström, W., förvaltare.
Kroger, Ludv., befallningsman.
Laurell, Alice, telegr.-kommissarie.
Liedén, Alvar, landsfiskal.
Lindahl, Edit, lärarinna.
Lindberg, Anna, fröken.
Lindkvist, E., handlande.
Lindmark, Leontin, herr.
Lundqvist, Anna, lärarinna.
Möller, G., läkare.
Ramgren, Augusta, modist.
Sjöström, Willy, fru.
F. W., herr.
Stenberg, Axel, kronojägare.

Westerlund, Alb.., lärare.
Wikström, B. V., lärare.
Rundvik.
Andersson, Verner, herr.
Gustafsson, Karl, herr.
Lundberg, A. A., herr.
Lundmark, C. Th., bokhållare.
Norgren, A., kassör.
Olsson, Alrik, arbetare.
„
Linnéa, fröken.
Sappetsele.
Alenius, Constantia, fru.
Olofsson, Signe, lärarinna.
Sikeå.
Brändström, K., bokhållare.
Hedlund, Anna, lärarinna.
Johansson, Jenny, fröken.
Jonsson, Karl, herr.
Lundberg, Maria, lärarinna.
Lundgren, Albin, hem.-äg.
Markström, Frida, lärarinna.
Nilsson, N. O., skomakare.
Norbrandt, A., herr.
„
E., herr.
Olsson, P., kommissionär.
Skivsjöstrand.
Jacobsson, Alb., herr.
Wikström, Alfr., herr.
Skråmträsk.
Brännström, A., herr.
Eriksson, H.., herr.
Larsson, And., herr.
Sorsele.
Berglund, Emmy, lärarinna.
Calleberg, C. A., kyrkoherde.
Edblad, N., jägmästare.

iTT
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Gustafsson, Axel.
Hemström, Dav., läkare.
Jacobsson, Karl, lärare.
Kronquist, Ch., lärare
Lignell, Per, handelsförest.
Linder, Axel, kronojägare.
Lundmark, M., bokhållare.
„
C. J., bagare.
Nordlund, Anna, fröken.
Nyberg, E., landsfiskal.
Renman, Anna, fröken.
Rönnholm, G., kommunalordf.
Sahlin, Karl, kronojägare.
Zetterberg, H., jägmästare.
Westin, O. F., hem.-äg.
Ågren, Gunnar, kronojägare.
„
John, kronojägare.
Spöland.
Abrahamsson, G. P., banvakt.
Bengtsson, Gulli, lärarinna.
Carlsson, Märta, lärarinna.
Dahlberg, G. M., herr.
Emanuelsson, E., hem.-äg.
Lundberg, K., kontr.-assistent.
Olsson, Amelius, hem.-äg.
Persson, Erik, hem.-äg.
Sandgren, Joh., hem.-äg.
Schödin, N, lärare.
Strandberg, Joh., hem.-äg.
Sundelin, Tora, lärarinna.
Zackrisson, A., lärare.
„
Gerda.
Stensele.
Andersson, K. G., kronojägare.
Bjuhr, Karl, byggmästare
Bäckström, Sven, lärare.
Gulliksson, O., kronojägare.
Johansson, M., byggmästare.
Ljunglöf, Ida, lärarinna.

Storuman.
Danielsson, E. M., herr.
Jacobsson, Axel, handlande.
Lindholm, H., lärare.
Stenvall, Hulda, lärarinna.
Stöcksjö.
Enroth, Signe, lärarinna.
Hammarberg, E., herr.
Sävar.
Brokander, Ingrid, lärarinna.
Edström, K. J., herr.
Jonsson, Sanna, lärarinna.
Myrin, K., kyrkoherde.
Pettersson, Lydia, lärarinna.
Tavelsjö.
Brodin, K. L., kyrkvakt.
Eriksson, J. H., herr.
Karlsson, Nils, nämndeman.
Olsson, Helge, herr.
Sandberg, Gustaf, herr.
Tväråbäck.
Bäckman, Linnea, lärarinna.
Holmqvist, Karin, lärarinna.
Stridfeldt, Edit, lärarinna.
Tvärålund.
Andersson, Hj., herr.
Bredberg, Astrid, lärarinna.
Eriksson, G., fröken.
Grahnén A:son, A., herr.
Jacobsson, Carl, herr.
Johansson, H., fröken.
Olofsson, Olof, lantbrukare.
Olsson, Gideon, herr.
Sjögren, Algot, herr.
Sjöstedt, Rut, lärarinna.
Sjöström, Hanna, fru.
Sundling, Erik, handlande.

_jLi iiiiiiii4iitiiitiiiiiiiiiiiiiiEiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii4aiP4aiiiiriiitiiiiii]iiiifiiiiiiiaiiiiiTiiiiiiTiiiiiiiii«iiEiiiiiiiiiiiE]iiLiiiiiiiiiiaaTiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij_B.

i ANDE
I
|

NS B A G E R I
CAFÉ
( N Y A L O K A L E R )

NYGATAN

46

(MITT

EMOT

NYA

SEMINARIET)

iiiB3iBTiititiiiiiiiiiiaiaiiiiiiC4iiE9iBiiit4iiiiiii*ii»jiiBiii]iiiiiiiaaiiiiJitiiiiii]i>iiiiiiiiiBiiB»iiiiiir4iiiiiiiriiiiiiiiii4iiiiirii(iii9iiiiiiiiuiJiiiJiiiii9iiiiiBiiiiiiiii*iiiiiaiiiaa

|
|

304"

Sundsvalls Enskilda Bank
Solidarisk bank

Grundad 1864

Fonder: Kronor 32,500,000

Kontor i

Västerbotten:

Umeå, Skellefteå, Lycksele, Nordmaling, Vindeln
Gottgör h ö g s t a g ä l l a n d e

Tärnaby.
Andersson, K. A., lapptillsyningsrr
Lundberg, K. J., landsfiskal.
„
Rickard, chaufför.
Mörtzell, Joh., vandringsrättare.
Ursviken.
Bäckman, L. A., herr.
Eriksson, Johan, folkskollärare.
Fällman, Rob., herr.
Hagelund, C. Q., slipmästare.
Löfstedt, Ernst, arbetare.
Melander, J., herr.
Nordmark, Märta, lärarinna.
Nyman, Carl, köpman.
Persson, Gust., herr.
Unander-Scharin, E., intendent.
Wigren, Gustaf, förvaltare.
Wikberg, Karl, lots.
„
Hanna, lärarinna.
Vebomark.
Wallmark, J. Th., hem.-äg.
Westergren, O. A., hem.-äg.
Vilhelmina.
Ahlberg, Verner, kantor.
Bergström, Selina, barnmorska.
Ekström, Aug., jordbrukskonsulent.

(

r ä n t a å insatta medel

Forsstedt, Herb., kontr.-adj.
Jonsson, Anna, telegrafist.
Mattsson, And., herr.
Olsson, Edla, lärarinna.
Rönnlund, Astrid, fröken.
Vindeln.
Bäckström, G. A., herr.
Enström, J. Hj., ex. kronojägare.
Eriksson, Annie, fru.
Fjellner, A., lärarinna.
Folkhögskolan.
Fridner, Gustaf, jägmästare.
Församlingsbiblioteket.
Granell, S. A., agronom.
Holm, Ejnar, inspektör.
Hägglund, Ev., skräddare.
Häggström, Märta, fru.
Jacobsson, Rob., handlande.
Jahnsson, Ernest, köpman.
Johansson, Henny, fröken.
Jonsson, O. W., herr.
„
Nanny, lärarinna.
„
A. E., lantbrukare.
Karlsson, O. A., herr.
Lindgren, Magnus, slaktare.
Melander, Helge, folkskollärare.

305"
Jonsson, J., herr.
Jonsson-Röring, K., fröken.
Larsson, Oskar, hem.-äg.
Lideli, Olivia, postst.-förest.
Lindmark, J. A., kamrer.
„
Olga, lärarinna.
Lindqvist, A. H., kyrkoherde.
Lindström, Ejnar, lärare.
Vännäs.
Molin, A., apotekare.
Bäckman, Thea, lärarinna.
Moritz, Svea, fröken.
Dahlqvist, Siri, fröken.
Nilsson, H., herr.
Hellberg, Oskar, herr.
Olofsson, A. J., hem.-äg.
Ingerlund, Hilma, lärarinna.
Röring, Aug., herr.
Jacobsson, Axel, verkmästare.
Swartz, Vera, fru.
Karlsson, Julius, lärare.
Vesterlund, Hilding, herr.
Lagerqvist, K.ara, lärarinna.
Westermark, Estrid, fröken.
Laurin, Erik, prov.-läkare.
Åsele.
Nordström, J. A., herr.
Andersson, Ruben, folkskollärare.
Persson, Oustaf, lärare.
„
Johan, herr.
Pettersson, Valdemar, herr.
Edén, E. E., handlande.
„
P., herr.
Ingelsson, Alb., montör.
Sandgren, Herman, herr.
Jonsson, Hanna, fröken.
Skog, Märta, lärarinna.
Svedberg, Frans, folkskoleinspektör. Kalling, Eva, fröken
Lindgren, Erik, folkskollärare.
Wallner, Annie, lärarinna.
Logen "Fjällets Krona"s studiecirkel.
Åström, P. J. W., herr.
Mattsson, D., disponent.
Marcusson, E., bokhållare.
Åmsele.
Nettelbladt, T., jägmästare.
Granström, A., handlande.
Näslund, S., fröken.
Nilsson H., lärarinna.
Svensson, Uno, herr.
Åsele Folkbibliotek.
Å näset.
Åsele Skolbibliotek.
Andersson, Ester, lärarinna.
Öhman, Annie, lärarinna.
„
Lisa, lärarinna.
Åsträsk.
Boström, Alida, lärarinna.
Carlsson, O., folkskollärare.
Forsgren, F. V., folkskollärare.
Hansson, Viktor, herr.
Landmark, Erik, inspektor.
Henriksson, A. A., herr.
Älgsjöås.
Häggbom, J. E., herr.
Eriksson, Am., fröken.
Häggström, Edw., gårdsägare.
Gyll, Judit, lärarinna.
Johansson, Leander, herr.
Nilsson, O., jordbrukare.
Nordström, Hilda, fröken.
Olofsson, Ejnar, reparatör.
Reineck, T., inspektor.
Skolbiblioteket.
Wifell, A. Th., rektor.
Åström, Hugo, landsfiskal.

Axel Forsbergs Plåtslageri
Storgatan 29

UMEÅ

Rt. 475, ankn. bost.

Allt vad till yrket hörer utföres. Kostnadsförslag på begäran.
Förtenning med rent engelskt tenn alla fredagar, kärlen hämtas och
hembäras efter tillsägelse. Obs.! Sugfläktledningar för
sågverk och fab-iker. — Amerikanskt system.
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ALLA VÄSTERBOTTNINGAR
BÖRA VARA PRENUMERANTER PÅ

DAGLIG MORGONTIDNING FÖR
UMEÅ STAD OCH VÄSTERB O T T E N S LÄN

NORRLANDS

STÖRSTA

TIDNING

S N A B B A S T E NYHETSTIDNING
GODA

ORTSMEDDELARE

G E D I G E T

BÄSTA

I N N E H Å L L

ANNONSORGAN

TOTALUPPLAGA 31 O K T . 1927

13,500 ex.
Prenumerationspris:
Helt år 12 kronor,

Halvt

år 7

kronor
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Örträsk.
Andersson, J. F., hem.-äg.
„
Ina, lärarinna.
Berg, Elfrida, fru.
Eriksson, Signe, lärarinna.
Johansson, Ida, fru.
Jonsson, H., fröken.
Königsson, Aug., herr.
Lindström, A., kyrkoherde.
„
Joh., herr.
Löfgren, E A., faktor.
Nygren, Jakob, hem.-äg.
Östernoret.
Eriksson, Selina, lärarinna.
Nordin, Elna, fröken.
Persson, Artur, herr.
Stenberg, Anna, lärarinna.

Överklinten.
Andersson, Karl, herr.
„
Emil, bokhållare.
Dahlgren, Maja, lärarinna.
Forsmark, C. O., herr.
Grenholm, And., herr.
J. P., herr.
Holmqvist, H., herr.
Jacobsson, Göta, fröken.
Johansson, Joh., postst.-förest.
„
Gust., reparatör.
Jonsson, Alfr., handelsförest.
Lindholm, Arv., vandringsrättare.
Lundgren, Eugén, hem.-äg.
Mattsson, A., herr.
Nordström, Ellen, fröken.
Pettersson, Ossian, hem.-äg.

Övriga orter (inom länet).
Arksjö:
Balsjöåsen:
Bergsholmen:
Bjurforsfallet:
Björksele:
Blaiken:
Blattniksele:
Bodbysund:
Bullmark:
Bygdeträsk:
Ersmark:
Ekträsk:
Frostkåge:
Furuön:
Hammarstrand:
Hemberget:
Hemfjället:
Hökmarksby:
Hössjö:
Kvarnbysund:

Nolander, N. O., pastor.
Halfarsson, Hilda, lärarinna.
Norgren, Ch., fr.
Jonsson, L., herr.
Zetterqvist, I., komminister.
Lindberg, Aug., kronojägare.
Persson, M., vandringsrättare.
Gustafsson, Anna, lärarinna.
Nordén, T., lärarinna.
Olsson, O., hem.-äg.
Lindberg, Lotten, lärarinna.
Lindberg, Axel, distr.-tummare.
Holmberg, Gurli, fröken.
Stenman, Anna, f r .
Johansson, J. E., herr.
Ahlberg, Signe, lärarinna.
Lundmark, J. U., kronojägare.
Sundqvist, S., lärare.
Kjellin, G., lärarinna.
Lustig, H., f r .

_
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Västerbottens läns Hemslöjdsförening - Umeå
|

Rikst. 429

\

|
|

Rikhaltigt lager av för Västerbottens län typiska textiler, rotkorgar
och stilrena alster av lappsk hemslöjd m. m.

|
|

|
|

Anmälningar om arbete, beställningar o . dyl. m o t t a g e s under adress:
Västerbottens läns Hemslöjdsförening, Umeå.

|
|

T7 BBB
l BB
IB
ltB
laile
fB
lB
riBaiBB
I BB
I aJiBB
I BaiIBB
lailaiBaiaiBB
IB
lIBB
IB
lIBB
t JaiBB
IaiE
iaiBaiBEB
l BB
riEB
I BB
lIB
lB
il VJrB
i BBFaBBB
l BariBB
I FB
I agjBBB
IB
ailBBB
I BB
riaiB
iB
l BB
IB
I BaiIaiBBB
lIBaa
t ITT

308"

E. & B. N I L S S O N - M Å L A R E
Rt. 376 bost.

UM EÄ

Rt. 543 verkst.

Utför:
RUMS-, MÖBEL-, SKYLT-, AUTOMOBILOCH VAGNSMÅLNING SAMT I ÖVRIGT VAD TILL YRKET
HÖRER.
Obs.1

Verkstad

vid järnvägsstationen.

Lafsjö;
Lajksj Öberg:
Lillsele:
Lomselenäs:
Norrfors:
Rödåsel:
Slussfors:
Svarvarböle:
Tallsjö:
Tväråsel:
Umfors:
Vindelgransele:
Vanjaurbäck:
Ängesdal:
Öjebyn;
Örnäs:
Ösfernoret:

Postadr.:

Haga,

Umeä

Wåhl, Helge, lärare.
Nordenstedt, M., fröken.
Persson, Astrid, fröken.
Strömqvist, N. H., herr.
Burström, J. G., herr.
Karlsson, Olof, hem.-äg.
Andersson, P. O., lärare.
Jacobsson, Tea, lärarinna.
Widmark, D., fröken.
Sjöstedt, Ruth, lärarinna.
Johansson, N., herr.
Eriksson, Edv., kronojägare.
Sundström, F., kronoj ägare.
Johansson, B., fröken.
Andersson, C., rektor.
Karlsson, Aug., herr.
Nordin, Elna, fröken.

Utom länet.
Stockholm.
Ahn, Asta von, fröken.
Ahnlund, Nils, docent.
Almgren, H., apotekare.
Almkvist, N. J. F., statsråd.
Andersson, Knut, herr.
Behm, Maja, fröken.
Beite, M., fru.
Blomqvist, Gustaf, kamrer.
Burström, H., byråchef.
Carlsson, Thure, herr.
Carring, T., fru.
Dahlstedt, I., tandläkare.
Enell, M., fru.
Eriksson, Sophie, fru.
Fahlgren, John, kamrer.
Gafvelin, Rut, fröken.
Gavelin, Axel, överdirektör.
Grafström, S. J:son, herr.

Grahn, G. A., kontorschef.
Gustafsson, Axel, herr.
Hamrin, Jenny, fröken.
Hedman, J., verkmästare.
Hedman, T., avdelningschef.
Hjorther, Aug., grosshandlande.
Holmgren, Birger, banktjänsteman.
Huldt, Hampus H:son, ingenjör.
Huss, Helmer, aktuarie.
Huss, Ingrid, tandläkare.
Höijer, Rut, fröken.
Janze, Ester, fröken.
Janze, O., herr.
Johansson, Rosa, fru.
Kinberg, Elisabeth, fru.
Lidfeldt, N., intendent.
Lundin, Mia, fröken.
Lundmark, Ernst, banktjänsteman.
Lundqvist, Birger, doktor.
Lundqvist, Judit, fru.
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EN lämpligaste formen för
ett på lång sikt ställt planmässigt sparande är regelbundna insättningar pä kapitalräkning. Räntan lägges å denna
räkning genom bankens försorg
halvårsvis till kapitalet, vilket sålunda växer med ränta på ränta.

D

S K A N D I N A V I S K A
KREDITAKTIEBOLAGET

Löfgren, Ernst, löjtnant.
Löfgren, Seth, banktjänsteman.
Nissing, Rut, fru.
Nordmark, H., herr.
Norén, Oscar, herr.
Sjögren, Thorsten, banktjänsteman.
Stenberg, Emil, bankdirektör.
Stenberg, Erik, fabrikör.
Södermark, Fanny, fröken.
Teglund, K. A., kamrer.
Waldenström, R., revisor.
Westerlund, G., banktjänsteman.
Öberg, Karl, amanuens.

Bergström, H. J., verkmäst., Boden.
Bergström, E., fil. d : r , DjursholmsDanderyd.
Boman, Hugo, l:e stationsskrivare,
Ängelholm.
Brodin, Helmer, ingenjör, Härnösand.
Bromée, J., redaktör, Stocksund.
Burlin, O., överlärare, Malmberget.
Bäckman, G. W., herr, Köpmanholmen.
Bäckman, J., herr, Arvidsjaur.
Bäckström, R., herr, Mellansel.
Carlgren, M., jägmästare, Djursholm.
Carlsson, Henrik, kyrkoherde, Sanda.
Carlsson, M., fröken, Säffle.
Dahlstedt, H., doktor, Österåsen.
Övriga orter utom länet.
Danielsson, j . E., herr, Koskullskulle.
Abrahamsson, K., Boden.
Edström, Hj., kyrkoherde, Åre, Duved.
Ahn, J. von, Boden.
Englund, A., herr, Väddö.
Andersson, Thea, Gustafs.
Eriksson, Hildur, fru, Älsbyn.
Andersson, Amanda, Arnäsvall.
Andersson, J. E., adjunkt, Sundsvall..Eriksson, Gottfrid, herr, Luleå.
Andersson, Signe, lär:a, Torpshammar,.Erstam, O., herr, Bräcke.
Andersson, K. O., herr, Båtskärsnäs. Fahlander, Hj., disponent, Björkå bruk.
Fahlander, Hilma, fröken, Helsingborg.
Alexandersson, Elsa, fröken, Luleå.
Fahlander, H., adjunkt, Östersund.
Alexandersson, Inga, fröken, Hedenäset. Fahlgren, E., bankkamrer, Luleå.
Aurén, T . E., doktor, Stocksund.
Falk, I., landshövding, Kalmar.
Backman, E. E., herr, Malmberget.
Falk, Ferd , fil. mag., Östersund.
Bergenholtz, fru, Djursholm-Ösby.
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Fuhrberg, Sanna, Högdalsås.
Norman, Z., lantmätare, Östersund.
Gabrielsson, fru, Uppsala.
Nyländer, Herman, herr, Kungsängen.
Gavelin, H., fru, Stöde.
Norrlands Nation, Uppsala.
Genberg, O., kyrkoherde, Edsbordet.Nyström, Gustaf, herr, Gnesta.
Grubbström, K. G., kassör, Härnösand.Olsson, Ruth, fru, Gislaved.
Grundin, H., fröken, Västervik.
Olsson, Britta, lärarinna, Laxforsen,
Hansson, Olga, lärarinna, Munkflo- Kiruna.
högen.
Phalberg, Seth, adjunkt, Uppsala.
Hedenberg, S., Herr, Luleå.
l J ersson, Manbert, herr, Ulvöhamn.
Hellstén, A. Jonas, Herr, Gälsgården,Rehnman, H., lärarinna, Slättån.
Viskan.
Rosén, Gustaf, statsråd, Djursholm.
Hertzberg, Jenny, fru, Kiruna.
Rosén, Tyra, fru, Djursholm.
Holmström, M., kyrkoherde, Edsele. Råde, A., kyrkoherde, Ramsele.
Huldt, Hugo, bankdirektör, Härnösand.Rydqvist, Hj., adjunkt, Visby.
Håkansson, J., löjtnant, Djursholm.
Sandberg, Arvid, kronojägare, Skålan.
Häggman, Henny, fröken, Näsviken. Sander, Oscar, vågmästare, Luleå.
Hällstén, J. R., schaktmästare, Torps-Sandström, P. N., lärare, Älvsbacka.
hammar.
Sandström, E. W., schaktmästare, NatHörne, E., vaktmästare, Trollhättan.
tavara.
Jacobsson, L , herr, Piteå.
Saedén, B., tandläkare, Örebro.
Jirlow, Ragnar, fil. d:r, Göteborg. Sahlin, J. A., schaktmästare, HessleJohansson, Dav., herr, Näsvall.
holm
t
^ J H ^ Z ^ f ^ U
Schultz; Allan, stadsdirektör, Luleå.
tJonsson,' Sigfrid med kand., Uppsala.g
Schäder-I lenriksson,' Elin,
Malmberget.
H
olof
h
pite;{
Johnsson, C A Luluth Minn. U. S. A . ^
¿ j A ' t y g a ' r b e t a r e , Boden.
K ielH n H ekre ' p ro fes s otLai n d
Sjösledt,' GunAaí" herr, B^den.
K j d ! i Gullan, fäirarfnna' Hässjo, T j ä l . S P > ™ > L i n d a > {ru> Katrinebergs
K 1

S ö r ' i n g e n j Ö r ' S t 0 r g a t a n 2 1 ' Stenberg, Gerda, Gyljen.
Kriström, R., kontorschef, Ä p p e l v i k e n . S t e n b e r g , Vilma, fru, Gyljen.
Larsson, Seth, fil. lic., Uppsala.
Stenlund, N E., kronojägare, Åiin.
Lidén, Hedv., lärarinna, Ås, Täng. Sthen, Gottfr., herr, Idre.
Ljung, P E., herr, Torsåker.
Stjernlöf, Minna, lärarinna, Ljusdal.
Lindberg,' Frans, herr, Lomkärr.
Strandberg, A., Herr, Örnsköldsvik.
Lindeli, G. B., herr, Kiruna.
Svensson, Signe, fröken, Nynäshamn.
Lindgren, Alb., faktor, Storsund.
Svensson, Nils, gruvarbetare, MalmLindqvist, M. V., konsul, Luleå.
berget.
Lundberg, Elsa, fröken, Skönvik.
Söderholm, Alfhild, fru, Ytterlännäs.
Lundblad, Jenny, lärarinna, Överkalix.Wall, Ax. W., apotekare, Valdemarsvik.
Lundgren, Jacob, herr, Äppelviken. Wallander, L., skräddare, Västervik.
Lundqvist, Jenny, fröken, Göteborg. Widmark, A., sjuksyster, Säter.
Lundström, Knut, herr, Kiruna.
Wiklund, P. F., köpman, Malmberget.
Löf, Knut,, herr, Strängnäs.
Wiklund, M., herr, Ulricehamn.
Messing, Linda, fru, Malmberget.
Wiklund, V. B., professor, Uppsala.
Michaelsson, Erik, doktor, Finspong.Wizelius, W., landskanslist, Kalmar.
Michaelsson, Tyra, fru, Finspong.
Väring, Astrid, fru, Vänersborg.
Moritz, Frida, fröken, Gnesta.
Zackrisson, H., fr., Gävle.
Mångberg, Ida, fröken, Piteå.
Åberg, Mathilda, Kloten.
Nordmark, M., Saltsjöbaden.
Ödegård, W., redaktör, Hudiksvall.
Norlin, Olga, Borlänge.
Öhman, Amalia, lärarinna, Holmfors.
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GYNNA

HEMBYGDSBOKENS

ANNONSÖRER!
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VÄSTERBOTTENS

LÄNS

SPARBANK
UMEÅ
Rikstelefon:

Direktören
Kamreraren
Expeditionen

Expeditionstid:

26 k o m m i t t é e r

751
125
62

kl. 10 fm.—2 em.
•

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.
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Västerbottens läns äldsta bankinstitut
Westerbottens
grundad

186 6

Enskilda

Bank,

Uppgick

189 9 i

-

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

rörelse

19 11

Aktiebolaget

övertogs

av

Norrlandsbanken,

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

Svenska H a n d e l s b a n k e n
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På

grund

samhet

av

inom

sin

mångåriga

länet o c h

verk-

organisation

genom L Ä N S C E N T R A L

i UMEÅ

och 22 st. a v d e l n i n g s k o n t o r kan alltså
banken

b e t r a k t a s s o m en

PROVINS-

BANK,

med

vilken

västerbott-

ningar

böra

stå

alla

i affärsförbindelse.

