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AXEL SYLVÉN 



A X E L S Y L V É N 

I N M E M O R I A M 

Den 4 november 1927 avled i Umeå över jägmästaren i Umeå di-
strikt Axel Sylvén efter ett hjältemodigt buret, långvarigt lidande. 

Visserligen var Sylvén icke infödd västerbottning, men han om-
fattade likväl vår bygd med det varmaste intresse. Han var med om 
att stifta hembygdsföreningen och starta dess verksamhet samt till-
hörde ända till sin död styrelsen och förvaltningsutskottet. Genom 
hans bortgång förlorade föreningen förvisso en högt värderad kraft. 
Som en vår hembygds vän och befrämjare skall han i minnet länge 
tacksamt bevaras av västerbottningarne. 

* 

Carl Axel Magnus Sylvén föddes den 2 juni 1872 i Finnerödja 
socken, Skaraborgs län. Föräldrarne voro kyrkoherden Johan Be-
nedict Haqvin Sylvén och Carolina Eleonora von Sydow. Han blev 
student i Skara 1890, elev vid Ombergs skogsskola 1891, elev vid 
Skogsinstitutet 1892 och utexaminerades från nämnda institut den 
15 juni 1894, varefter han blev extra jägmästare i Norrbottens di-
strikt. Efter tjänstgöring som assistent m. m. i olika revir inom 
Norrbotten utnämndes han del 6 augusti 1909 till jägmästare i 
Transtrands revir. 

Den 2 september 1916 blev Sylvén på förordnande över jägmäs-
tare i Umeå distrikt och flyttade då hit. Den 24 oktober 1919 blev 
han ordinarie över jägmästare här. 

Han var riddare av Vasa- och Nordstjerneordnarne. 
I sin tjänst som skogsman var han högt värderad av förmän och 

underlydande. 
Som sund och frisk friluftsman var han livligt intresserad av 

idrotts- och skytterörelsen. Han var en god jägare och skicklig jakt-
skytt. Som de flesta jägare var han naturdyrkare och djurvän. Han 
hade ett brinnande jaktvårdsintresse. Det var på hans initiativ som 
Västerbottens läns jaktvårdsförening bildades och bäverinplante-
ringen i länet företogs. Han var ända till sin död jaktvårdsförenin-
gens vice ordförande och stöttepinne. 

I länets fiskerinämnd har han även varit intresserad ledamot. 
Kommunalt intresserad, tillhörde han en tid drätselkammaren i 

Umeå. 
I skogs- och jaktlitteraturen återfinner man många värdefulla 

alster av hans flitiga penna. 
Lennart Wahlberg. 



EN VÄSTERBOTTENSBONDE. 
Skulptur av David Wretling. Gåva till Hembygdsmuseet 

av konstnären. 
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Våren kommer till Västerbotten. Parti från Sävarån. 

V Å R H E M B Y G D S K Ä N S L A O C H 
V Å R T A N D L I G A F Ä D E R N E A R V 

FÖREDRAG AV FRU ASTRID VÄR1NQ VID FOLKBILDNINGS-
FÖRENINGEN M I N E R V A S I UMEÅ 25-ÅRSJUBILEUM 1928. 

Den, som en gång lyssnat till hembygdens musik, 
till alla stilla röster i hemmets gamla rum, 
i främlingskap blir aldrig hans lycka hel och rik, 
hans gång blir alltid bunden, och blicken stirrar skum. 
Det är någonting han saknar. — Han vet ej vad, ej vem — 
förrän hans längtan drivit hans steg tillbaka hem. 

Vår tid är en hemlös tid. Och ändå har man väl aldrig 
skrivit och talat så mycket om hemmet som just nu. Att döma av 
det tryckta och talade ordet skulle vi stå inför en hemlivets renäs-
sans som aldrig förr. Och ändå har väl ingen tid varit så full av i 
djupaste mening hemlösa. Det är som saknade människorna en 
fast hållpunkt för sitt splittrade liv, som om de ginge vilse i all den 
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nya kultur de själva skapat Under all den storartade yttre kraft-
anspänningen i ett modernt kulturcentrum, blir den enskilda män-
niskan alltmera liten och ensam och bortkommen. 

Ingen har så träffande och sant återgivit denna moderna vilsen-
het som skalden Pär Lagerkvist. I sin senaste bok "Det besegrade 
livet", skriver han i ett av sina prosapoem: "Människan är lik en, 
som förvillat sig, inte kan hitta hem och som rusar in i alla grän-
der, tvärgator, blindgator för att finna sig till rätta, ja, i alla grän-
der är det fullt av hemlösa, på alla stigar, som slingrar sig in i 
dunklet och förlorar sig där." Ge icke dessa rader en sann och träf-
fande bild av det moderna livet med dess till synes planlösa oro? 
Alla rusa omkring varandra och leta efter en väg ut ur förvirringen, 
men ingen hittar längre hem. 

Varpå beror då denna moderna hemlöshet och rotlöshet mitt i en 
överväldigande kultur? 

Orsakerna kunna vara många, men en mycket viktig är enligt 
min mening den, att sambandet mellan hem och hembygd avbrutits. 
Våra fäder, de byggde sina hem på gammal välkänd mark, de bu-
ros och stöddes i sina strävanden av släktens traditioner. Hela sitt 
liv stannade de oftast på den plats, där deras föräldrar och farför-
äldrar levat. Med de bättre kommunikationerna har följt, att de for-
na provinsgränserna sprängts. Numera blandas landets befolkning 
om varandra på ett helt annat sätt än förr. Skåningarna befolka 
ofta Norrland och norrlänningarna Syd-Sverige, och fast de ta sitt 
hem med sig, är det därför inte säkert, att de känna sig hemma. Ett 
hem är nämligen inte bara något, som man lätt och ledigt packar in 
i en järnvägsvagn och transporterar vart man vill, som man tror 
nu för tiden. Hemmet behöver en viss tid på sig för att anpassa sig 
efter miljön och anta de traditionsbundna former, som omgivningen 
kräver. Men ett hem, som ideligen flyttas, hinner aldrig riktigt växa 
fast vid själva grunden, vid den omgivande bygden. Därför ha vi 
trots allt praktiskt arbete för hemvård och hemkultur så gott om 
välmöblerade våningar och så få verkliga hem, om man därmed å-
syftar något mer än en vacker och ändamålsenlig bostad. 

Ingenstädes blir den moderna rotlösheten så märkbar som i stor-
städerna, ty ingenstädes är befolkningen så blandad som där. Nog 
finns väl också där gamla hem och gamla familjer, som hunnit byg-
ga upp en tradition. Men huvudmassan av befolkningen utgöres 
av nya element från andra landsdelar. En storstad är ju en väldig 
smältdegel, där inflyttat folk från alla landskap skall lödas tillsam-
mans för att bilda en heterogen befolkning. Där förlora snart tra-
ditionerna sin makt, både över hemmet och över människornas livs-
uppfattning. I deras ställe gör sig den moderna amerikaniseringen 
och banaliseringen med sin struggle for life och lev livet le-
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ende filosofi allt mera bred. En hård och kall och egocen-
trisk levnadsvisdom, som har lika litet att göra med verklig opti-
mism som en tandpastreklam med ett verkligt leende. Denna ytliga 
och utifrån lånade livsfilosofi kan nog vara ett gott medel till yttre 
framgång kanske, men inte kan den hjälpa någon fram till den inre 
samling och styrka, som ger framåtskridandet dess rätta värde. 
Därför verka ofta de arbetande människorna i en storstad så jäk-
tade och nerpressade inte bara av sitt hårda arbete utan också där-
för att de äro hemlösa i sitt inre. De ha förlorat sambandet med sin 
hembygd, de sakna ett minnenas hem för sitt hjärta. Ett människo-
hjärta är nämligen inte bara den rastlösa motor, som driver oss att 
blint rusa ikring på skumma tvärgator och blindgator på jakt efter 
pengar och business. Det jagar också, vår vilja förutan, efter min-
dre materiella ting och det behöver en fast punkt i tillvaron att vila 
ut på. Något, som förblir sig likt för vår känsla, hur vi än själva 
förändras. En sådan inre tillflykt kunna minnena från hembygden 
erbjuda. 

Den oro och splittring i det moderna livet, som innerst emane-
rar från storstädernas rotlösa befolkning, har emellertid alltmera 
brett ut sig även till landsdelar med en mera rotfast befolkning. 
Dess inre orsaker kunna ändå vara desamma. Också den, som le-
ver kvar i sin hembygd, kan ha förlorat den. Den, som mist sin 
hembygdskänsla, den blir en främling på egen jord. 

Tidens oro bottnar sålunda i dess allmänna hemlöshet. Därför 
måste vi alla bildlikt talat återvända till hembygden, var vi än bo. 
Vid beröringen med dess välkända jord, återvända de inre krafter-
na. Den, som återfinner sin hembygd, återfinner sig själv. Sina 
barnaårs och sin ungdoms grundläggande livsintryck, sitt eget vä-
sens fasta kärna. 

I realiteten faller sig kanske detta återvändande inte så lätt, då 
som jag nyss sade, den moderna människan inte så ofta som förr 
stannar kvar i sin egen födelsebygd. Befolkningen cirkulerar på 
ett helt annat sätt än förr runt hela landet. Hur skall man då kun-
na bevara sin hembygdskänsla? 

Man får skaffa sig en ny hembygd, tänka många. Där man har 
sitt hem, sina kära, sitt arbete och sina framtidsplaner, där får man 
ha sin hemkänsla utfäst. I denna tanke ligger onekligen något 
sunt. En bygd kan ju inte leva bara på sina minnen, den behöver 
friskt blod och nya impulser. Det land man ärligt och uppoffrande 
tjänar, till det vinner man snart hemortsrätt. Mången, som kallar 
sig främling, kan sålunda lära sig att förstå en bygd bättre än en 
del av dem som äro födda där. 

Men huru många kunna på detta sätt växa fast vid ett land, 
vars historia och befolkning äro dem främmande? En hemkänsla 
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kan ju inte växa upp bara på materiell grund. Men man borde 
kunna lära sig att känna och förstå sin nya miljö så vitt möjligt. 
Med okunnighet följer ofta missaktning. Men det land, från vilket 
man drar valuta i lön och förtjänst, det bör och skall man hedra. 
Den, som visar missaktning för den bygd, som föder honom, bara 
för att han inte känner den, han visar endast prov på sin egen okul-
tur. Man visar nämligen inte kärlek till egen hembygd genom att 
missakta andras. 

Men därifrån och till att med hjärtats alla fibrer hänga fast vid 
det nya, det blir något annat. Det är en sak som inte har med klok-
skap och sunt förnuft att göra. Kanske han menar endast i egen 
födelsebygd vinna den stillhet mitt i dagshetsen, som ger det inre 
livet växtkraft. Men hur skall man kunna hinna dit, då nya intres-
sen binda en på annat håll? Sin hembygd kan väl ingen ta med sig 
i kappsäcken? 

Jo, vart man far i världen kan man ta hembygden med sig. Det 
bästa den skänkt, kan man orubbat föra med sig, nämligen det and-
liga fädernearv den givit oss. Ty vår hembygd är ju inte bara ste-
narna och marken, där som barn vi lekt, hur kära de än kunna va-
ra. Den är ju också och framför allt det, som fäderna lärt och lidit 
på dess jord. Föra vi det arvet med oss ut i världen, ha vi funnit 
en säker borg mot tidens nedrivande krafter, ett hem mitt i tidens 
andliga hemlöshet. 

Instiktivt tyckas också människorna inse detta. Som motvikt 
mot det banaliserande och förflackande i många tidsströmningar, 
håller en av mäktig känsla buren svensk hembygdsrörelse på att 
växa sig stark. Överallt i landet ha hembygdsmusseer och förenin-
gar för tillvaratagande av fädernas minnen växt upp. Mitt i all in-
ternationalisering av tankar och levnadssätt, söker man där rädda 
det, som ännu mäktat behålla sin särart. Inte bara de yttre minnes-
märkena av fädernas kultur söker man på detta sätt bevara utan 
även det andliga kulturarv de skänkt oss i form av sitt språk, sina 
seder och vanor. 

Mot amerikaniseringens breda och mäktiga strömdrag går så-
lunda en dold och stark motström av det, som är mest typiskt och 
kärnfullt svenskt i trängre bemärkelse, det som fordom förde oss 
fram helbrägda som nation ur främmande ok och förtryck. Många 
gånger förut ha främmande kulturer sökt uppsluka vår. Vi ha va-
rit fördanskade och förtyskade, vi ha läspat franska glosor och här-
mat engelsk speen i tanke att det var finare och förnämare än det 
svenska. Men genom allt detta har vår fäderneärvda svenskhet bu-
rit oss fram och fört oss tillbaka till oss själva, inte minst tack vare 
det obrutna sambandet med vår hembygd. Ty all fosterlandskärlek 
bottnar innerst i vår hembygdskänsla. Den moderna hembygdsrö-
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relsen är därför också den ett led i vår svenskhetssträvan, vårt o-
medvetna krav på andligt oberoende. När vi återvända till hemjor-
den är det ännu för att befria oss från det främmande kulturok man 
söker påtvinga oss. All den lånade glansen utifrån tycks oss plöts-
ligt främmande och tom och liksom en gång den unge Hans Ali-
enus sökte sig tillbaka från Orientens guldglänsande, lättjefulla 
drömvärldar till hemjordens karga mark och stenar, vilja vi tillba-
ka hem från dollarlandets penningskrammel och humbugsoptimism 
till djupare livsvärden. 

Hembygdsrörelsen är därför inte bara ett återvändande till en 
gammal välkänd miljö och till kära barndomsminnen utan framför 
allt till en försvunnen livsåskådning. Världskriget bragte allt and-
ligt liv till kaos. I ångest söker sig nu efterkrigsmänniskan bland 
fallna gudars grus och spillror ett livsideal, som håller att bygga 
uppen ljusare och tryggare tillvaro på. Eftertänksamt söker man 
besinna, vad som ännu kan räddas av de stora och enkla livsvärden, 
som visade sig ha frälsande kraft i gångna prövotider. 

Den hembygdsrörelse jag här talar om inskränker sig därför 
inte bara till det officiella, till att samla museiföremål i döda muse-
er och teckna upp sägner och sagor. Även de enskilda människor-
na gripas av ett slags samlariver. Det har länge varit modernt att 
samla omkring sig gamla möbler och bohagsting liksom för att åt 
det nya hemmet kunna rädda något av barndomshemmets trevnad 
och ro. Nu börja vi också bildlikt talat samla kring oss de gamlas 
tankar och föreställningar. Omärkligt har det blivit så, att mycket 
av vad de andligen satte högst, återerövrat en plats i vårt hjärta. 

I detta ligger en fullt naturlig och sund reaktion mot allt det 
myckna nyhetsmakeri, varmed världen skulle frälsas före världskri-
get. Det var så många av de där nya, granna löftena, som visade 
sig ohållbara i nödens stund. Då vända vi tillbaka till det gamla 
och beprövade, det, som en gång visade sig ha hållfasthet och styr-
ka i ännu svårare prövningar. Nöd och lidande fanns väl då som 
nu, men man ägde det, som vi sakna, något orubbligt och fast, som 
stod över lidandet och förklarade det och som slutligen skänkte se-
ger. Inte bara den yttre seger, som är den enda nutiden tror sig bö-
ra respektera utan den inre, som ensamt förmår bära upp all fram-
gång. Från det alltför anspråksfulla vetandet, som till slut kasta-
de oss som vilddjur mot varann, söka vi oss tillbaka till den långt 
enklare och svårare tron. Tron på det höga i ett människoliv och 
dess bestämmelse. Den moderna människan har ofta så liten me-
ning i sitt liv, så litet ansvar för sig själv och andra. "På den sto-
ra raka ödesvägen, där vi se mot vår bestämmelse, skymta allt färre 
och färre vandringsmän" säger den skald jag nyss citerade. Till-
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baka till den vägen är det vi måste söka oss i våra fäders spår, till 
den mänsklighetens kungsväg, där man såg mot sin bestämmelse 
och vandrade fram mot ett stort och gemensamt mål. 

Denna återgång till gamla ideal är ju i viss mån reaktionär. En 
modern människa bör ju främst syssla med moderna problem, kan 
man invända. Men även en reaktion kan vara modern, om den 
speglar det, som djupast rör sig i tiden. Det modernaste av alla 
problem just nu, är frågan om, hur man skall få människorna att 
hejda sig för ett ögonblick och hämta andan, innan de blint rusa vi-
dare. Det kan vittna om en större intellektuell lättja att okritiskt 
anamma allt nytt än att våga ta tillbaka något av det gamla. Den 
generation, som så blint lät locka sig ner i världskriget har all an-
ledning att stanna och vända sig om i eftertanke och självbegrun-
dan. När man ser, att man gått vilse, måste man först trampa, till-
baka i uppgångna spår, innan man stakar ut ny väg. 

Den självbesinningens väg vi nu gå har fört många av oss till-
baka till gamla, fäderneärvda livssanningar, rotfasta i egen födelse-
bygd. 

Också vi häruppe ha återupptäckt vår hembygd och vårt andli-
ga fädernearv. 

Även det man dagligen har för ögonen kan man plötsligt upp-
täcka. Man kan gå där dag för dag i sitt vardagsslit och ha allt 
detta för ögonen utan att se det. Det är som om en grå hinna skym-
de synen. Men så en dag i en festlig stund eller kanske mitt i kno-
get är det som om fjällen föll från ens ögon och man ser allt detta 
gamla och välkända i ett helt och hållet nytt ljus och förstår dess 
innebörd. Så kan man ha levat ett helt liv på sin fädernetorva och 
ändå en dag helt oväntat upptäcka den. Det är ej gott att säga, 
hur upptäckten sker eller vari det nya ljuset består. Kanske bara i 
en solnedgångs röda skimmer över gården en stilla sommarkväll 
eller i det underbara stjärnljuset över den, då ett barn fötts eller 
kanske rent av i en tår i ögat, som plötsligt kommer vardagens gråa 
färg att bryta sig i regnbågsglans — och, se, allt det enkla och tarv-
liga, som vi dagligen se ikring oss och röra vid med händerna står 
plötsligt för oss i ny glans. Och hur många slitets vardagar, som 
än sedan komma, vill i alla fall något av den glansen dröja kvar 
över gården. 

Men allra säkrast upptäcker man sin hembygd, om man till en 
tid kommer bort från den. Först på avstånd ser man klart, vad den 
betydde; där hör man alla de stämmor, som bilda hembygdens kör. 
Välkänd och ändå ny stiger den emot en i mäktiga ackord med alla 
sina tusen melodier i dur och i moll. Tusen mil ifrån måste man 
för att komma hembygden riktigt nära. 
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Det är tusen mil till templet och fjärdarna och skogen, 
det är tusen mil dit hem till det gamla gråa huset, 
men ännu kan jag höra hur det dunkar dovt från logen 
och ännu kan jag minnas det förunderliga suset, 
som tonade i björkarna i hagen därhemma, 

sjunger den unge Västerbottensskalden Axel Andersson och plöts-
ligt tonar för honom hela den hembygdens mäktiga symfoni, varav 
hans längtande hjärta fyllts. 

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

I dessa rader ha vi fått Västerbotten. I mäktiga drag bygger 
hela landskapet upp sig med sina kärva konturer till en sann och 
och träffande helhetsbild. Allt finns där, det strida älvbruset, rym-
dens ödsliga klang, när själva stormen frusit till is, den lössläppta 
töande vårvindens glada spel över rivande isar, tjukornas sång på 
långa färdevägar, slagornas taktfasta dunk, yxhuggens djärva 
klang och helgdagens starka, samlade psalmsång. Hårda och veka 
toner om varandra med en underklang av stål. Västerbotten, hela 
vårt ensamma, trofasta land! Så som vi alltid känt det och så som 
vi på nytt upptäckt det. 

Också här i vår trakt har den nya hembygdsrörelsen vuxit sig 
stark. Vi ha fått ett hembygdsmuseum och ett västerbottniskt Skan-
sen i smått, varöver vi kunna vara stolta. Vår hemslöjd har upp-
levat en renässans och vi ha sökt återuppliva den gamla vackra 
folkdräkten. Gammal handaslöjd, gamla mönster och vävnader ha 
åter kommit till heder. Vi ha upptäckt vår egen stil i den mångskif-
tande svenska hemslöjden. Gamla minnen och ordstäv, sägner och 
låtar ha åter dykt upp ur sagans grå urtid. Det är rätt att vi hedra 
det gamla på detta sätt. Men allt detta skulle kanske ändå bara bli 
en död museikult, om vi inte samtidigt upptäckt det, som ensamt kan 
ge det förgångna liv igen, vår egen hembygdskänsla. 
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Liksom alla svenskar äro vi nog på ytan ganska svaga för allt 
nytt och främmande häruppe. En liten ny brytning i rösten bara, 
några nya seder och vi äro genast färdiga att finna allt detta bra 
mycket finare och förnämare än vår egen infödda anspråkslöshet. 
Men detta drag beror inte bara på ett underskattande av det egna, 
det sammanhänger även med det inbundna och anspråkslösa i väs-
terbottningens hela väsen. Det bär oss emot att skryta med vårt 
eget och föra vårt innersta väsen till torgs i vårt dagligdagstal. Det 
som för folk med en mera motvänd läggning ter sig som en helt na-
turlig och berättigad självhävdelse och också ofta är det, ter sig gär-
na för oss häruppe som skryt och skrävel. Och är det någonting 
som den äkta västerbottningen avskyr, så är det, vad han kallar vik-
tighet. Han tål den möjligen hos andra men inte hos sig själv. 

Ibland skulle man önska, att han ägde litet mera av den varan 
och inte satt där och liksom skämdes för sitt eget i främlingars mitt. 
Till en viss grad måste man hålla på sig och sitt. Endast den, som 
kräver aktning för sin egen hembygd, blir själv aktad. Vi ha ingen 
anledning att sticka under stol med att vi äro västerbottningar. Vi 
ha heder av det färdernearv vi fått att vårda. 

I själ och hjärta hänger också västerbottningen troget fast vid 
sitt eget. Hans hembygdskänsla är lika stark som andras, fast den 
är mera tystlåten och inbunden som hela hans väsen. En väster-
bottning kan ju vara både glad och språksam men om det, som lig-
ger honom mest om hjärtat, talar han inte gärna obedd. Men han 
håller ändå fast vid det segt och ihärdigt, halvt omedvetet, tills det 
en dag går upp för honom, varför han gör det. Sätt en västerbott-
ning hundra mil ifrån den där grå stugan och björksuset, så vet han 
med ens, var han hör hemma. Och han söker sig kanske tillbaka 
dit f rån den nya tidens hemlöshet till sin hembygds eget hem, som 
någon kallat det. 

Vår hembygds eget hem! I de orden ligger all den innerliga 
hemkänsla och äganderätt, som ger liv och anda åt återuppbyggan-
det av fädernas livsverk och som också skall ge ny växt åt det and-
liga kulturarv, varvav dessa yttre minnesmärken äro en symbol. 

Vilket är då det kulturella fädernearv vi ha att vårda här i Väs-
terbotten? Mycket skulle vara att säga om den saken, men som ut-
rymmet är begränsat, får jag inskränka mig till det viktigaste. 

Länge ville man förmena oss rätten att ha en historia, som 
sträckte sig ända in i forntiden. Man ville påstå, att hela Norrland 
var ett nytt land, koloniserat av det övriga Sverige. Talrika stenål-
dersfynd och nyupptäckta hällristningar ha bevisat vår självständi-
ga och uråldriga kultur. 

Vår senare historia är inte en historia av blodiga erövringståg, 
fylld av lysande fältherrenamn. Många äro inte de data, som stå 
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tecknade på hävdens blad. Några stora dagar ha vi dock att min-
nas, som voro vändpunkter i hela landets historia. Här i våra trak-
ter höll den svenska hären äntligen stånd i den skamliga reträtten 
under finska kriget, här stod Hörnefors- och Sävarslagen, här höll 
den tappre Döbeln sitt avskedstal till armén. Det är data att min-
nas. 

Men den bragdrikaste delen av vår historia är aldrig skriven. 
"Stolta, men stumma bragders land" kallar en inflyttad främ-

ling vårt landskap. Det ordet träffar rätt. Vår historia är historien 
om ett segt och tappert försvar, om ett folk, som hållit stånd. Mot 
ryssens plundringar och härjningar, mot lönmord och brand, mot 
naturens alla illfundigheter, mot vår egen beklämmande isolering. 
Är inte vår historiska betydelse given redan i det faktum, att vi för-
mått skydda och utveckla en säregen odling genom långa och en-
samma sekler här på vår nordliga utpost mot öster? Ryssen har al-
drig haft långt över Kvarken, frosten har aldrig haft lång väg till 
vår åker. Mot båda har västerbottningen haft en lång och seg kamp 
1 det tysta. 

Kärnfolk måste det bli av ett folk, som har en sådan oskriven 
historia. Så kallas det också av den unge Västerbottensskalden 
Nordenfors, som säger: 

"Kärnfolk blevo de och trogna sina fäders läroarv, 
där de strävade som mogna odalmän vid rist och harv." 

Fädernas läroarv av segt och trofast tålamod i prövningen, av 
aldrig svikande förtröstan och mod att börja på nytt, ha dessa kärn-
gubbar från det förgångna bragt med sig ur sin tysta kamp och 
överlämnat i våra händer som vår dyrbaraste segerpant. 

En sträv och kärv lära kanske, men med en mäktig inre lyft-
ning. 

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

Blomman, som grodde på djupet av den hårda, ofta frusna inul-
len var en stark och bärkraftig gudsförtröstan, en innerlig och tros-
viss hängivenhet under Guds outgrundliga vilja, som gav ett säkra-
re skydd i faran än alla en senare tids mekaniska uppfinningar. 
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Den gamla, hårda tiden är slut och de gamla Luthergubbarna 
äro borta. 

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

Det är sant, eller rättare det var. Kanske hade tiden detta för-
akt för det goda och sunda i det andliga fädernearvet. Men i våra 
dagar börjar åter mycket av det, som de gamle gjort och sagt, kom-
ma till heder. Det arv de gett oss av i tålmodig kulturkamp för-
värvade egenskaper, av förmåga att försaka och uthärda, kunna vi 
aldrig helt komma ifrån. Vi kanske inte ens äro medvetna om det i 
medgångens dagar. Men i motgång och svårigheter vakna de la-
tenta krafterna åter till liv. 

Västerbotten av i dag är inte det ofta hårt prövade, isolerade land 
det fordom var, om vilket Peterson-Berger säger: 

"Nordsvenskt arm och blyg du trädde in i systerringen 
för att stol och stämma taga där vid landets bord." 

Det är ett öppet och fritt land, fullt av tusen nyupptäckta möj-
ligheter. Det behöver inte längre kämpa sin ensamma kamp mot 
isolering och en påstått karg natur. Det har upptäckt sina rikedo-
mar, det har till stor del besegrat fienderna i sitt klimat, det har 
kommit under fund med sin rätt att få något av smulorna vid lan-
dets bord. Blygheten börjar försvinna med det påstådda armodet, 
som mera låg i ovetenhet om egna möjligheter och bristen på kom-
munikationer än i något annat. Västerbotten har upptäckt sig själv, 
det har upptäckt sin framtid. Det har ingen lust att gå tillbaka till 
det gamla hårda livet. 

Naturligtvis är inte heller detta innebörden i återupplivandet av 
känslan av det förgångnas andliga värden. Det är inte meningen 
att vi skola tillbaka till det gamla livet i yttre måtto, det vore ju helt 
enkelt en omöjlighet. Vi skola inte klä oss i folkdräkt i vardagslag 
eller börja tala med gamla tungomål. Inte ens våra fäders andliga 
dräkt kan passa oss obeskuren. 

Den innersta meningen i hembygdskänslans återupplivande är 
att vi mitt i övermåttet och rikedomen av allt detta nya, som ström-
mar över oss, inte glömma, ur vilken god grund källan vällt upp. 
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Fädernas hårda prövotider är den mörka botten över vilken dagens 
glittrande ström rinner fram. All deras samlade livserfarenhet har 
blivit till en hemlig skatt, en gruva av tålamod och seghet att ösa ur, 
om hård tid åter skulle stunda — en guldfyndighet av större värde 
än själva Bolidsgruvan, hur storartad den än må vara. 

Helt och fullt skola vi tillvarata nuets alla möjligheter. Men vi 
skola därför inte förakta det förgångnas lärdomar. I välgångens 
dar kan det inte skada oss att minnas ord som dessa om våra fäders 
dagliga kamp: 

"Det var tarvligt ibland och maten var knapp, 
blott bröd och en nypa salt. 
Men du fruktade inte för svält och nöd — 
det blev som Herren befallt. 
Du trodde på hjälp från ovan 
och sjöng jämte mor en psalm 
och fanns det ej korn till brödet, 
du malade sådor och halm." 

De orden ge oss den rätta bakgrunden till vårt nuvarande goda 
och lära oss att bära med gången med rätt ödmjukhet. Och när 
hårda tider åter komma, ge de oss kanske kraft att med skalden ge 
detta löfte till fädernas minne: 

"Mina fäder! I smärtans och frestelsens stund 
fick jag styrka vid tanken på er. 
Som ni vårdat och älskat ert ärvda pund, 
vill jag småle nöjd åt vad ödet ger. 
Vid njutningens vinkande överflöd 
har jag tänkt på er kamp, på ert torvtiga bröd. 
Har jag rätt att begära mer?" 

Kunna vi säga också de orden med ärligt och ödmjukt sinne, då 
har vår nyvaknade hembygdskänsla fått sin rätta innebörd, då 
bringa vi med oss, vart vi än hamna i världen, det bästa av vårt and-
liga fädernearv! 



n väskor£o^ens£on 

Av H e l m e r G r u n d s t r ö m . 

Han var i staden senast i dag, 
jag såg honom gå förbi 
med fårad panna och sträva drag 
och ögon med stålglans i. 

Det var en flyktig och kort minut 
i gatans dammiga sky, 
men tanken reste på stunden ut 
två mil till en bondeby. 

Där såg jag honom en gång i fjol 
sin åker i svett beså 
en majdagsafton med vårlig sol 
ur himmel, klarnad och blå. 

Och där fick jag höra täljas om 
hans gärning, i tysthet gjord; 
en hjältes saga, som hovsamt kom 
i enkla och kärva ord. 

En saga om strävsamt, tunga år 
och lönen, som kom till slut, 
då säden, som såddes en tidig vår 
på hösten en dag gick ut. 

Och när jag såg honom gå i dag 
förbi i björkarnas stad, 
förstod jag hans pannas sträva drag 
var arbetets adelsgrad. 
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^ V G j n s ^ u r e n . 

Av H e l m e r G r u n d s t r ö m . 

Nu smattrar regnet mot mitt tak och mörk är himlens sky 
och träden gunga av och an för stormen i min by. 
Det är som om Guds vredes skål vänts upp och ned i dag 
och tömt sin galla över mig och andra över lag. 

Men det var skönt att regnet kom, så obeskrivligt skönt 
— nu spricker allt och går i grodd och snart är allting grönt. 
Min vårsådd den är stökad bort och intet återstår 
fast det blev sent och nära nog midsommar detta år. 

Omkring mitt hus gol göken jämt och flaxade omkring 
och varslade om hungerår och andra onda ting. 
Men man skall aldrig tro för blint på dem som sia nöd, 
ty det är dock en annan makt som ger en torftigt bröd. 

Och därför körde jag min harv och sådde när det gick, 
fast natten ofta blev till dag och sömn jag knappast fick. 
Det var att passa på var gång det var ett uppehåll 
— då inte himlen skok* sitt regn utur sitt stora såll. 

Och nu så har jag färdigt mitt och andra ha det med, 
nu är det blott att vänta på vad hösten ger för säd. 
Och störtar regnet ner en dag, en annan är det sol 
och jag tror mer på regn och sol än på vad göken gol. 

* Skok, ett på landsbygden vanligt uttryck för skakade. 



Skiss från 1800-talets Västerbotten. 

Av A d e l a M a r k l u n d . 

I. 

ommaren hade gått och vintern stod för dörren. Bondflickor-
na betraktade sina ansikten i "kammarstorspegeln" och kon-
staterade att "vederbola" (solbrännan) flytt för novemberblås-

ten. Mororna gingo i sina stora kök och planlade i tankarna vin-
tersysslorna. Först kom tunnbrödsbakningen som egentligen var en 
höstsyssla. Ja, ja, de var att tinga en "storbagerska" om en sådan 
fanns i närheten och så ställa till med bak en 4—5 dagar. 

Pigan eller dottern fick vara motpart, så behövde man ej leja 
mera än en bagerska. 

Bud skickades till den eller de kvinnor vilka man önskade skul-
le komma och baka tunnbröd. Karlarna ordnade till veden och Gud 
med ett stilla snöigt väder, som minskade eldfaran. Så var det för 
morän att koka en sagogrynssoppa och gömma undan för barnen, 
bädda bagerskans säng i kammaren, ifall hon inte skulle ligga till-
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sammans med pigan eller dottern, och speja utåt vägen i den ödsli-
ga, skumma kvällen efter en långkjolad kvinna med knyte i handen. 
Hade bagerskan lång väg kom hon på kvällen för att kunna börja 
sitt arbete i vanlig tid, d. v. s. klockan 3—4 på natten. 

Nu var det endast att uppvärma ugnen och baka. Hur det till-
gick skola vi snart se. 

II. 

LINDA OCH MARIA. 

Har någon lagt märke till hur vemodiga, luggslitna och sneda 
de gamla hus äro som stå på sjöstränder. Precis som människor 
vilka haft många motgångar och svårigheter att genomkämpa. 

Lars-Antons-gården låg på norra stranden av ett litet väster-
bottniskt träsk. Det var en gammal gård och gamla blevo både 
människor och kreatur som bodde där, innan de "lade upp" som 
det hette. Inte mindre än tre stugor utom ladugård, smedja, ved-
bod och matbod, funnos på gården. 

Vinterstugan var en s. k. "långbyggnad". Den innehöll tre sto-
ra rum och klädvind. Sommarstugan innehöll två rum. I båda 
stugorna voro "varmtaken brutna" — något mycket vackert, grova 
omålade golvtiljor, höga dörrtrösklar och tunga dörrar. Bagarstu-
gan stod för sig själv uppe i backsluttningen, under sommartiden 
nästan över vuxen av lövskog, hallon- och törnrosbuskar. 

Sade nyss att alla husdjur blevo gamla på gården. Icke sant. 
Inte svinen. De slaktades så snart de fått litet hull på kroppen. 

Lars-Antonsfolket voro högresta, fräkniga, rödhåriga och gla-
da. De älskade att prata och skratta, men ännu mera älskade de 
god mat. Ett nådehjon, som varit på gården ett år, sade att morän 
stekte så mycket fläsk att flottet trängde genom pannan och drop-
pade i askan. Stora fisk- och köttfat stodo på bordet dagen till än-
da. Det var endast att äta. 

Klockan hade slagit nio en novemberkväll. I mellankammaren 
hos Lars-Antons lågo två unga kvinnor och småpratade. Det var 
Linda "bakukvinnan" och Maria, dottern i huset. Eldhässjan i 
spiseln glödde och lyste på de båda kvinnornas mycket olika ansik-
ten. Linda var liten, blek och späd. Håret var tunt och ljust, ögo-
nen mörkblå, munnen liten med jämna tänder. Hon var alltid glad, 
den lilla människan. Var en "fattigbonddotter" från grannbyn. 
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Gick och hjälpte folk med bakningen, därför att hon behövde tjäna 
en slant, och därför att hon passade för och älskade sitt yrke. Baku-
kvinnan var hållen mycket förmer än en vanlig piga, nära nog sko-
makarens och skräddarens jämlike. Hon utvecklades snabbt till en 
stor människokännare, med rapp tunga. Det var att sköta sina 
kort för att få veta så mycket som möjligt, och så att kunna sålla det 
man fick veta, och hava lämpliga saker till hands, när man kom till 
granngården. Framförallt gällde det att klara sitt eget mjöliga 

skinn och inte "prata av sig halsen". Många gånger var det inte 
lätt för bakukvinnan att hålla tungan rätt i mun. 

Värdinnan klagade på pigan och pigan på värdinnan, makan 
på maken, barnen på föräldrarna o. s. v.. 

Hon skulle vara allas förstående vän. 
De kärlekshistorier, egna och andras, som under tårar och 

skratt, medan fjädernaggorna dansat och elden i den stora ugnen 
sprakat, — blivit berättade för tunnbrödsbagerskor, äro legio. 

Lilla Linda var en vacker och begåvad bakukvinna. Karlarna 
voro tokiga efter henne. Hon var något litet och sprött de omedve-
tet ville skydda. Många anade — som sant blev — att hennes liv 
skulle bli kort. 

Grovlemmad som en karl, väldig näsa, rödbrunt hår, hyn över-
sållad med fräknar var Maria ingen vacker flicka. Men hon hade 

2 
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étt humör som en fågel; kvittrade ständigt. Hon låg "ytterför vid 
balken" och var fästman, sade hon. Inom sig själv hade hon redan 
uppgjort en plan att skrämma Linda. Nästa kväll skulle hon be 
Linda lägga sig ensam, hon skulle komma när hon finge hjälpt 
mor i köket. När Linda somnat blev det hon, Maria, som toge på 
sin brors kläder, klistrade fast stora svarta ullmustascher under nä-
san och lade sig vid Lindas sida som en blyg, sedesam friare. 

Den som begynte skrika vid första pussen vore allt bakukvinnan. 
Flickorna tala om en gemensam tillbedjare. Maria biter i fäll-

testarna för att inte skratta åt sina tankar. Ullmustascher bleve för 
mjuka! Kanske hästtagel vore bättre? Llon skulle pröva. 

Dörren öppnas och mor Anna-Karin glider in som en skugga. 
Hon är en stor, frisk kvinna som fött tolv barn. Underbara mor 
Anna-Karin! Hennes käcka ansikte är omslutet av gråsprängt, 
lockigt rött hår. Då hon skrattar tycker man, att allt vad som finns 
i världen av glädje och liv ligger i det skrattet. 

— I skull gå in å stäng spjället åt er flickor, medan I lik var 
oppå benen. 

Gubben sitt å envisas å kam skogräset i kväll! Pojken behöva 
höet i måron bitti då dem fara till skogen. 

Hur var de Linda, var de din farbror som dödde i somras, han 
som var hästskojjar? 

Linda bejakar frågan. Anna-Karin stänger spjället och går. 
Flickorna lägga sig på sidan med ryggarna mot varandra och som-
na. Klockan 4 vakna de vid att nykokt kaffe ångar i näsan. Mor 
Anna-Karin står vid sängen med kaffekoppar och en hög tjocka 
limpskivor på den röda "kungakaffebrickan". Smöret ligger i höga 
drivor på rågskivorna. I hastigheten — under mörkret och köl-
den i köket — har det blivit påbrett med tummen. 

— I ha vore oppi stugun å lägg i ugn två gånger, så ni få nog 
börj så snart he blir stöpt! 

Linda frågar vad klockan är medan hon häktar bakuklädningen 
— en gammal rutig "sommargrannlåt". 

Fyra! 
Bevare oss! De är ju mitt på dagen. Kom Maria! 
Ute är det mörkt och kallt. Inne i bagarstugan är det ljust i 

varje vrå av elden som flammar ur det stora ugnsgapet. Rummet 
är litet. Den stora muren upptar fjärdedelen av golvytan. Stock-
väggarna äro tätade med mossa. Taket är av ohyvlade bräder som 
blivit bruna. Endast två möbler finnas i stugan; det stora flera al-
nar långa bakbordet och en gammal stol på vilket står ett degtråg. 
Vid fönstret står en tunna med kornmjöl och i den ligger mjölsle-
ven, en f. d. bröllopsslev, som man skall vara vuxen för att kunna 
lyfta. Den sleven har varit med om månget kalas, där brännvinet 
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flöt i strömmar, och man måste ställa en avskrädestunna bakom 
knuten för gästernas behov. På golvet ligger halm att lägga brö-
det på. 

Maria slår vatten i tråget, tar "spavda" och rör. 
Linda öser mjölet med den stora sleven. När degen är hård tar 

Linda den på bakbordet och knådar i ännu mera mjöl. Det är hon 
som skall kavla. Hon tar en handfull deg, rullar degen till en boll, 
klappar ut den till en kaka och mjölar. Så tar hon en kavle och far 
snabbt fram och åter över degen. Av den lilla kakan blir snart en 
stor, lövtunn kaka. Nu tar hon "spjalka" (en spåntunn bräda) och 
vänder brödet för att det inte skall fastna i bordet. Runt som en 
måne måste det vara, innan det skjutes över till Maria. 

Marias tur kommer. Hon tar "naggorna" (två stora fjäderbu-
ketter som ha vingpennorna nedåt) och steppar iväg över brödet un-
der rytmiska rörelser. Brödet är snart färdigt på den första sidan. 
Då tar hon "spjalka" och lyfter brödet från bordet på "fjöla" (ett 
av trä tillverkat runt redskap med ett långt skaft). "Fjöla" använ-
des när man skulle skjuta brödet i ugnen. Maria naggar brödet 
andra gången på "fjöla" och skjuter det in i ugnen. Jämt och fint, 
utan skrynklor, glider det tunna brödet av "fjölan" och blir liggan-
de på tegelhällen. Maria griper skyndsamt brödspaden och vänder 
brödet. På mindre än en halv minut är brödet gräddat. I blinken 
är det sopat, viket till en triangel och kastat ned på halmen borta 
vid väggen. 

Linda är redan färdig med det andra brödet och håller på med 
det tredje. Så pågår bakningen hela dagen i en aldrig vilande rast-
löshet. Mycken vidskepelse var förbunden med olika oundvikliga 
missöden under bakningen. Ett rop från Linda. Hon har med 
"spjalka" råkat göra ett hål på brödet. 

Flickorna se på varandra. Vem ska' nu komma? 
Hålet på brödet betydde att någon flicka som inte var noga om 

sin heder skulle komma på besök till bagarstugan. 
Linda lagar hålet med handflatan medan hon gnolar på en visa 

om tvenne olyckliga älskande. En stund bakas det utan missöden, 
Då ropar Linda igen: 

Kom och räkna mina friare! 
Det har råkat bliva några veck på brödet och varje v e c k bety-

der en k a r l som är förälskad i bagerskan. 
— Ett, två, tre, fyra, fem, sex! 
Sex friare och alla komma de emot mig. 
Flickorna skratta. "De är nog Leonard med träbenet som kom-

mer där som första man", säger Maria. Har du hört att det skram-
lar i byxorna hans när han går? Han bär alltid förstugudörrnyc-
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keln hängande på en spik innanpå träbenet! Neej, det hade Lin-
da ej hört, och hon skrattar vådligt. 

Oraklet kommer till Maria. "Spjalka" delar brödet mitt itu när 
hon skall "kasta" det på "fjöla." 

— Men stinta, va' parfolk ska du skilja! utropar Linda. 
Vad som nu hänt betydde att Maria skulle komma att gifta sig 

med en annan kvinnas trolovade. 
"Ta hit "spjalka", Linda! Är du så rädd om fästmannen? 
Linda hade lagt "spjalka" på orätt sida, och det betydde att hon 

inte unnade Maria sin fästman. 
Ute började det dagas. Inne hoppade fjäderruskorna som lamm-

ungar över bröden. Ännu två tecken visade sig innan frukost: 
Maria råkade sota ett bröd i ugnen och det betydde att hon skulle få 
se sin svärmor innan kvällen, samt nagga ett bröd endast på ena 
sidan och det var ett tecken till att en flicka i byn skulle föda ett fl-
äkta barn samma vinter. 

Anna-Karin avbröt allt teckentydande genom att sticka in huvu-
det genom dörröppningen: 

— Sluten baka nu flickor, å tagen nå bröd med er å kommen in 
å äten en mjölkbruttu! Sagogrynssoppan finns he å! 

I far diti fuse, men I ha koke nå fisk som star neri panna oppå 
trefotom! 

Efter frukosten voro flickorna allvarligare. De kommo att sam-
tala om den unge mannen, som blev ihjälklämd i skogen förra vin-
tern, och som var Marias fästman. Maria gråter och säger för sin 
vän att hon aldrig, aldrig mer kan tycka om någon karl. Linda 
tröstar så gott hon kan och tänker att d e t ta ska' hon tala om hos 
Niss-Pers, där de påstått, att det inte var något s. k. parti mellan 
dem. Dagen skrider fram. Det blir morgonmål: klimpmjölk, och 
middag: palt. När det skymmer tänder Maria fotogenlampan som 
även brann under morgontimmarna. 

Klockan halv nio är sista "degstöpan" slut. Flickorna skola 
just gå då Olle, Marias bror, kommer. Han är stor, käck och lock-
hårig som sin mor. 

— I måst väl hit å dega å sot bakukvinnorna! Men, då I är en-
sam karl få I vara rädd, så he jer bäst I baka e "tycke" i stället. 
Han skrapar en liten degklick ur tråget, formar det till en liten platt 
bulle som han delar med en skåra på mitten. Ena halvan represen-
terar mannen, andra kvinnan. D e n h a l v a n som under grädd-
ningen jäser upp högst; den parten älskar mest. Om hela bullen 
blir som en ballong är det kärlek från båda hållen och blir gifter-
mål av. 
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Olle står och väger "tycket" på brödspaden. Vem skola vi göra 
om? Om dig och Linda, svarar Maria, som märkt en gryende kär-
lek mellan de två. 

Ja, kör till! 
Han kastar "tycket" i ugnen. Det blir runt som gummiboll. 
Maria jublar. De båda kontrahenterna rodna. 
Om en stund frågar Olle hur många bröd de bakat. 
350, svarar systern. 
Och jag har tjänat 50 öre, säger Linda med ett trött leende. 
Nu gå vi in. 



Markstedtska gården, Nordanå, Skellefteå. 

EN UTSPISNINGSDAG H O S M A R K S T E D T S 

ETT S K E L L E F T E Å M I N N E FRÅN NÖDÅRET 1867. 

Berättat av fru A n n a W i k s t r ö m i Bureå, född 1843. 

Upptecknat av C. L. B u r s t r ö m , Bureå. 

Det var efter den visit bönderna gjorde i Skellefteå, när man 
trodde att de tänkte storma staden.1) Många och besynnerli-
ga rykten voro i svang bland stadsborna rörande böndernas 

förehavanden. Bland annat berättades, att ute på Brännabacken 
förberedelser gjordes för ett angrepp mot staden. Sådana rykten, 
där ofta en obetydlighet fick ofantliga proportioner, uppskrämde 

1) Händelsen som åsyftas är det s. k. "Ostvikskriget". Bönderna norr om 
Skellefteå, bl. a. de från Ostvik och Östanbäck, voro redan hårt skuldsatta, 
varför köpmännen i Skellefteå vägrade dem vidare kredit. De ifrågavarande 
bönderna, som sågo nöden stå för dörren, hotade då att storma staden och med 
våld taga de förnödenheter, som handlandena undanhöll dem. Den tragiko-
miska episod som sedan utspelades, den oroligaste i Skellefteå stads historia, 
har utförligt behandlats i en föregående årgång av denna bok (Västerbotten 
1923 sid. 179 ff. O s t v i k s k r i g e t av Gustaf Renhorn, Skellefteå). 
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många och i synnerhet kvinnorna, och långt efter denna tilldragelse 
var det vanligt, att på kvällarna kläder skulle läggas fram för att 
vara till hands om man bleve överrumplad om natten och hastigt 
skulle behöva begiva sig på flykt. Man hade t. o. m. på sina ställen 
lönnutgångar ur husen. Även kuskarna måste alltid vara väl be-
redda med åkdon och häst, om en hastig flykt bleve nödvändig, 
Vaktgång var anordnad i staden och vaktpersonalen var tillsagd, 
att om de hörde fotsteg kring husen efter mörkrets inbrott, skulle de 
alltid ropa: Vem där? och övertyga sig om att det ej vore någon 
obehörig. Efter böndernas hotfulla upp-
marsch mot staden och sedan stadsborna bli-
vit riktigt övertygade om hur stor och allmän 
nöden verkligen var ute i bygden, började de 
bättre situerade familjerna anordna utspis-
ningsdagar för det nödställda och svältande 
folket. För att på bästa sätt utnyttja allt mat-
nyttigt kokade man soppor, välling och så-
dant. Detta tillvägagångssätt hade re-
kommenderats av källarmästarens fru, fru 
Lundeberg. 

Bland andra familjer, som höllo dylika A nna Wikström, Bm-eå 
utspisningsdagar var även patron Mark-
stedts. På utspisningsdagens morgon börjades vällingkokningen 
i väldiga grytor, och klockan 9 f. m. började utdelningen. Då släpp-
te man in så många, som rymdes vid borden, av den kö som hunnit 
samlas utanför porten. Ofta var det folk långväga ifrån, trasiga, 
fattiga och framför allt — uthungrade. 

När de spisat sin ranson, fingo de avlägsna sig, och nya släpp-
tes in. Under detta arbete måste man gå med högt uppknutna kjort-
lar och för övrigt vara aktsam, så att det ej skulle gå som det en 
gång gick hos källarmästare Lundebergs, där man efter en sådan 
utspisningsdag fick hålla på en hel vecka för att bli fri all ohyran, 
som gästerna dragit med sig. 

Under serveringen hos Markstedts steg en dag in ett snyggt 
klätt hantverkarepar ifrån Kåge. De stannade försagda vid dörren 
och när de sågo den trasiga och hungriga skara som höll på att 
spisa, började tårar rinna utför deras kinder, och de blevo så upp-
rörda, att de ej kommo sig för att själva framställa någon begäran 
utan avlägsnade sig. Den hjälpkvinna som biträdde vid serverin-
gen kände emellertid paret ifråga och gjorde fröken Matilda Mark-
stedt uppmärksam på att de säkert voro i lika stort behov av mat 
som alla andra. På fröken M:s tillsägelse blevo de nu kallade till-
baka och serverade i ett annat rum. 

Man hade hållit på med utspisningen till klockan 3 på eftermid-
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dagen, men ännu stod en lång kö utanför gården. Många av dem 
som redan ätit, hade på nytt ställt sig i kön i hopp att kunna erhålla 
ytterligare en portion. Nu var emellertid den kokade maten slut. 
Vad skulle man göra? Serveringsbiträdet fann på råd. Hon visste 
att i förrådsboden där det förvarades en del proviant för firmans 
fartyg fanns det kvar från föregående sommar ett slags skeppsskor-
por s. k. knallror. Tre säckar fulla var det, och nu beslöts att dessa 
skulle hämtas in och delas ut. Fröken Markstedt skötte själv utdel-
ningen, började med tre skorpor per person, men minskade på ser-
veringsbiträdets uppmaning först till två och till sist till en per per-
son. 

När den siste av de hjälpsökande fått sitt, voro också de tre säc-
karne tömda, men var och en av de tillstädeskomna hade då åtmin-
stone fått något till livs. Den dagen uppgick antalet av de inne vid 
bordet utspisade till 300 personer. Därtill kommo alla de som en-
dast fått torrskaffning. Vid sextiden på aftonen var tilldelningen 
äntligen slut för dagen, och då vidtog rengöringen av de rum, som 
använts, jämte annat stök som betingades för undanskaffandet av 
serveringsattiraljen och annat. Det var ett tungt och krävande ar-
bete, men förvissningen om att man gjort en god gärning kom det 
att kännas lättare. 

Många voro de som sökte hjälp hos herrskapet Markstedts och 
många blevo hjälpta. Jag minnes — säger berätterskan — en gum-
ma som brukade arbeta med litet av varje där i huset, bl. a. med att 
sy säckar. Hon kom en dag och bad patron Markstedt om ett pund 
mjöl i förskott på sitt arbete, men patron svarade att han först måste 
se till att hans egna finge mat. Sålunda avfärdad gick gumman ut, 
men nu blev det henne för svårt. — Hon sjönk gråtande ihop på 
förstugubron med händerna för ansiktet. En av sönerna i Mark-
stedtska huset — vi kallade honom herr Vilhelm — råkade gå för-
bi, och frågade därvid deltagande, hur det var fatt med madamen 
eftersom sorgen var så stor. Gumman berättade då, att de voro elva 
människor i hennes familj och att de voro utan tillstymmelse till 
föda, samt att hon därför bett patron om ett pund mjöl i förskott på 
arbetet men blivit nekad. Och nu — tillade hon — återstår för oss 
ingen utväg. Vi får säkert svälta ihjäl. 

Efter åhörandet av denna berättelse kallade herr Vilhelm på ett 
biträde och gav order att gumman skulle få två pund mjöl till 
skänks. Att hon blev hjärteglad torde ingen undra på. 

Bland andra personer som berätterskan påminner sig från detta 
år var även en gumma från Bjurfors. Hon brukade komma och 
klaga sin och familjens nöd och brukade då visa den föda de i hen-
nes familj vanligen livnärde sig av. Det var gulaktiga hårda bröd-
kulor av furubark och andra liknande beståndsdelar. Gumman var 



25 

den enda i hela familjen som var tillräckligt frisk och stark att kun-
na gå uppe och sörja för familjens nödtorvt. Hennes man var säng-
liggande, sjuk av umbäranden. När undsättningsspannmålen slut-
ligen kom fick även denna gumma en kappe ärter. Hon kom hem 
och tillagade desamma, men den utsvultne gubben tålde dem icke 
utan blev dödssjuk och dog. 

Det var f. ö. många, som efter den långa tidens svält ej tålde 
närande föda annat än i små portioner till en början. I mer än ett 
fall gick det med de stackars människorna på samma sätt som med 
den nyssnämnde gubben i Bjurfors. 

Det berättas, att det året ett möte var anordnat i sockenstugan 
med ortens befolkning. Där var en herre som skulle undervisa om 
hur bark, lavar och mossor skulle beredas för att bli ätbar männi-
skoföda. Hans anvisningar åhördes av en allvarstyngd menighet. 
En bonde, Olof Holmgren från Skråmträsk, steg upp och begärde 
ordet. Han frågade om den lärde herrn själv prövat att de efter 
hans anvisningar tillagade födoämnena kunde vara i stånd att liv-
nära en människa. Föreläsaren måste tillstå, att så ej var fallet och 
fick då av nämnde Holmgren veta, att man där i orten någorlunda 
efter de givna föreskrifterna försökt dessa födoämnen men att man 
ej lång tid stod ut med förtärande därav. De voro för de flesta full-
komligt onjutbara. 

— När människor nu för tiden tala om "den gamla goda tiden", 
då tänker jag alltid , att den gamla tiden var tung och svår jäm-
förd med den vi nu leva uti — ungefär så slöt den minnesgoda 82-
åringen sin berättelse från nödåret 1867. 



« i r w i i 
Upptecknat av V. A h 1 s i e d t i Västerås, f. d. handl. i Umeå, 

hette då Valfr. Andersson, född i Bygdeträsk, Burträsk. 

Gubben: Nu ha ja vare åt stan ve smöre 
Faderader if aderallallallej. 
Men hä ska du tro, hä var ett före. 
Faderader if aderallallallej. 
Görja gick till märras buk. 
Faderaderifaderallallallej. 
Och skeka gjordt e' så jag vart sjuk. 
Faderaderif aderallallej. 

Gumman: Ja nog var hä bra du köm tillbaka. 
För hela natta ha ja' vaka, 
Bårna tjöt och tåra rann 
å värken hadd ja' i en gäckeltand. 

Gubben: Hä va' då hwatt va' du vart plåge' 
Du fäles som du live våge. 
Men om du jär töst en stund 
Så ska ja' beskriv så gött ja kunn'. 



Gumman: Nu tycks du farle stor te ola. 
Men ändå var hä jag som hadd jola. 
Om jag ej fastne på ditt napp, 
så had' du vare en fattilapp. 

Gubben: Först sen jag hade betsle på märra, 
å sen så satt jag mej opp i kärra, 
å bytten hadd ja' stuve klar. 
I höjje sto dem på var'ar. 

Fast blött hä var så man kunn' dronken 
så tog å Lona genast lonken. 
Men bäst hä var hä bar ikull 
å bytten tog sä' för å rull. 

Gumman: Ja hä förstås, du sat å gapa 
å kors sånt fä vår Herre skapa 
å smöre mitt som var så fint 
hä tör nog ha vorte gridelint. 

Gubben: Ja tog då nalta för ve sättjen 
och tvätte bytten ner i bättjen 
å locka dem hadd hålle bra 
sen lasse jag på och for åt stan. 

Å när jag kom mej fram till Haga 
så slo körkklocka åtta slaga. 
Då gav ja märra bätter fart 
å köm till Rådstutorge snart. 

Där börje ja då säle smöre 
å stadsbon vor vä gott humöre 
för halva lasse for på stunn 
för tretton kronor etter punn. 

Gumman: No tyttj ja du kunn täje mera 
så ha ja gjort om ja fått fera. 
När mjölka jär så svår att få 
så tyttj ja du kunn ökat på. 

Gubben: Ja hä förstås du är då fejjen 
att genast raka etter väjjen. 
Men sköt du båna och föjse ditt 
så ska ja nog besöre mitt. 



Gumman: Hä var ä gussris till å leva 
Jä vånne jä slo dä' i skalPn ve sleva. 
Förr ska ja säle min söndagskjol 
förrn jag ska säj ett endaste ol. 

Gubben: Hä var då väl, då kunn ja böre 
å tala om hur hä gick vä smöre. 
Sen ja hadd stått en liten stunn 
så hadd ja osålt fyra punn. 

Sen fick ja gno i herskapsköka. 
O, ha! Va' gruvligt att försöka! 
En fru hon tyckt hä var för salt. 
En annan kunn ej ge betalt. 

Gumman: Ja hä förstås, dem tycks så säker. 
Nog jär du då en riktig mjäker, 
som ej sa frun att kälinga din 
begrep sej på saltlakan sin. 

Gubben: Se så nu vräk du ur dej ola. (orden) 
Du tänk väl säle helgdagskjola. 
Nej bättre vett ja ha ännu 
att käften släng ve'n herrskapsfru. 

Men så till sist for sista bytta. 
Då tycktes jag ha gjort så'n nytta 
att magen som var tom och snål 
behövde sej ett riktigt mål. 

Gumman: Jaha mån'n, tro, hä dug å leva 
när hustrun slit å få dra veva. 
Den styvern har. Han allting nänns 
och uti fingra din han bränns. 

Gubben: Men ha ja hört på den krabaten. 
Hon unn' int man sin att få maten. 
Men i ett tält ve Nykvists gål (gård) 
så köpt ja mej ett rävamål. 

Å hä var soppa, som hadd klimpa, 
å nalta medvurst på en limpa. 
Och sen jag vorte mätt och rask 
så köpt ja mej en brännvinskask. 



Sen had' ja nå bestyr att göra 
och satt för märra för att köra. 
Men när en stunn ja hade kört 
så vart hä riktigt becksvart mört. 

Och därför spänd ja från å Lona 
och fick mej rum hos Tavelsjöborna. 
På golvet deras sen ja låg 
och gav mej av så snart ja såg. 

Gumman: Men om du låtit maten vara, 
i mörkre du hadd sluppe fara. 
Så hadd du kunne skaff en smul 
så vi hadd hatt nå gott till jul. 

Gubben: Du låt mej aller färdit tala 
för jämt så ska du gnäll å gala. 
I sättjen ha ja schal åt dej 
å myttje gött åt båna å mej. 

Gumman: Hä kunn väl du ha sagt ve samma, 
så hadd ja sluppe stå ve skamma. 
Nu tror ja vi i köket går 
så ska du få en kaffetår. 



Fäbod i Kåge. 

B Y O R D N I N G 

Byordning träffat likmätigt 13 § uti Kongl. 
Maijst:s nådige Resolution och förklaring uppå al-
mogens almänna besvär vid 1741 åhrs Riksdag av 
Byamännen i Storkåge på nedanskrefna dato. 

Skiellefteå d. 22 martius A:o 1751. 

1. 1 :a Punkten om Budkaflens utsändande. 

När ålder mannen vil hämta sina grannar til hopa, skal han 
utskicka Tvänne budkaflar, så at then ena stadnar på her Kapi-
tens Bostället och then andra hos Jakob Jakobsson. På bud-
kaflen Skal tiden til sammankomsten utsättias; och så framt 
tiden dät tåla kan, skal dagen förut Budkaflen utskickas, för-
sumar någon Budkaflens kringbärande eller samman komsten 
uthom Laga förf al, plickte Twå skill ingår specie. 
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2. 2:a Punkten om åkrens vidmagthållande och förbätrande. 

Åkren skal väl kiöras och rensas så at ogräs intet tager öfver-
handen och grannens åker ther af tager skada. Och Åhrligen 
bör något af nyjo upbrukas och tilwärkas. Försumar dät nå-
gon plickte 8 skillingar specie. 

3. 3:ie Punkten om åkrens plogande. 

Plogar någon in på sin grannes åker så at fåren står hel och 
öpen på grannens åker, isynnerhet sedan säden är utkastat, 
eller ock grafver säd til sig ifrån grannens åker eller drager 
råd (rågång) in på grannens åker, han skall plickta Åtta skil-
lingar specie. 

4. 4:de Punkten om dikning. 

Diken skolla rensas och vid magt hollas, så väll aflopsdiken 
som skiärdiken och av nyjo upbrytas, ther som nödigt pröfvas; 
Aflopsdiken skolla af alla vid magt hollas, som vatten ifrån 
deras diken löper; försumar någon dikning och grannen der 
af tager skada, betale skadan och plickte Åtta skillingar specie. 

5. 5:te Punkten om Änges afrödning och förbätrande. 
Ängarna skola afrödias och förbätras åhrligen och ofruktbart 
land och måssar skola åhrligen omvändas och til nytbar mark 
giöras. Försummar någon af rödia skogen, så at grannens 
egor theraf tager skada, betale skadan som Åldermannen pröf-
var skäligt och plickte för försumelse Åtta skillingar specie. 

7. 7:de Punkten om dån som sönder huger eller förderfvar an-
dras gärdsle gårdar. 

Huger någon neder andras gärdsle gårdar eller drager trod 
der af eller öpnar grinna eller på hvarje handa sätt dät skier 
uttöm högsta nöd, dän samma ska plickta Åtta skill. specie och 
förnöja ägaren; samma bot vare öfver then som ser eller vet 
och intet uppenbarar sådant. 

8. 8:de Punkten om Hästars kiudrande. 
Eho som vil kiudra häst, han kiudre på sin enskylta ägor och 
icke på grannens; ej heller skall häst stå kiudrad öfver natten 
på teg, skiftes åker eller ängar. När de af bärgas, skolla hästar 
kiudras. Slipper någon sin häst lös eller annat kreatur förr 
än åkrar eller ängar äro afbärgade, gör dät någon, gälle ska-
dan och plickte Åtta skillingar specie. 
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9. 9: de Punkten om o kynnes Kreatur. 
Then som äger okynnes Kreatur, som intet utstängas kan med 
Laggiltig gärdslegårdar, tå skall ägaren thet fää strax hefta, 
så snart han ther om tilsägelse får; försummar ägaren at hefta 
fädet, och thet giör skada, betale skadan och plickte Två skil-
lingar specie. 
Gjör fädet äntå skada, skall ägaren strax thet samma afskaffa. 

10. 10:de Punkten hwad tid Bodskapen skall ifrån åker och ängar 
afskaffas. 

Så snart man begiynner kasta säd i jorden skall Bodskapen 
ifrån åkeren hollas och så snart högsta sädesanden är slutten 
skall alla kreatur ifrån alla ängar bortskaffas; män skulle nå-
gon swår vår infalla med kiöld och ingen bet är tilfinnandes i 
skogen för Bodskapen, så tillätes att några dagar längre beta 
på ängar, män förr än sådant betande tiltages, skall ålderman-
nen kalla tilsamman sina grannar och föreställa them sådant 
nödvändigt. Men företages sådant betande utom grannarnas 
sammankallande plickte fem skillingar 7 runstycken specie. 
Finnes någon at han har sina kreatur utom sina enskylta än-
gar dagen efter tå all boskap är boflyttad til fäbodarne, han 
skall äfven plickta fem skill: 4 runstyck. specie. 

11. 11 :te punkten om Svinens ringande. 
Så snart snön går af jorden så skolla svin ringas första gån-
gen, andra gången när de om hösten skolla släppas in i åke-
ren; försumar någon dätta plickte Två skillingar specie. 

12. 12:te Punkten. Eho som drifver Boskap öfver andras ängar, 
där han eliest kan komma fram mäd sin Boskap, han plickte 
Två skillingar, 8:ta runstycken. 

13. 13:de Punkten om Inhyses folks intagandet. 
Ingen skall hädan efter någon inlofwa til inhyses utom alla 
grannarnas vederbörliga lof och minne. Icke heller skall nå-
gon lofwa och intaga något Kreatur eller lofva andras hästar i 
bet på bysens samfälte ägor i åker och äng. Giör thet någon 
plickte Träton skillingar 4 runstycken. 

14. 14:de Punkten om slå- och mulbetet. 
Ingen skall under stå sig slå och inbärga hö af Bysens betes-
mark utom alla grannarnas ja och samtycke. Giör thet någon 
plickte åtta skillingar specie. 
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15. 15:de Punkten om giärdslegårds syn. 
Gjärdslegårdssyn skall hollas en gång om året. 

16. 16:de Punkten: Der som någon bryter emot dänna By ordning 
så skall han första gången varnas, förr än han kommer att 
plickta. 

17. 17:de Punkten: om hundars fast sättiande. 
Hundar skolla bindas dän första maij de som äro fulkomliga 
hundar, män Åhrsgamla eller små valpar, dem får vara lösa til 
dess någon får se om de äro okyndiga. Finnes de okyndiga, 
så skall dät för Ålder mannen angifvas och sedan fast tagas 
och för waras. Försumar det någon plickte Åtta skillingar 
specie. 

18. 18:de Punkten: hvart böter skolla falla. 
Så är Grannarnas samtliga samtycke at böter skolla falla til 
grannarnas behof eller Bysens fattiga. 

19. 19:de Punkten om kortspel. 
Dän som holler sit hus til kortspel, spelar sjelf 

Ovanstående byaordning är avtryckt efter en i Kåge bys bya-
skrin förvarad handling, vilken genom påskriften "Coppia" är be-
tecknad som en avskrift av originalhandlingen. Tyvärr är det sista 
bladet av den ursprungligen av fyra sammanhäftade blad beståen-
de avskriften bortrivet och förkommet, varför de sista paragraferna 
av byaordningen gått förlorade åtminstone vad deras ordalydelse 
beträffar. Innehållet av desamma torde vi däremot åtminstone i 
huvudsak kunna sluta oss till genom en jämförelse med den i före-
gående årgång av "Västerbotten" publicerade byaordningen från 
Ljusvattnet i Burträsks s:n, vilken är daterad samma år som den 
föreliggande och f. ö. företer stora likheter med densamma, såväl 
beträffande uppställningen och ordalydelsen som även ortografin. 

En paragraf i ovanstående byaordning, som tyckes ha förorsa-
kat de goda byamännen i Storkåge åtskilliga besvärligheter, är den 
tolfte, som handlar om byns samfälte "slå- och mulbeten", d. v. s. 
betesallmänningen. Härom vittnar det "Contrad rörande samfälte 
ängesbeten i Storkåge by" som upprättades 1780 av samteliga 
Byamännen" därstädes. Som ett komplement till byaordningen med-
delas härnedan ett avtryck av detta "Contrad", av vilket original-
handlingen förvaras i Hembygdsföreningens arkiv i Umeå: 

2 
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C O N T R A C T R Ö R A N D E S A M F Ä L T E Ä N G E S B E T E N I 
S T O R K Å G E BY ÅR 1880. 

Åhr 1780 d. 1 November sammanträdde i egna Pärsoner sam-
telige Byamännen i Storkåge at uprätta ett vist Contract, angående 
huru och på hvad sätt alt otidigt betande höst och vår på samfälte 
ängar må förekommas. Som följer: 

Alla ängar hwaruti alla Byamännen del äga och äro af them 
gemensamt inhägnade, som i synnerhet äro följande: 1. Stakänget, 
2. Talkammen, 3. Storänget, 4. Innerstänget, 5:te Hömyran, 
6:te Boviken, dessa ängar skola alrasist den första Maij vara väl 
tilstängda och med varaktiga grinnor försedda; Ho som efter dän 
tiden insläpper i dässe eller andres enskilte ängar sin boskap eller 
andra Creatur såsom hästar, svin, Getter eller Får : Så skall den 
bråtslige efter Byamäns öfverenskommelse wara förfallen till Fyra 
skillingars plickt för hvart nöt eller häst, samt för de smädre Crea-
tur såsom Svin, Getter och Får Två Skillingar. Och skall dän 
bråtslige strax sine Creatur igenlösa och Penningarne til Bys-Ål-
dermannen aflämna. Män skulle Bya männen blifva därom ense at 
låta beta omrörde ängar så utsätjes därtil vissa dagar höste tiden 
och sedan uphöra med alt betande i ofvannämde ängar dätta Åhret. 
Män om så hända skulle, at någon med något Creatur betar förut 
eller efter dän ut satta tiden sedan andra uphört at beta, eller så 
länge bar mark är, beta i samfälte ängar, dänsamme ware förfallen 
til then plickt, som ofvanföre är utsatt. Män efter i Byalaget tid ef-
ter annan så tilgångit är, at vanartade folk dels rifva undan, dels 
hugga sönder andras gärslegårdar; dels lämna efter sig öpna 
stän(g)sel och grinnor, samt wintertiden gjort sig vägar igenom 
andras gärslegårdar som sedan följande Sommar warit otilstän(g)-
da ägaren owitterligit, hvaraf händer at en oskyldig torde först rå-
ka i olycka och äfventyr för ens annans otilbörliga framfart och 
vårdslöshets skul. I så beskaffat mål och til at hämma ett sådant 
skadeligit förhollande så hafva Byamännen en och hvar därtil sam-
tycke gifvit, at dän bråtslige hvare sig Husbonden sjelf hans Hus-
tru, barn eller underhafvande som föröfvar slika nidingsvärk vare 
förfallen til En Riksd:rs plickt, hvaraf angifvaren som uptäcker 
dän vanartade niuter hälften. Män om så är, at någon vanhäfdar 
sina gärslegårdar, så at Boskap och andra Creatur kunna obehin-
drade inkomma i samfälte och enskilte ängar, så vare then, som 
Boskapen äger, fri för tiltal och then som then förfalna gärsle 
gården äger stånde then plickt som then bort utgifva, som Boska-
pen ägde om gärslegården varit försvarlig. För öfrigt följer, at 
sedan alla gärslegårdar äro i ett för svarligt stånd satte, åligger 
dän, som aktar holla Get Creatur, hafva på them en noga upsikt at 
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de icke igenom vanskiötsel vänjes in i andras åkrar och ängar; i 
sådant mål hafva Bya männen ense varit att ett Get Creatur som 
mäd laggil gärsle gård icke kan utestängas ifrån åkrar och ängar, 
skall genast af skaffas. Acktar icke då (ägaren) fängsla sitt okyn-
diga Creatur, så hafva Byamännen magt at skjänka samma Bysens 
fattiga och dän skada som Creaturet giort, gälde däss ägare. — 

Hvarje åhr, och alrasist efter slutad sädestid hafwer Ålderman-
nen magt at tilsammankalla sina Grannar och mäd them gärsle-
gårds syn holla, omkring alle åkrar och ängar hvaruti flere del äga. 
Och dän som då befinnes hafva förfallen gärslegård, dän samme 
förelägges en viss tid til däss förbättrande; är inom dän utsatta ti-
den ingen förbätr. skjet, så hafver Byamännen därom ense varit, at 
samma bristfälliga gärslegård neder hugga och däss ägare om-
gälle al dän skada som genom hans förvållande härrört. 

Likaledes åligger Åldermannen en viss dag utnämna, när alla 
grindar vid vattuhargarne skola vara utsatte. Försummar Ålder-
mannen sin skyldighet att gifva hvarjom och enom en tidig tilsägel-
se plickte Åldermännen åtta skil :r och äfven den olydige åtta skil:r. 
Eho som af eller til drifver sin Boskap igenom den grinda som är 
upsatt söder om Elfven på stora Landsvägen, och icke förut jagar 
ifrån grindan de hästar, Svin och Får, som tränkta at ut komma på 
ängarna, dän samme vare förfallen til samma plickt som then, hvil-
ken sjelfvilligt släpper them på ängarne, och then som ägde Crea-
turet ware fri för tiltal. Och efter som på norra sidan om Elfven 
beten är för Boskapen mycket otilräcklig och däraf kommer at ilsin-
nat folk söka efter läglighet at få insläppa sin Boskap, såväl I sam-
fälte som andres enskilta ängar; Altså hafva Byamännen i så be-
skaffat mål därtil samtycke gifvit, at hvar och en skall hädan efter 
mäd sin Boskap flytta til sina vanliga fäboställen eller söder om 
Elfven, enär betande för sig gåt på hafängarna och dän utmark, 
som därom kring finnes, til fyra och högst fem veckors tid. Och 
hafva Byamännen därom ense varit, att eho där är, som icke flyttar 
ifrån ängarna efter fem veckors förlöp, eller när hans Grannar flyt-
ta, dän samme skall efter alla Byamäns samtycke vara förfallen till 
en Riks d;rs plickt för sin motvillighet. Här följer äfven then om-
ständigheten at omröra: Som nu merendels alla åhr Grannarna be-
gynna mäd sin Höbärgning på hafängerne, få en del folk, som 
hälst utan ordning och skjick framfara, hafva ibruk at slippa sina 
hästar lösa, hvarigenom andras tegar dels blifva upätna, dels höet 
nedertrampat, och äfven varda the tiurade hästar ofridade och lösa 
och i synnerhet när räng och ostadig väderlek infaller, och then 
mera har icke kan så fort komma med sin bärgning som then min-
dre äger heller har mera ämbetsfolk; ty finna Byamännen för godt 
att utsättia åtta skil:r plickt för dän som hädanefter slipper sin häst 
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lös på hafängarna så länge något är oinbärgat, och hafva Byamän-
nen magt at leda dän häst som mäd vilja släpt är på Bysens ut-
mark. — 

Efter tilförne så tilgångit är at enär största delen af Grannarne 
efter vanligheten flyttiat på södra sidan om Elfven mäd sina hästar 
och annan Boskap, så hafva en del däremot warit vana at slippa si-
na hästar, får, lam, svin och getter på dän betesmark, som emellan 
Storkåge och Ersmarks Byar eller Byaväg ligger; män til at före-
komma en sådan sjelftagen frihet, så hafva Byamännen alla därtil 
velat samtycka, at eho som hälst något Creatur slipper hädanefter 
på nyssnämnde betesmark förr än dän öfrige betesmarken lös gif-
ves, dän samme vare förfallen til 4 skilrr plickt. At hvar och en af 
Byamännen til ovannämnda förplicktelser sitt samtycke och bifal 
lämnat, thet warder mäd våra namns och Bomärkens underskrif-
vande för mera visshet bestyrkt. 

Schiellefteå och Storkåge d. 1. November 1780. 

Nils Olofsson, bom. Olof Andersson, bom. 
Olof Olofsson, bom. Jon Jonsson, bom. 
Johan Mosesson. bom. Markus Matsson. bom. 
Nils Pärsson. bom. Lars Eriksson, bom. 
Jacob Jonsson, bom. Anders Lysk. bom. 

Johan Månsson, bom. 
Olof Jonsson, bom. Johan Larsson, bom. 
Anders Andersson, bom. Johan Andersson, bom. 
Nils Jonsson, bom. Pär Andersson, bom. 
Pär Pärsson. bom. Jon Pärsson. bom. 
Gerhard Olofsson, bom. Jacob Jacobsson, bom. 
Jon Andersson, bom. Jon Jonsson, bom. 

(Av ovanstående tjugutre namnunderskrifter äro alla utom en nedskrivna 
av samma hand som nedtecknat hela aktstycket. Den ende, som själv skrivit 
sitt namn är Jon Andersson. Skulle detta möjligen tyda på att han var den 
ende skrivkunnige bland byamännen i Storkåge år 1780?) 



O M U M E Å S T A D 
O C H N Ä R L I G G A N D E P A S T O R A T 

Av JONAS ASK. 

ÖVERSÄTTARENS FÖRORD. 

n skildring av vår stad och våra bygder för närmare tvåhundra 
år sedan bör ha sitt särskilda intresse. Och vi ha anledning 
att vara Jonas Ask tacksamma för detta hans arbete. Men 

Ask skrev efter dåtidens sed på latin, och i våra dagar är det inte 
många, som kunna latin. Då Västerbottens Läns Hembygdsföre-
ning velat utgiva Asks arbete, har den därför måst låta översätta 
det och givit undertecknad detta uppdrag. 

•Översättningen har icke alltid varit lätt. Författarens latin, 
som visserligen tyckes sträva efter att vara "klassiskt", företer 
många egendomligheter, som det varit svårt att förstå och svårt att 
återgiva på begriplig svenska. Ett så befängt uttryck som — på 
tal om Bredskärsundet — "insula fretum a continenti dirimens" = 
"en ö, som skiljer sundet från fastlandet", har jag ansett mig befo-
gad att ändra och återge "ett sund, som skiljer ön (Bredskär) från 
fastlandet". Men i andra fall har jag varit tveksam om det berätti-
gade i att korrigera texten och därför låtit en del konstigheter kvar-
stå oförändrade. Några egna reflexioner har jag icke gjort. Både 
text och noter äro författarens. 

De historiska återblickar, som Ask här och där gör, äro i åtskil-
liga stycken oriktiga — "Umeå Stads Historia" av B. Steckzén vi-
sar, hur både ofullständig och ofta oriktig Asks framställning av 
vår stads öden är —, och de många etymologiska försöken äro i all-
mänhet lika oriktiga som den Karolinska tidens. Detta är också 
helt naturligt. Det vore ett fattigdomsbevis för senare tider, om vi 
icke på två århundraden skulle ha gjort betydande framsteg i både 
historie- och språkforskning. För oss är det intressant att lära kän-
na denna lärospån, denna gradualavhandling från den begynnande 
Frihetstiden. Och den har så mycket större värde, som vår littera-
tur är synnerligen fattig på skildringar av våra nordliga bygder i 
gamla tider. 

Umeå i jan 1928. 
J . V. Lindgren. 
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Lycka och välsignelse! 

O R A D U A L A V H A N D L I N G 
OM 

STADEN UMEÅ 
OCH 

NÄRLIGGANDE PASTORAT 
VILKEN 

Kungl. Studeranden 
J O N A S EL. ASK 

VÄSTERBOTTNING 

Med Tillstånd av den vittberömda Filosofiska 
Fakulteten vid Upsala Lysande Akademi 

OCH 
UNDER PRESIDIUM AV 

Den Vittberömde och Högt Frejdade 

MAG. FABIAN T Ö R N E R 
KUNGL. ORD. PROFESSOR I VÄLTALIGHET OCH 

LEDAMOT AV FILOSOFISKA FAKULTETEN, 

Anspråkslöst underställer goda Mäns 
offentliga granskning 

å Lärosalen Mindre Gustavianum den 3 Juni år 1731 
På vanlig tid. före Middagen. 
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Till 

HANS HEL. KUNGL. MAJ:TS 
TROMAN 

Väster-Bottens Kärälskelige Hövding och Styresman 

DEN HÖGT LYSANDE OCH HÖGÄDLE 

BARONEN OCH HERREN 

H E R R J A K O B G R U N D E L 

Min Store Välgörare. 

G o d e V ä l g ö r a r e ! Vad min enkla Musa vågar, näml. a 
verk, det mån I, därom bönfaller jag, icke tillskriva min djärvhet uta 
Vetenskapens tjänst, desto kraftigare lockar den även dem, som trycka 
deras antal hör jag, av vilken Fädernebygden — om en del av denn 
plikttrogenhet, att jag skulle offentligt prisa E d r a förtjänster or 
vilken jag omfattar denna stora ynnest. Men då jag icke förmår ai 
att I mågen med blid uppsyn betrakta detta betydelselösa lilla arbet 
Må den Gudomliga Försynen skicka så, att det förunnas Väster-Botte: 
blomstra. Och då jag önskar detta, beder jag nu och skall alltid bedjt 
E d r a H ö g ä d l a F a m i l j e r till del. 

E d e r H ö g s t L y s a n d e o c l 
hängivnast 

J o n a 
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Till 

HANS HEL. KUNGL. MAJ:TS 
TROMAN 

Den Vittfrejdade Superintendenten över Väster-Norrlanden, 
den Högaktade Ordföranden i Högv. Domkapitlet, 
den Tropliktige Eforus över gymnasiet och skolorna 

DEN HÖGÄREVÖRDIGE 
FADERN OCH HERREN 

HERR NICOLAUS STERNEL 

Min gode Välgörare. 

tta E d r a genom mycken berömmelse lysande N a m n framför sitt 
d e r ynnest. Ty ju mera bevågen denna är mot alla, som arbeta i 
• ett hårdare öde, att framträda ur sitt mörker i E d e r t l j u s . Till 
)fgd har jag skrivit några få ord — synes med rätta kunna kräva den 
nsamma, G o d e V ä l g ö r a r e , och tolka den tacksamhet, med 
ad tillbörliga ord fylla denna plikt, beder jag ödmjukast blott därom, 
som ett vittnesbörd om min och Fädernebygdens vördnad mot E d e r . 
t i E d e r t skygd icke blott ånyo börja grönska utan också länge 
t all den lycka, som någonsin kan tänkas, måtte komma E d e r och 

ö g s t Ä r e v ö r d i g a M ä n s , 
rkare 

s k . 
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Till 

Den Högst Ärevördige och Vittberömde Mannen 
HERR GEORG WALLIN, 

Den Högvördige Vittfrejdade Teologie 
DOKTORN, 

Den Tropliktige FÖRESTÅNDAREN för Biblioteket 
vid Upsala Kungl. Akademi, Den Högt Förtjänte Ledamoten 

av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamfundet. 

Högst Ärevördige Herr Doktor! Ehuru ingenting borde bjudas 
Dig, som icke är sirligt arbetat, må Du icke — jag ber Dig därom 
— taga illa upp, att jag nu till D i g återställer i konstlös utarbet-

' ning det ämne för en disputation, som jag på D i n inrådan valt. 
Jag skulle sannerligen hava önskat återställa det med större ränta, 
i synnerhet som jag med tacksamhet inser, att jag erhållit icke rin-
ga stöd genom D i n vänlighet. Men D u, som själv bäst vet, 
att jag under mycket sökande ofta funnit blott litet, Dig skall åtmin-
stone den goda viljan täckas. Att D u därför måtte med vanlig 
ynnest mottaga detta lilla arbete som ett tacksamt hjärtas vänskaps-
gärd för D i n a många välgerningar mot mig, därom beder jag, 
och jag anropar G u d , att Han måtte för alltid bevara D i g o-
skadd jämte alla de D i n a , Högst Ärevördige Herr Doktor. 

H ö g s t Ä r e v ö r d i g e V ä n , D i n 
ödmjukaste tjänare 

J. A. 
Till 

Den Berömde Herren, Filosofie Kandidaten 
HERR JONAS ASK, 

Den såsom få avhållne vännen, som snart skall disputera 
OM UMEÅ OCH NÄRGRÄNSANDE PASTORAT. 

Den som älskar att lära känna forna människors tider och orts-
förhållanden under den skimrande Polen, han vände med flitig 
hand bladen i Ditt lilla arbete! Se blott! Här målas Umeå med sina 
egna färger. Tillika med Phoetrus skall härifrån en niofaldig ska-
ra bringa D i g tack. Och Din födelseort skall giva D i g rikliga 
belöningar. 

Av Vänskap hyllar Dig 
W i l h e l m W a r g e n t i n . 
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Till 

Den Vördnadsvärde och Högst Berömde M a n n e n 
MAG. ZACHARIAS PLANTIN 

Den Högst Förtjänte P a s t o r n och P r o s t e n i Umeå, 
De Högst Vördnadsvärda och Berömda M ä n n e n 

MAG. JOHANNES TELIN 
Den Högst Förtjänte Pastorn i Bygdeå, 

MAG. MATHIAS DAHLING 
Den Högst Berömde Pastorn i Lövånger, 

Den Högst Beprövade och Förfarne M a n n e n 
HERR GABRIEL THAVONIUS 

Den Rättrådige Borgmästaren i staden Umeå. 

Även Eder, Högst Berömde och Förfarne M ä n , tillägnas när-
varande avhandling om de orter, vilkas församlingar och Råd I med 
berömmelse förestå, till tack för E d e r bevågenhet mot författaren 
och hans anhöriga, under tillönskan av all möjlig lycka, av 

Eder uppmärksammaste tjänare 
J. A. 

T i l l d e n V ä l v i l l i g e L ä s a r e n . 

Ingen torde gärna kunna förneka, att många lidit av det felet, 
att de ansett vad som hör till deras egen tid såsom icke blott allmänt 
bekant och så beskaffat, att det aldrig under tidernas längd kan råka 
i glömska, utan även icke ens värt en beskrivning. Men huru stor 
skada just detta gjort vår fornforskning, det inse de bäst, som nå-
got sysselsätta sig med detta ämne och ofta förmå utforska blott li-
tet av det, som hänt för ett århundrade sedan för att ej säga ännu 
tidigare. Mig har den vördnad, med vilken jag är skyldig att se 
upp till de mäns auktoritet, på vilkas råd jag företagit mig detta ar-
bete, icke tillåtit att såsom hinder framställa varken bristen på min-
nen, låt vara sedd på avstånd, ej heller föreställningen, att ämnet är 
nytt och föga värt. Därför har jag bemödat mig att söka samman-
föra det, som nu kan såsom minnen komma mig i tankarna, med 
det som tilläventyrs skall på samma sätt falla eftervärlden i sinnet, 
ehuru framgången allt för litet motsvarat min önskan, något som 
smärtar mig. Därför skall det måhända finnas många, som anse 
detta mitt lilla arbete alltför magert och föga passande för vår tids 
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smak. Detta erkänner jag själv gärna i fråga om ämnets torvtig-
het; det saknar ju vederbörligt stöd. Icke desto mindre må klandrar-
ne veta, att de förlorat all rätt till en strängare granskning, om de 
blott vilja komma i håg följ. yttrande av Cicero: "Vad som är min-
nesteckningens väsen, därom erinras jag genom själva namnet; den 
avser näml. mera eftervärldens minne än nutidens tacksamhet". 

Min plan har varit att skildra naturförhållandena i Väster-Bot-
ten. Men då jag icke haft tillfälle att besöka fädernehemmet, har 
detta icke bekvämligen låtit sig göra. Liksom jag öppet erkänner, 
att detta är en brist, så vill jag, att ej heller läsaren skall stöta sig 
därpå, att han finner täta fientliga anfall gång på gång omtalade. 
Själve T u 11 i u s skall gälla som min ursäkt: "Ingenting", säger 
han, "är lämpligare för att roa läsaren än tidens omskiftningar och 
ödets växlingar. Även om dessa icke varit oss behagliga, när vi er-
farit dem, bli de likväl angenäma, när vi läsa om dem. Den trygga 
hågkomsten av en förgången smärta innebär näml. ett nöje. För 
andra däremot, som icke utstått någon egen besvärlighet men utan 
någon smärta se andras olyckor, för dem är t. o. m. medlidandet an-
genämt". 

Var med dessa ord hälsad, Välvillige Läsare, och visa dig bevå-
gen mot mitt oskyldiga försök! 



I Jesu namn. 

K a p . 1. 

OM STADEN UMEÅ. 

§ 1. 

Umeå är den första och förnämsta stad, som möter i Västerbot-
ten (på 63.48 bredd och 42.13 länggr.), på en naturskön och mycket 
jämn slätt. Belägen på en halv mils avstånd från pastoratets kyr-
ka sträcker den sig från öster och väster längsefter Ume älv. Den 
omgives på båda utkanterna av bördiga fält, vilka upptagas av åk-
rar och ängar, som äro ofruktbara blott där allt för mycket sand 
hindrar odling. Åt norr och nordväst har den myrar, som giva fol-
ket god tillgång på hö. Men åt söder väcker Ume älv en behaglig 
uppmärksamhet genom vattnets lugna lopp och strändernas stora 
skönhet. Om du far från staden nedför älven, har du emot dig en 
ö, som, liksom en fästning, erbjuder Umeborna en hamn, icke blott 
trygg utan även bekväm. Utan att hava behov av ankaren föra de 
fartyg även av mera betydande storlek intill stadens kaj och angö-
ra dem med tåg. Husen sammanhänga i oavbruten rad. 

Men då vår stad ligger på nästan tre mils avstånd från havet, 
behöver den förvisso andra hamnar, till vilka borgarna, då älvens 
böljor frusit till is, kunna draga sig undan, när motvind hindrar 
dem under det de ämna återvända hem eller äro på resa hemifrån. 
Två hamnar, för sitt bättre läge värda att rekommenderas, tjäna 
Umeborna härför. Den ena, benämnd Obolshamnen, ligger om-
kring två mil från staden och är i alla väder fullkomligt trygg; den 
andra är Bredskär sundet, som, ehuru det vida havet utbreder sig 
därintill, likväl icke är osäkert, då den ö (Bredskär), som genom 
sundet skiljes från fastlandet, giver detsamma säkerhet, så att om 
detta är att säga: 
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"Detta av hav sammanträngda sund vore icke en hamn, 
om klippiga ön icke famnade våldsamma stormarnas våg 
och slungade åter nordvästliga brusande böljornas anfall; 
fastgjorda stode då kölarna blott med det skälvande tåget".1) 

Men återvändom till vår stad! Att denna, som är utstakad på 
ett fullkomligt regelbundet sätt, består av fyra längdgator och två 
torg och i omkreets omfattar 3330 alnar, därom vittnar Umeå ma-
gistrats berättelse om sin stad, avgiven den 22 februari år 1696 till 
den Högste Lysande Greven E r i k D a h l b e r g . På motsatta 
stadsgränsen, åt väster, flyter en bäck, som rinner fram ur kärren i 
norr, emellan staden och landet, och en bro förenar nu dessa. Belä-
gen fyra mil inom Väster-Bottens gränser intager vår stad mitten 
emellan städerna Härnösand och Piteå, tjugutvå mil avlägsen från 
vardera, och håller allmän landsväg öppen för resande. 

§ 2. 

Att Konung J o h a n III, ärevördig i åminnelse, först fattat be-
slut om grundläggande av denna stad, intyga hans brev till lands-
hövdingarna i Väster-Botten. Det förnämsta skälet, som förmådde 
konungen härtill, var, att han icke kunde tåla den olämpliga han-
del, som de jordbrukande Birkarlarne bedrevo samtidigt som de ge-
nomströvade en trakt.2) För att därför avskaffa denna samman-
blandning av undersåtarna ålade han invånarna i hela Väster-Bot-
ten att överenskomma om en lämplig plats, där en handelsstad kun-
de uppbyggas, dit köpmännen kunde draga sig tillbaka. Men då 
detta uppdrag att anlägga en ny stad föga tilltalade dem, skickade 
de ombud till konungen för att försöka undanbedja sig den tilltänk-
ta staden. Men att konungen icke ändrat mening, framgår så väl 
av ovan som här nedan anförda brev. De befalldes således på nytt 
att bygga, dock så, att det lämnades dem fritt, om de ville bygga 
två städer, en i södra delen av Bottnen och den andra i norra delen, 
eller om de önskade uppförd blott en mitt i landsdelen. Att emel-
lertid konungen oföränderligen hyst den önskan, att en stad skulle 

1) Citat från skalden Lucanus dikt Pharsalia från kejsar Neros tid. 
2) Brev till Lasse Jonsson, givet Stockholm den 16 juni 1583. Härav 

synes det lämpligt att anföra följande: "Må du veta, Lasse Jonsson, att våra 
undersåtar, menige man uti Västerbotten, hava haft sina sändebud här hos oss 
med sina skrivelser och begärt bliva fria och förskonade från den köpstad, 
som vi önska få där uppbyggd, så alldenstund vi ingaledes vilja tillstädja, att 
landsköp skall efter denna dag bedrivas där i landet, utan den där handla och 
segla vill, han skall bo i en stad och bliva borgare och bonden bruka åkern" 
etc. 
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grundläggas i Umeå socken, bekräftas av två brev till fogden i söd-
ra delen av landsskapet P e t r u s H å r d . Jag lämnar gärna här 
nedan en avskrift av en del av det brev, som är till tiden senare.1) 

Och ehuru genom konungens mellankommande död, som be-
kant, hans förordningar icke haft någon påföljd, har jag likväl an-
sett det icke vara ur vägen att omnämna detta. Sålunda förblevo 
förhållandena i sitt förutvarande skick ända till G u s t a v d e n 
S t o r e s tid. Denne lät genom ombud, som för detta ändamål 
skickades till Väster-Botten, icke blott anvisa åt staden Umeå den 
plats, där den nu ligger, utan även utstaka planen, så långt som torg 
och gator finge sträcka sig, såsom den ovan omtalade berättelsen 
till den Högst Lysande greven D a h l b e r g nämner. Men att 
många, vilka voro därav intresserade, genast strömmat tillsammans 
här såväl från Umeå landsförsamling som ock från andra angrän-
sande trakter och i uppförda hus skapat sig fasta bostäder, är be-
kant. 

§ 3 . 

Hans Hel. Kungl. Majestät hade i sin godhet lovat att utrusta 
det nya samhället med vissa bestämda privilegier, sedan stadens till-
växt, d. v. s. antalet av såväl borgare som gårdar var känd. Där-
för skickade också Umeborna efter övriga städers i Väster-Botten 
föredöme 1626 till den riksdag, som samma år hölls i Stockholm, 
två av sina borgare vilka skulle i underdånighet bedja, att konun-
gen måtte se deras uppväxande stad till godo med privilegier. E-
huru de icke kunde få sin önskan uppfylld emedan konungen, upp-
tagen av andra angelägenheter, förberedde ett tåg till Livland, dit 
han också efter riksdagens slut avseglade, så hemförde de likväl ett 
diplom, enligt konungens uppdrag givet den 22 juni samma år av 
rikets råd, varigenom det tilläts staden att bruka samma lagar vid 
tvisters slitande, som övriga städer i riket bruka. Dessutom utver-
kade de flera jordegendomar och fäbodplatser i byarna Tavle, Sten-
beck och Lövön, dock på det villkor, att årsinkomsterna av dessa 
och av laxfisket skulle användas till allmänt gagn. Härtill kom fri-
het från all soldatutskrivning och rätt att åtnjuta samma privilegier 
som övriga nyanlagda städer i Norrland åtnjöto. Såsom privilegi-
er skulle de gälla, till dess konungen lyckligen återvände, då han an-

*) Må du veta, Per Hård, att våra undersåtar, köpmännen i Umeå på din 
befallning hava varit här hos oss och åter på nytt ödmjukligen förfrågade sig 
om de köpstäder, som vi vilja hava där i landet uppbyggda, så förundrar oss 
icke litet, varför de ännu fråga därom. Alldenstund att vi så ofta tillförene 
hava låtit därom skriva och givit vår vilja tillkänna. Och efter vi icke tänka 
att förändra vår mening, utan där uti Västerbotten skola tvenne köpstäder bli-
va byggda, den ena äntligen uti Umeå socken" etc. 
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tingen skulle värdigas fastställa nya privilegier eller påbjuda, att 
de, som de fått skulle förbliva gällande. Men då konungen blivit 
invecklad i kriget med Polen och sedan i det tyska kriget, i vilket 
denne ärorike försvarare av vår frihet stupade, fingo Umeborna nö-
ja sig med de erhållna priviledierna i 24 år. Först under drottning 
Kristinas regering den 30 augusti år 1646 erhöllo de äntligen nya 
privilegier, återgivna i 22 paragrafer. Om dessa har jag ej myc-
ket att säga, då det blott tillåtits mig se rubrikerna över dem. Må 
det vara tillräckligt att nämna, att utom de rättigheter, som äro ge-
mensamma för andra städer angående val av magistrat etc., erhöll 
vår stad såsom vapen tre renhuvud, såsom man kan se på ett sigill, 
tryckt på titelbladet av min avhandling, vilket jag tagit från Palm-
skiölds manuskript. 

Till en jordegendom Sanda, på vars mark staden uppfördes, la-
des, utom Myr-ängen, som tillerkänts den, dessutom den 31 okt. 
1650 genom samma drottnings frikostighet också avkastningen av 
1 % mantal i byarna Orubbe och Orisbacka. Men denna jorddona-
tion ökades efter två år med de årliga intäkterna från en ö, Ön, be-
lägen i älven nedanför staden. 

§ 4 . 

Om vår stads handelsförbindelser anteckna vi, att varje stad i 
Väster-Botten för sin räkning gör anspråk på vissa socknar, i vilka 
den kan driva handel utan intrång från andra. Dessa kallas där-
för av västerbottningarna handelsgebit. De angränsande socknarna 
Umeå landsförsamling, Bygdeå och Lövånger räknar vår stad som 
sina. Men då Umebornas rikedomar ökades, syntes dem tre sock-
nar alltför små för deras handel. De begärde därför vid riksdagar-
na 1643 och 1644, att det icke blott skulle stå dem fritt att driva 
handel i Nordmaling, den nordligaste socknen i Ångermanland, 
utan även att detta pastorat, som ju låg dem närmast, skulle tagas 
ifrån Härnösands och läggas under Umeå jurisdiktion. Men det 
senare nekades dem, det förra däremot medgavs. 

De varor, som Umeborna utbjuda till salu, äro smör, läder, 
skinn, får, talg, tjära, sparrar av tall och flera slag av fisk, någon 
gång även något spannmål. 

Utom denna handel med bönderna bedriva de även en annan 
med lapparna och resa en gång varje år till marknad i Lappmar-
ken. Den förnämsta marknadsplatsen är Lycksele, där Umeborna 
hava bodar uppförda i stort antal. Den som vill ha kännedom om 
vilka varor som pläga komma i handel mellan borgarna och lap-
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parna, hänvände sig till B. S c h e f f e r , i vilkens Lapponia1) han 
finner dem mycket noga uppräknade. 

Alla de artiklar, som Umeborna samlat på landsbygden och i 
Lappmarken, taga de ombord på fartyg, föra det till Stockholm och 
sälja det, och i deras ställe pläga de köpa spannmål, salt, tobak, 
järn och annat, som de kunna sälja hemma. Det är känt, att bir-
karlarna fordom använt samma slags handel, då med förråd av 
nödvändighetsartiklar, som de samlat var och en från sin socken 
och sin handelsplats, brukat segla icke blott till sydligare trakter i 
Sverige utan även till Tyskland. Vi minnas ännu, hurusom Ume-
borna ännu länge efter det de erhållit borgarrätt brukat segla till 
Livlands kuster, utbjuda sina varor i Riga och Reval, och utbyta 
dem mot spannmål, hampa eller lin. Men sedan de icke längre till-
lätos att exportera de varor, på vilka Västerbotten är rikt, har denna 
sjöfart avbrutits och legat nere. 

§ 5. 

Men från det, som giver vår stad dess uppehälle, övergå vi till 
det, som pryder den, d. v. s. byggnader, genom vilka den nu glän-
ser och före den för staden ödeläggande brand, som anlagts av 
moskoviterna, har glänst. Angående kyrka anteckna vi då allra 
först, att borgarna under stadens första barndomsår förrättat sin 
gudstjänst i landsförsamlingens kyrka. Men samma år, som Ume-
borna utverkade stadsprivilegier av drottning Kristina, började man 
uppföra en kyrka i utkanten av staden, i hörnet av det större torget 
åt öster bredvid älven. Denna var visserligen av trä men saknade 
dock icke sin skönhet. Ty dess höga torn, uppfört på västra sidan, 
utsträckte den på längden, och en klockstapel, försedd med två kloc-
kor, ökade des skönhet. Inom kyrkans väggar voro predikstol, al-
tartavla, orgel och ett flertal ljuskronor av mässing, prydnader i hel-
gedomen, vilka vittnade om konstnärens skicklighet. Men då denna 
första tempelbyggnad omsider blev för liten för att rymma den 
växande folkmängden, hände sig, att den glorärevördige Konung 
K a r l X I år 1694 i juni månad på sin resa genom Västerbotten, 
då han en tid dröjde här, flera gånger övervar gudstjänsten i sam-
ma kyrka och märkte, huru trångt det var. Detta blev ett lyckligt 

J) Den tid, då dessa marknader hållas, anger H e r r S a m . Rhen hos 
Scheffer sålunda: "I alla Lappmarker hållas viss tid på våren marknader, så-
som vid påskhögtiden i Umeå Lappmark" etc. Då i det av drottning Kristina 
år 1640 givna diplomet bestämd tid icke fastställes för dessa marknader såsom 
för övriga, torde enligt den nyss anförde Scheffers åsikt tiden för dessa redan 
allt ifrån Karl IX :s tid ha iakttagits mera än för de andra, i synnerhet som 
denna del av Lappmarken ligger närmast intill Västerbotten. 
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tillfälle att söka utverka hjälp från andra församlingar för att ut-
vidga kyrkan. Konungen var mycket hängiven gudstjänst och re-
ligion och gav icke blott själv en penningsumma till detta arbetes 
utförande utan sörjde även för att genom sammanskott av pengar 
över hela Härnösands supeitendentstift medel anskaffades därtill. 
Sålunda tillbyggd åt söder och norr fick den korsform. Den stod 
ända tills den lades i aska av moskoviterna den 22 maj 1720, Varom 
mera i det följande. 

Umeå stads kyrka efter en teckning av kommnister J. A. Linder. 

Äntligen, sedan staden genom fredens mellankomst erhållit 
lugn, började man tänka på ett nytt tempel. Men då borgarna, som 
blivit plundrade på alla sina tillgångar, icke ägde, vad som syntes 
erforderligt för ett sådant arbete, tillät den Allernådigaste och Al-
lervördnadsvärdaste Konungen F r e d r i k , att kollekt finge upp-
tagas i hela riket för att lindra Umebornas nöd. Sålunda återupp-
stod på samma plats, där det förut stått, ett annat tempel, även det-
ta av trä, med ungefär samma utseende. Dess fyra skepp sträcka 
sig åt de fyra väderstrecken. Taket uppbäres av fyra pelare; mitt 
på kyrkan reser sig ett torn av proportionerlig höjd, lätt synligt 
med sin förgyllda, spira. Den gamla klockstapeln, som stod ett styc-
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ke ifrån kyrkan och därför blev orörd av elden finns ännu kvar. I 
denna hänga två klockor, om vilka nedan.1) Denna församling har 
en kapellan, men den har samma kyrkoherde som landsförsamlin-
gen. 

K a p. 6. 

Men från kyrkan vända vi oss till rådhuset, som förr var rätt 
prydligt, uppfört i stadens mitt. Där finns nu ett annat rådhus, 
som icke på något sätt står det forna efter i skönhet, endast att det 
ännu icke har något ur. I dess torn hänger en nyligen gjuten kloc-
ka, genom vilken kallelse sker till allmänna sammankomster. 

Följande rad borgmästare, som styrt staden har jag fått känne-
dom om: 1) Av änder. 2) Dan. Joh. Trast. 3) Erik Jöransson. 
4) And. Gertson. 5) Joh. Rydström. 6) Joh. Isberg. 7) Oabriel 
Thavonius, vilken i kraft av den bildning, varöver han kan glädja 
sig, förvaltat sitt ämbete med stor berömmelse och gjort vår stad 
många tjänster. 

Efter rådhuset må här följa skolan, vars intill detta gränsande 
byggnad även blivit uppförd efter stadens brand. Ehuru vi icke 
kunna bestämt angiva den tid, då denna lärdomsskola blivit inrät-
tad, framgår dock av B a z i u s Svenska Kyrkans inventarium 
VIII: 21, att den funnits år 1642 och haft åtminstone en lärare, 
Men att en kollega icke lång därefter givits rektorn, synes följande 
förteckning på lärarnas namn utvisa. Rektorer: 1) Herr Oabriel 
Angermannus. 2) Herr And. Neäergal. 3) Herr 01. Plantin. 
4) Herr Petrus Attmarius, sedermera Kyrkoherde i Burträsk. 
5) Herr Elias Ask, därefter Kyrkoherde i Lövånger, min gode far 
och även efter sin död värd att nämnas med all heder. 6) Herr 01. 
Lindahl, nu kapellan i Umeå. 7) Mag. Jak. Orre, rektor vid trivi-
alskolan i Härnösand. 8) Mag. Joh. Hedström, skolans nuvarande 
högt berömde rektor. — Kolleger ha varit: 1) Herr Stenbeck. 
2) Herr Petrus Schiecht. 3) Herr Bureus. 4) Herr 01. Modin, f. n. 
kapellan i Umeå. 5) Herr Jon. Byström. 6) Herr Joh. Nessler. 

') Den större har vid nedre kanten en omkrets av 5 1/2 alnar. Överst lä-
ses Es. 2: 3 Kommen, låtom oss gå upp etc; och på ena sidan: Hans Kongl. 
Majestäts Troman och Landshövding över Norrlanden Ädle och Välborne 
Johan Gran till Anestad och stora Väsby; och på andra sidan mitt emot: Erik 
Niurenius, Kyrkoherde till Umeå Socken och stads församlingar, Daniel Jo-
hansson Trast Borgmästare, Anders Nilsson, Erik Jöransson, jämte stadens 
sigill avbildat. Vidare ser man på denna klocka, utom Frälsarens bild på ett 
av två människofigurer omgivet kors, även fyra kräftor och två laxar. Slutli-
gen läsas nedtill runt klockan orden: Es. 2: 5 Kommen, I av Jakobs hus etc. 
Jörgen Putenson i Stockholm gjorde mig år 1656. — Men den mindre kloc-
kan, vars omkrets är 4 3U alnar, bär följande inskrift: Luk. 2: 14. Ps. 122. 
1659. Borgm. Dan. Joh. Trast, befallningsman And Persson Tegman. 
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En fullständigare kännedom om vår stads läge ävensom om 
byggnadernas utseende, sådant det förr varit, kan man få av den 
noggranna avteckning av densamma, som den Högst Lysande Gre-
ven D a h l b e r g lämnat, stucken i koppar, i praktverket " D e t 
F o r n a o c h N y a S v e r i g e." 

§ I-

Landshövdingeresidenset, vår stads stora stolthet, har jag spa-
rat till slutet. Känt är, att detta orubbligen förblivit här ända från 
den tid, då Väster-Botten blivit taget från de övriga Norrlandens 
hövdingar och börjat hava sin egen styresman. Att detta skett år 
1638, därom vittnar den Ädle P e r i n g s k i ö l d , vilken på sam-
ma gång upplyser, att S t e l l a n M ö r n e r varit den förste, som 
slagit sig ned här. Efter denne hava ungefär tretton hövdingar, 
lysande icke mindre genom adliga stamträd än genom heroisk dug-
lighet, utgjort prydnader för samma enkla hem, och dem skulle jag 
skildra i tur och ordning, om icke detta redan gjorts i en akademisk 
avhandling om Väster-Botten. Själva landshövdingeresidenset, som 
var uppfört nära staden på östra sidan och bestod av vackra bygg-
nader av trä, förblev orört vid stadens första brand. Men då detta 
stått omkr. 60 år och därför syntes fördigt att falla sönder, upp-
byggdes i dess ställe ett nytt, mycket ståtligare residens. Men detta 
antändes av moskoviterna 1720 och nedbrann. Sedan flyttades re-
sidenset därifrån till landskyrkan, och vår Milde Konung F r e d -
r i k och Rikets ständer ha icke blott låtit för landshövdingarnas 
räkning inköpa en egendom vid namn Gran utan även anslå en 
penningsumma till en byggnad, värdig ett så högt ämbete. Därför 
kan man nu se ett utmärkt vackert residens tillika med kansli och 
räntekammare, som där börjat byggas 1723. En prydnad för den-
na plats, som på alla sidor omgives icke blott av älvens utan dess-
utom av åkrars och ängars myckna fägring, utgör nu för tiden den 
Högt Lysande och Högvälborne Baronen H e r r J a k o b G r u n -
d e l . Av hela vårt hjärta önska vi, att Väster-Botten sent måtte 
nödgas sörja förlusten av denne man. 

§ 8. 

Stadens sorgliga öden genom fientliga anfall kan jag blott berö-
ra; att skildra dem tillhör historikern. Men jag berör dem därför, 
att jag icke vet, om någon annan stad i dessa trakter blivit så hårt 
behandlad som vår. Början till dess olyckor inföll år 1714 den 18 
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september, då vid middagstiden moskoviten, utan att någon gjorde 
motstånd inträngde i den av stora rikedomar uppfyllda staden och 
bortförde bytet. Detta var för visso rikt, då förutom borgarnas o-
rörda förråd även en mängd ägodelar tillhörande flyktingar från 
Öster-Botten, föllo i fiendernas händer. Bytet bortfördes och man 
satte eld på staden. Kyrkan berövades elva ljuskronor av mässing 
och andra prydnader men fick kvarstå i sin nakenhet. Klockorna, 
som voro stadigt fastbundna med järnkedjor, lämnade fienderna o-
rörda, då de med sina arbetsstavar icke kunde få lös dem. Lands-
hövdingeresidenset skonade de. Alla borgarnas skepp, som voro 
lastade med dyrbara handelsvaror och icke långt från fiendernas 
tilläggsplats lågo färdiga att avsegla, uppbrände de. 

Denna förlust är för Umeborna till denna dag oersättlig. Men 
ingen olycka kommer ensam. Ty 1717 om sommaren injagade 
moskoviten stor skräck hos Umeborna genom att två gånger skövla 
Holmön och dels döda, dels bortföra dess invånare. År 1719 i Ja-
nuari kommo två hopar kosackiska stråtrövare, som fått ett gynn-
samt tillfälle därigenom, att havet mellan Vasa och Umeå frusit, 
oförmodat över och bortförde deras ägodelar, som hade byggt efter 
branden. Följande år, 1720, den 21 maj, förstörde samma fiender 
genom eld alla hus i staden, som blivit återuppförda, tillika med 
kyrkan och landshövdingeresidenset. Liknande öde fingo Umebor-
na pröva på även 1721 den 8 juni.1) 

K a p . 2. 

OM S O C K N A R N A . 

D e l 1. 

OM UMEÅ SOCKEN. 

Att ingenting är svårare än att utforska ursprunget till namn,, 
under vilka i gammal tid städer och orter blivit kända, visar sig 
tydligt, då man vill utleta etymologien till ordet Umeå. Ty denna 
sak är invecklad i så många krångliga sägner, att den sannerligen 
synes erbjuda sysselsättning åt en Oedipus. Det är därför lätt att 
inse, vad man kan vänta av min ringhet. 

*) Vad som anförts i denna paragraf, har jag hämtat från vad den Gode 
Prosten Mag. Nicolaus Grubb om denna bekymrade ställning noggrannt an-
tecknat i Umeå kyrkas handlingar. Det huvudsakliga härav kan ock ses i den 
Vittberömde Domprosten i Linköping Herr M. Anders Rhyzelii Brontologia. 
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Den landsdel, där nu Umeå ligger, kallades i äldre tider Y m i s -
l a n d ; detta intygar utom andra, den Högtberömde P e r i n g -
s k i ö 1 d. Ymislands läge angives i H e rv o r a sagan: "Jotan• 
heimar voru kallader northan nm Oandvik, enu fyrir sunnan Ymis-
land, amillum Halogaland, d. ä. Jotunheim kallas den del av jorden, 
som ligger norr om Oandvik hitom Ymisland, åt söder sträckande 
sig omkring eller i sin mitt inneslutande Halogaland. För att nu 
nu ej tala om jotunheim och Oandvik eller om det bekanta land-

i 

• Backens kyrka, Umeå landsförsamling. 

skåpet Hålogaland i Norge, visar Peringskiöld, att Umeå fordom 
kallats Ymisland, då det ju ännu i dag i väster når fram till detta 
lands bergsryggar. Välbekant är, att urgamla ortnamn till följd av 
bristande stadga eller vårdslöshet hos språket urartat till namn an-
tingen på grannländer eller helt och hållet främmande länder, så 
att man nu ofta förgäves frågar sig, var dessa länder funnits. Men 
Ymisland kan man lätt och utan att stöta någon förvandla till {Jma 
land och Uma. En auktoritet för mig är den G o d e R u d b e c k , 
vilken, då han söker påvisa s k o t s k a o c h k e l t i s k a språ-
kens överensstämmelse med Väster-Bottniskan, även berättar, att 
han lärt känna denna av en Umebo. Denne, säger han, som skulle 
nämna sin födelseort Uma, uttalade vokalen U så långsamt och med 
var och en i vederbörlig ordning, likväl med en sådan sammanflät-
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ning av ljudet, att han tycktes uttala blott en bokstav, sägande Aeio-
yma för V ma. 

Att för övrigt Urna och Yma på Konung J o h a n III: s tid an-
vänts omväxlande, framgår av dennes brev till P e t r u s H å r d 1 ) . 
Dock är det min mening, att Ymisland icke övergått till Urna, utan 
att det snarare varit namn på ett större område. Men från dessa 
frågor, såsom varande av mindre vikt, vänder jag mig till utfor-
skandet av själva ursprunget till Ymisland, vilket gör mig större 
svårighet. Med T o r f se u s anser jag emellertid, att Ymisland 
blivit uppkallat efter Jotunheims äldsta invånare Yma eller Ymer. 
Men då de gamla Isländska Skalderna, som bekant, fordom diktat 
många sagor om Yma, vilket vi se här nedan2), och sagor som 
knappt torde kunna vinna tilltro, kan tvivel uppstå, om någon Ymer 
någonsin existerat. Men huru mycket sagor det än finns hos skal-
derna, så hindra dessa sagor sannerligen icke, att vi böra vara över-
tygade om att det i verkligheten existerat en viss Ymer, under vars 
namns hölje de gamla skalderna behagat gömma sin vishet. Under 
det att vi sträva att härleda Ymisland i rån den genom så många vid-
underligheter beryktade Ymer, må det därför tillåtas oss att med 
L i v i u s säga: Man giver forntiden den tillåtelsen, att den genom 
att uppblanda mänskliga ting med gudomliga får göra städers (län-
ders) ursprung mera vördnadsvärda. Till stöd för vår mening an-
draga vi ett enda vittnesbörd, detta hämtat från de oförfalskade 
historiska urkunderna: Arngrim Rese, Eigrims farfar, ägde Ama, 
Ymers dotter från Ymisland.3) Härav framgår tydligt, att Ymer 
icke blott existerat utan även bott i Ymisland. Därför tro vi, att det-
ta lika väl blivit uppskattat efter Ymer som att Hålgolaland, som 
gränsar därintill, blivit uppkallat efter Konung H å 1 o g. 

») Dat. d. 9 jan. 1585. 
-) Huvudsumman av sagorna om Ymer är ungefär följande: Denne hade 

fötts av rimfrost, upplöst i droppar. Under sömnen hade han under vänstra 
axeln avsöndrat svett, varifrån man och kvinna härstamma; hans ena fot hade 
med den andra fött en son. Härifrån härstammade rymtussarna, d. ä. rim-
frostjättarna, och den förste bland dessa hade varit Ymer. En ko vid namn 
Adumbla, som även blivit född av rimfrostdropparna, hade icke blott givit 
Ymer föda, utan då denna för sin näring under tre dagar slickade stenar, som 
voro belagda med rimfrost och sälta, hade därav framträtt en man, benämnd 
Bure, och ättlingarna av dennes son Bore hade dödat Ymer. Från dennes 
sår, då han föll, hade strömmat så mycket blod, att i översvämningen hela Rym-
tussarnas släkte dränktes, med undantag av Bergelmer, vilken med sin hustru 
steg upp på sin kvarn och där räddade sitt liv. Vidare hade av den dödade 
Ymers kött uppstått jorden, av hans ben stora klippor, av han länder träd och 
av hans huvud himmelen. Här förbigår jag det, som Edda M y t h o 1 o g. IV, 
V, VI & XLII innehåller om Ymers fiskafänge med Thore jämte tillhörande 
berättelser. 

3) Peringskiöld Aettartal. 
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Och liksom jättarna framför andra ställen älskade bergstrakter 
för att leva desto tryggare för andras anfall, så är det sannolikt, att 
berget Imaus (Ymafjäll)1) fått sitt namn efter Ymer, såsom varan-
de hans eget hem. Ty så har, som bekant, också det noska berget 
Dovrefjäll blivit uppkallat efter jätten Dovre, som bott där. Då 
Umeälv vid foten av berget Imaus säges flyta genom en stor sjö, 
Stor-Uma — även uppkallad efter Yma, såsom det synes —, tyckes 
det fullkomligt sannolikt, att Urna eller Yme-a, d. ä. Ymers flod, 
fört med sig det namn, den på så sätt erhållit, ända till havet och gi-
vit Ume socken namn. 

Men om vi med den Oode Rudbeck tro, att just detta Imaus är 
det, som P l i n i u s omnämner i Hist. Nat. VI: 17, så förringar 
jag icke heller på det sättet skälen för mitt antagande. Ty då P 1 i-
n i u s säger, att Imaus på invånarnas språk betecknar ett snörikt 
berg, så passar detta utmärkt väl på Yme Rymthuss, d. ä. rimfrost-
jätten; ty E d d a n kallar snöfall och regnskurar för Ymes tårar 
(vid regnskurarnas benämning), och ännu beteckna på götiskt tun-
gomål Ym och Rym rimfrost och dagg. Medan vi uppehålla oss 
med dessa frågor, bör här inskjutas ett omnämnande av uttrycken 
öster om Kölen, öster om Yma (= öster om Imaus) och öster om 
fjällen, uttryck som äro ganska välbekanta för norrmän, som ämna 
fara över till Sverige. Ty att de gamla grekerna och latinarna till-
gripit dessa uttryckssätt i st. f. -bergets namn och av öster och Yma 
gjort Österymis, förmodar den G o d e R u d b e c k på grund av 
följande varser av F e s t u s A v i e n u s : 

Till vänster om det nämnda landet dåna de till Lybien gränsan-
de delarna av Spanien av hårcla nordanstormar, men de stanna på en 
bestämd plats, och här reser sig toppen av en framskjutande bergs-
rygg (forntiden kallade denna Österrymmis). Och klippspetsens 
hela höga massa riktar sig företrädesvis mot den ljumma sydostvin-
den. 

Och denna grund sviker honom icke. Ty P l i n i u s betygar, 
att H i m i 1 k o blivit skickad från Kartago för att lära känna kus-
terna västerom Europa. På följande sätt angives, att F e s t u s 
sedan skildrat dennes resa: Vad kartagern Himilko berättat, att han 
på knappt fyra månader prövat saken2) etc. 

Rudb. Atl. I: 389: Dess namn är Ymaberg, d. är. Berget Imaus, med 
vilket Umalandet och en del av Lappland hava gemensamt namn, och det sträc-
ker sig från 64 till 70 breddgraden 105 germanska mil. Om Imaus skrives 
under Gregorius XI år 1374 i Hälsingelagen: Sverige delas mellan de två ko-
nungarna så, att Sveriges och Norges land börjar i Ulleträsk och går efter 
Ymaberget 15 dagsresor. 

-') Utan tillgång till Festus' arbete är det omöjligt att förstå, vad det mitt 
i en mening avbrutna uttalandet velat säga. (Övers, anmärkn.). 



§ 2. 
Ume socken har till sin största del att glädja sig åt mycket slätt 

land. Ty landsvägen därigenom för, utom det att den icke hindras 
av kullar, de resande över vidsträckta ängar1). Med hänseende till 
denna och andra platser i Västerbotten försäkrar därför den Hög-
vördige Biskopen B i l b e r g med rätta, att Bottnen, ehuru nord-
ligare, likväl kan glädja sig åt en bättre jordmån än sydliga mellan 
berg belägna landskap. I söder skiljer en bäck, som löper fram 
mellan byarna Bäck och Ängersjö, vår socken från Nordmaling, 
den sista socknen i Ångermanland. Men i norr utgör en plats mel-
lan byarna Pålböle och Djäkneboda, benämnd Metallen2), gräns 
mot Bygdeå socken. Mellan dessa gränser omfattar socknens längd 
en fjärdedels mil mer än sju hela mil; dess bredd utgör tio mil. Och 
liksom den i omkrets är mycket stor, så är den även den största 
bland alla övriga i Väster-Botten; den innehåller nämligen 197 
mantal. Soldatroteringen upptar 150 man. 

§ 3. 
Då Umeälv liksom delar socknen och i hög grad bidrar att göra 

dess läge känt, observera vi, att den upprinner på toppen av de berg, 
genom vilka Sverige skiljes från Norge, ur en sjö, benämnd Röd-
sjön. Därefter flyter den genom två andra mera bekanta sjöar, Öv-
re och Nedre Stor-Uman3), och flyter förbi Lappmarkssocknen 
Lycksele söder därom. Nedanför denna plats bildar den många 

l) Ett tämligen allmänt rykte iörmäler, att en äng, som kallas R ö b ä c k s-
ä n g e n , har inom sig lika många hölador som året har dagar, ja, jag skulle 
våga påstå flera. Härav kan man bedöma dess vidsträckthet och bördighet. 
Vid byn Röbäck, av vilken den därintill belägna ängen har sitt namn, finns en 
källa, som springer upp ur jorden med klart vatten och vilken på grund av 
tron på dess förträfflighet blivit bekant för den Högvälborne Landshövdingen 
Urban Hiaerne i hans avhandling "Beswar och Förklarad anledning till åth-
skillige Bergarters och mineraliers efterspörjande". Men vad där berättas om 
att invånarna, tack vare denna källa, ha framför andra god hälsa och uppnå 
hög ålder och att jordbrukarnas antal i byn är 80, det har den store mannen 
skrivit på grund av dåliga underrättelser. Ty invånarna begagna icke vatten 
från den där källan, emedan den ligger alltför långt från byn, och de äro icke 
flere än 28, såsom framgår av min gode faders brev år 1707 till den Högt 
Ärevördige Herren Doktor Georg Wallin. 

-) För icke särdeles lång tid tillbaka hade där funnits en mycket stor tall 
på gränsen, och bruket fordrade, att de, som färdades där förbi, skuro in si-
na namn på denna tall. 

3) Dessa äro så stora, att den, som är den andra i ordningen, har en längd 
av 15 och en bredd av 2 mil. Detta och vad som ovan säges om Ume- och 
Vindel-älvarnas upprinnelse har den Högärevördige och Höglärde Herr Olaus 
Graan, den högst berömde Kyrkoherden i Lycksele församling, välvilligt och 
självmant meddelat mig. 
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vattenfall; av dessa har ett fått namnet Fällforsen efter det tvär-
branta stup, varmed vattenmassan störtar ned, och är särskilt min-
nesvärd därför, att det hindrar laxarna från att kunna gå längre 
uppåt. Ty en mycket stor klippa skjuter ut i själva strömfåran, och 
över denna klippa gå vågorna med så stor våldsamhet, att, då de 
skulle falla nedåt i djupet, de rusa så häftigt framåt, att de giva de 
närboende tillfälle att i båt fara under klippan och med järnverktyg 
döda de laxar, som stanna därunder. 

När Urnan kommit ett stycke härifrån, förenar den sig med Vin-
delälven. Denna, som själv upprinner på de högsta bergsryggar, 
störtar nedåt mot nedanför belägna trakter. Huru långt från havet 
dessa älvar förena sig, därom upplyser oss på bästa sätt O l a u s 
P e t r i N i u r e n i u s : "Närmast norr om denna (Ångerman-
älven)", säger han, "är Urnan, som består av två stora floder, Vin-
delälven och Urnan, vilka sammanflyta sex mil från havet; båda 
kallas sedan Umeälv, vilken giver hela socknen namn. Då den fly-
ter förbi staden1), mötes den av en ö, som delar dess vatten och öpp-
nar två vägar för densamma. Den norra av dessa kallas den stör-
re, den södra den mindre ån. Men dessa åar sammanflyta snart till 
en enda flodbädd och skynda mot havet med så att säga förenade 
krafter. Vår älv har förr haft djupare vatten, så att Umeborna kun-
nat begagna stora fartyg vid utförseln av handelsvaror. Men dju-
pet har förminskats genom sandmassor, som falla ned från de höga 
stränderna och fylla strömfåran.2) Minnesvärt är, att år 1721 i 
början av sommaren översvämningen av denna älv varit så stor, att 
en liknande icke anses ha ägt rum på 150 år.3) 

Till följd av luftens ovanliga värme "hava nu Pyreneernas snö-
massor, som titanen aldrig förmått att upplösa bliwit flytande, och 
klipporna bli våta, dä kölden brutits. Vågen, som springer upp ur 
de vanliga källorna, följer nu ej några vägar. Så ymniga vatten-
massor har hela flodbädden mottagit från stränder na"4) etc. 

Förutom andra slags fiskar, som fångas i denna älv, arbetar 
man framför allt på laxfiske5). I detta fiske deltaga nästan alla, 
som bo vid älven, från havet ända till Fällforsen. 

Här är älven 450 alnar bred. 
2) Detta medför emellertid i våra dagar troligtvis icke någon synnerligen 

stor olägenhet för Umeborna. Ty utom det att de nu begagna smärre fartyg, 
berättas det, att de nyligen påträffat en annan betydligt djupare strömfåra. 

3) Enligt handlingarna i Umeå kyrka. Dessa berätta tillika, att denna o-
vanliga vårflod översvämmat åkrar och ängar och bortfört icke blott lador på 
dessa, utan även alla dammar och stängsel, uppförda för laxfisket i älven, så 
att de närboende därav lidit otrolig skada. 

4) Citat ur Lucanus' dikt P h a r s a 1 i a. 
5) Det är möjligen på grund härav, som Ume landsförsamling i sitt sigill 

har en lax med tre liljor. 
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§ 4. 

Då jag skall behandla denna församlings ålder, utsträcker jag 
icke denna till den tid, då Väster-Botten började bebyggas. Det är 
nog för Umetraktens höga ålder, att Hervorasagan nämner Ymis-
land och att V me fordom blivit bekant under detta namn, såsom den 
berömde P e r i n g s k i ö l d och S a l a n u s gemensamt intyga. 
I Hälsingelagen Konungab. § 7 omtalas Urne med sitt nuvarande 
namn sålunda: I Urna ok Bygdu ok allum them ther byggia Nor-
dan fore etc. Härav framgår icke blott, att denna landsdel på den 
tiden varit odlad, utan även att dess invånare haft lagar gemensam-
ma med hälsingarna1). Utom de argument, som böra anföras och 
verkligen anföras för en orts höga ålder, ha de, som hämtats från 
gravhögar börjat anses icke vara av underordnad betydelse. Då 
sådana i alla sydligare delar av Sverige möta i stort antal men i 
Västerbotten äro mera sällsynta, skall Du, min Gode Läsare, icke 
förundra dig, om jag ställer under dina ögon en enda här med få 
ord beskriven gravhög, på det att det må stå fast, att Väster-Botten 
icke saknar ett så stort stöd för sin ålder. Denna gravhög är belä-
gen hitom, på södra sidan om Umeälv nära byn Klabböle. Där 
finns den på en äng 750 alnar från själva älven. Dess höjd lodrätt 
är 17 1/4 alnar, dess omkrets vid foten är 160 alnar. Cirkelformig, 
lika på alla sidor, företer den samma utseende som gamla Uppsala 
högar, så att man har anledning förmoda, att den uppförts så stor 
för en i densamma begraven släkts höga värdighets skull. Högens 
ålder har enl. Rudbecks mätstav utrönts sålunda: på själva toppen 
har funnits lerblandad sand men på sidan två eller tre alnar neråt 
har visat sig svart mylla, två tum tjock eller mera; härav framgå 
enl. Rudbecks beräkning 1000 år. Högen är betäckt med glest 
gräs, omväxlande med mossa och pors. Vid foten ser man resterna 
av två eller tre multnade furor2). 

§ 5. 

Med detta skulle vi vara nöjda, om icke på älvens norra sida 
mellan byn Baggböle och församligens kyrka funnes två andra rätt 
märkliga högar. Likväl kan jag på grund av vad nedan säges 

r) Om Hälsingelagens ålder meddelar Prof. Å k e r m a n , att den delvis 
stiftats av Konung Magnus, Hertig Eriks son. Denne Konung levde omkr. år 
1320. 

-') För beskrivningen av denna såväl som de i följ. paragraf omtalade hö-
gar ävensom mycket annat har jag att tacka intresset hos min käre Broder, 
Högvördige och Höglärde Herr Bernhard Ask, Pastor vid Väster-Bottens re-
gemente. 
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svårligen påstå, att dessa äro gravhögar. Emellertid tala de på ett 
annat sätt för vår församlings höga ålder. Dessa befinna sig icke 
mera än ett stenkast från floden, och äro i rak linje åt öster och väs-
ter vända mot varandra. Och ehuru båda av den nämnda byns in-
vånare till stor del förvandlats till åker, ha de dock ännu på vissa 
ställen en höjd av 28 alnar. Den ena av dem uppvisade, medan 
den ännu var orörd, en ganska djup källa eller brunn, vilken på sin 
ena sida hade en stenlagd gång, liksom en gata. Vilka ändamål 
sådana högar och källor tjänat, pläga fornforskarne säga. Men det 
finns annat, som kan föranleda till den meningen, att vi måste tro, 
att dessa högar äro uppkastade för krigsbruk. På vad annat syfta 
väl en mycket vid ring av mässing och husgeråd, som påträffats 
där, att ej tala om en mängd brända rester av korn? Då sådana 
saker äro tämligen sällsynta ibland de föremål, som pläga påträf-
fas i de gamles gravhögar1), är det mycket svårt att uttala någon 
bestämd mening härom. Emellertid är det icke blott den brända 
säden i kullen och den grav, som omgiver båda, utan även ålderstig-
na bönders berättelser om ett krig, som för lång tid tillbaka ägt rum 
mellan deras förfäder och Norrmännen, som fullkomligt tyckas be-
styrka, att dessa kullar varit försvarsverk, i forna tider uppförda för 
att tillbakaslå fienders anfall. Ja, det finns ännu spår efter flyende 
Norrmän i byn Vännäs2), varifrån de berättas ha dragit sig tillba-
ka. Och själva ordet Vännäs, som kommer av vända, har här tyd-
ligen även något viktigt att säga. Våra landsmäns läger säges ha 
varit i Koddis; detta ord vill man härleda från Kod, man, och hans 
hustru Disa, Koddisa, vilket ord då Västerbottningarna sällan utta-
la slutvokalerna, förvanskats till Koddis3). Men här är det inte 

:l) Fäderneslandets stora prydnad Ol. Rudbeck berättar visserligen i Atl., 
att Republiken Venedigs sändebud till Perserna Josef Barbarus år 1438 på sin 
resa genom Turkiet nära Don i en gammal Konungs gravhög, som han lät ut-
gräva, funnit, utom aska och ben, skal av hirs till en tjocklek av nio tum. 
Därför synes det, som jag skulle kunna få något stöd därifrån för den me-
ningen, att vår kulle bör anses vara av samma art som den omnämnda, i syn-
nerhet som de gamla goterna fordom bebott dessa trakter i österlandet. Men 
då andra omständigheter tala häremot, har jag bestämt mig för en annan me-
ning. Emellertid vill jag överlämna åt läsaren att hava sin egen åsikt om den-
na sak. 

3) Det är just denna by, som givit namn åt Jakob, Karl och Nils Wen-
mann, en gång berömda män vid denna Vetenskapernas brottningsskola och 
sedan väl förtjänta om kyrkan. Deras förfäder härstammade nämligen från 
Vännäs. 

3) Detta är icke orimligt. Det är nämligen visst och säkert, att även an-
dra ställen fordom fått namn av sina inbyggare av båda könen på samma 
gång. Så t. ex. anses en del av en skog i Närkesförsamlingen Götlunda, 
K ä g 1 a-K r o p p, ha uppkallats efter jätten K r o p p , mannen, och hans 
hustru jättinnan K ä g l a , vilka tros vara begravna därstädes. Se Loccenius 
A n t i q o. 
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min uppgift att utforska ordens ursprung; jag skyndar därför till 
kyrkan. 

§ 6. 

Denna, som är en halv mil avlägsen från staden, åt väster, och 
uppförd av sten invid floden, är så rymlig, att dess längd utgör 
74 y2 och dess bredd 26 1/2 alnar. Om dess ålder och grundlägg-
ning finnes i mina källor ingenting. Men i byn Vännäs i denna 
församling har påträffats en bok av trä, bestående av tretton blad, 
med denna titel: Racknebook uthritt. I denna ha funnits åtskilliga 
räkneexempel, i synnerhet i början. Men på åttonde och nionde 
bladet finnes även följande angående kyrkans och pastorsboställets 
grundläggning. Blad 8 s. 1 Körk, Bole, blef först, fundera, efter 
werdenes skapelse, 5463. Korkbole, blef först fundera efter Christi 
födelse 1499. Körka blef fulbygd efter werdenes skapelse 5470. 
Körka blef fullbygd efter Christi födelse 1508. Blad 9 s. 2. Kyrck-
bohle blef funderat efter Christi födelse 1499. Kyrckan funderades 
A:o Christi 1501. Fullbygd 1508. 

Detta, som är högeligen nödvändigt att veta, skulle för länge se-
dan ha förkommit, om icke den nitiske spanaren efter vårt fädernes-
lands fornsaker, den Gode H. P a l m s k i ö l d bevarat det i av-
skrift. Med sin vanliga vänlighet mot alla har den Högst Ärevör-
dige Doktorn och Bibliotekarien vid Uppsala Akademi Herr G e -
o r g W a 11 i n berett mig tillfälle att ur Palmskiölds manuskript 
taga del av det här anförda förutom mycket annat. Av denna kyr-
kans ålder kan man lätt sluta sig till att Umeå landsförsamling haft 
en annan kyrka före denna. I början av 15:e århundradet säges 
nämligen kaniken vid Trefaldighetskyrkan i Upsala Herr Olaus av 
Torstuna ha blivit Kyrkoherde i Umeå1). Och sålunda är det icke 
orimligt, som berättas bland folket, att kyrkan fordom stått på den 
plats, där staden nu ligger. Dess klocka tros för Moskoviternas 
och Finnarnas härjningar ha blivit sänkt i Umeälven nära staden. 
Men då lämningar av denna urgamla kyrka ingenstädes blivit sed-
da, anses det sannolikare, att den varit, där kyrkan nu är. 

Denna är icke blott mycket smakfullt byggd utan även intres-
sant genom många prydnader. Ty utom den med många bilder i 
upphöjt arbete smyckade predikstolen och den med 11 förgyllda bil-
der prunkande altartavlan finns där också ett orgelverk, som rekom-

I Ärkebiskoparnas Krönika av okänd författare med noter av Scheffe-
rus läses: "Olaus av Torstuna, kanik vid Trefaldighetskyrkan, blir Kyrkoher-
de i Umeå och sedan munk", och kort efteråt: "Då denne blivit Kyrkoherde i 
Umeå och senare inträdde i De yngre brödernas orden, efterträdde honom 
Herr Tydeman Ulff." Men att denne omkr. år 1421 förestått Heliga Trefaldig-
hetskyrkan, är känt. 

8 
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menderar sin mästare1). Vad dess ålder beträffar, skall det, om 
det näml. är detsamma, varom talas i förteckningen över prästerna, 
vara byggt år 1535 på den förste luterske kyrkoherdens, B o e t i -
u s', tid. Fyra prydliga ljuskronor av mässing, i st. f. dem mosko-
viten bortfört, ha några framstående Stockholmska köpmän, som 
härstamma från Umeå landsförsamling skänkt kyrkan. Förutom 
K l e r c k e r n a s sköld, som tillika med P l a n t i n e r n a s va-
pen är upphängt på väggen, finnes gravmonument, som nämnas 
här nedan. Två klockor pryda den på kyrkogården uppförda klock-
stapeln; den större av dessa väger 13 skeppund, 14 lispund och 5 
skålpund2). 

Raden av kyrkoherdar i Umeå landsförsamling må inledas av 
Herr O l a u s från Torstuna, som verkade där omkr. år 1420. 
Efter denne följa — raden är avbruten genom en stor lucka — enl. 
en bland kyrkans handlingar befintlig förteckning: 1. Herr Haqui-
nus d. ä., Prost. 2. Herr Haquinus d. y. 3. Herr Boetius, den för-
ste luteranen; på dennes tid 1535 byggdes orgelverket3). 4. Herr 
Jacobus. 5. Herr Andreas, senare biskop*). 6. Herr Petrus Mat-
tice, Prost. 7. Herr Petrus Jonce, Prost, död 1579, begraven i Stock-
holm på Riddarholmen. 8. Herr Christiernus, död 1585. 9. Herr 
Ericus, död 1593. 10. Mag. Petrus Olai, död 1607. 11. Mag. Joh. 
Blanck, död 16125). 12. Mag. Petrus Rudbeckius, död 1619. 
13. Mag. Olaus Petri Niurenius, Mag. Petrus Olai son, utnämnd 
till Kyrkoherde i denna församling år 1619, Prost 1623, lämnade i 

*) På grund av dessa prydnader och bl. a. Ume kyrkas prydliga utseende 
har den Högst Ärevördige Doktorn, Herr Georg Wallin i sin resebeskrivning 
därom fällt följ. omdöme: I Umeå Lands-Kyrcka är ett wackert orgwärk, och 
kan ingen skilja den Kyrckan från den bästa Stads-Kyrcka. 

2) Denna har följ. inskrift: Joel 2. 15. Bestält igenom Herr Befallnings-
m. Anders Person Tegman til Umeå Sockn an. 1662. På ena sidan försam-
lingens sigill, på den andra namnen Erick Johansson, Måns Olofsson, Guten i 
Stockholm af Petter Elias Dant. I kanten Ps. 147. 12, 13. 

3) Den förste luteranen kallas han, då år 1537 på själva Jungfru Marias 
reningsdagsfest (kyndelsmässan) den första mässan hölls på svenska i Umeå 
kyrka; såsom framgår av handlingar i Skellefteå kyrka. — Denne Boetius, 
som härstammade från Buresläkten, hade en sonson vid namn Boo Werniks-
son, som var Karl IX:s kamrer år 1611. Boetius' gravsten ligger, som det 
säges, i själva ingången till kyrkan (vapenhuset), och dess inskrift, som är 
nästan alldeles bortnött, har därför icke kunnat läsas. 

4) Om detta är den Andreas Laurentii, som 1570 blev Kyrkoherde i Gävle, 
sedan Biskop i Växjö och slutligen Ärkebiskop i Uppsala (liksom Kyrkoher-
den Erik Svensson i Skellefteå, såsom kyrkans handlingar intyga, år 1544 kon-
stituerades till Biskop i Skara), må andra efterforska. 

5) Teol. Prof. vid Upsala Akademi 1605. 
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fromhet detta livet d. 14 sept. 16451). 14. Mag. Olaus Petri efter-
träddes av brodern Mag. Ericus Petri Niurenius 1647, död 1661. 
15. Denne efterträddes av Mag. Olaus' Petri son, Mag. Ericus Olai 
Plantinus, Kyrkoherde 1663, död 1688 d. 20 Nov. 16. Denne ef-
terföljdes av sin Syssling Mag. Olaus Linerius 1690, död i Stock-
holm 1691 d. 7 Jun.2) 17. Mag. Johan Hellsing, Kyrkoherde 1692, 
död 1693 d. 9 Sept. 18. Mag. Mathias Bille, Kyrkoherde 1693 d. 
16 Okt., död d. 4 Dec. 1710. 19. Mag. Nicolaus Nic. Orubb, för-
ut Professor i Oreifswald, Kyrkoherde och Prost i Umeå 1712, 
död d. 2 Okt. 17243). 20. Mag. Abrahamus Lidenius från Väster-
götland, Kyrkoherde och Prost 1726, död d. 4 Jun. 17284) — 
Mag. Zacharias Plantin, f. n. Kyrkoherde och Prost, av utmärkt 
förtjänst, för vilken jag anropar Gud om samma lycka, som före 
honom fem hans berömda förfäder av Plantinska ätten här på stäl-
let hava åtnjutit. 

§ 7. 

Icke blott genom dessa utmärkta Kyrkoherdar, till en del födda 
här, utan även genom andra sina söner, berömda för lärdom och 
höga äreställen, har Umeå spritt sin berömmelse vitt omkring. 
Bland dessa högt förtjänta söner är Herr P e t r u s K e n i c i u s , 
fordom Ärke-Biskop i Upsala, vilkens viktigaste levnadsöden äro 
följande: Hans föräldrar voro Birkarlen Kenicius Olai5) och Anna 

J) Förut Rektor vid Gävle Skola hade han först till äkta en dotter till Är-
ke-Djäknen Herr P. Kenicius. Hans söner kallades Plantin. Hans och fa-
derns garvvård har följ. inskrift: Magister Petrus Ol. från Gästrikland, Kyr-
koherde i Umeå. Åt Föräldrar, sig och de sina uppsatte Niurenius vården. 
Mag. Ol. Pet. Niurenius från Medelpad, Prost och Kyrkoherde i Umeå, Hust. 
Maria Zacharia dotter. Gen. 3. Joh. I: 12. 

2) Först e. o. Teol. Prof. i Upsala 1685 och därefter Pastor vid första in-
fanteriregementet, förrän han blev Kyrkoherde i Umeå. 

3) En sten, som gömmer honom, finnes utanför kyrkans dörr med följ. in-
skrift: Gravsten över Prosten i Umeå Nils Grubb, född d. 2 Decemb. 1681. 
avled d. 2 Oktob. 1724. Psalm. 31. 19. 21: Tystne de falska munnar, som tala 
emot etc.; Du förgöm dem hemligen när dig för var mans trug etc. 

4) Förut skickad till Amerika för att tjänstgöra som luthersk präst konsti-
tuerades han vid återkomsten därifrån till Kyrkoherde härstädes. På den korta 
tid, som han förestod denna församling, försågs genom hans försorg kyrkan 
med nya fönster och blev därigenom prydligare. Icke blott på grund härav 
utan även på grund av hans fridsamma sätt att umgås med alla och andra för-
tjänster förblir han ännu mycket saknad av Umeborna. 

6) Så kallas enligt Bureus och Peringskiöld, P. Kenicius' fader, ehuru han 
i liktalet över denne benämnes Könich Persson. Från Bure-ätten har enl. 
Messenius' vittnesbörd Doktorn Herr P. Kenicius sin härstamning liksom ock 
de många från hans Blod stammande Adliga och Biskopliga släkterna. Där-
för kallar honom gravskriften över Ärkebiskop Olaus Martini i Upsala Dom-
kyrka för Bure-ättens stolta Prydnad. 
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Olai dotter; han såg första gången dagens ljus i Baggböle, en by i 
Ume pastorat, år 1555. I hemmet, i Oävle och i Upsala ägnade han 
sig med stor flit åt studier. Därför kallades han av Ärke-Biskopen 
Herr L a u r e n t i u s G o t h u s till Guds Ords tjänare. Det 
skulle bli för vidlyftigt att uppräkna den store mannens förtjänster, 
varjämte dessa äro fullständigt uppräknade i liktalet över honom, 
hållet av Västerås-Biskopen Herr J o h . R u d b e c k i u s 1636, 
och skildrade i B a z i u s' Invent. och den Högst Ärevördige Ärke-
Biskopen H. S p e g e l s Kyrkohistoria. Skrifter, genom vilka 
den gode K e n i c i u s blev berömd, finnas visserligen icke många 
utgivna i tryck; men de, som finnas, vittna om stor lärdom och på 
samma gång om fromhet. De förnämsta äro uppräknade hos 
S c h e f f e r u s i Sv. Litt. Minnesteckningen av denne gode man 
må det tillåtas mig att avsluta med samma ord, med vilka den gode 
Ärke-Biskop S p e g e l avslutat sin minnesteckning: Äran består 
odödlig1). 

§ 8. 

Vi hava sett, vilka olyckshändelser som drabbat staden. Men 
landsförsamlingens voro icke mindre. Framför andra orter i dessa 
trakter blev ön Holmön i Kverken liksom en uppehållsstation för 
moskoviterna. Ty utom det att de år 1714 i Sept. först lade till vid 
denna ö och bortförde dess befolkning, för att den skulle visa väg 
mot staden, förövade de även sommaren 1717 genom rån och mord 
stor grymhet härstädes. År 1719 i Jan. övergingo Kosackerna tre 
gånger det tillfrusna havet och avtvingade med våld invånarna i fle-
ra byar deras egendom. Huru svåra dessa hemsökelser än voro, 
äro de likväl långt mindre än de, som befolkningen härstädes fick 
utstå de följande åren 1720 och 1721; ty då plundrade moskoviten 
vida omkring och satte eld på alla hus, som lågo i hans väg. Men 
att anföra alla enskildheter ingår icke i planen för denna avhand-
ling. Den, som vill lära känna det viktigaste härav, må vända sig 
till den Vittberömde Domprostens i Linköping Mag. A n d . R h y-
z e l i u s ' Brontologia ("Berättelse om åskedunder"), där han fin-
ner detta å sid. 117 och 119. 

Hans gravskrift lyder sålunda: Petrus Kenicius från Bottnen Högvör-
dig Teologie Doktor, Ärkebiskop i Upsala och Akademiens Prokansler; förut 
Biskop i Skara i 15 år förestod han detta ämbete i 27 år. Fängelse och mån-
ga lidanden utstod han under Liturgiska förföljelsen, ståndaktig i sin tro för-
blev han till slutet och erhöll en lycklig utgång ur livet d. 3 Febr. år 1636 i 
sin ålders åttiförsta år. Hans hustru var Margareta, dotter till Johannes Gam-
mal, borgmästare i Gävle; moder till 12 barn levde hon i 44 år med sin man 
och dog år 1631 i sitt 61 :e år. 
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§ 9. 

Då jag ovan nämnt Kverken (så kallas havet mellan Vasa och 
Umeå, som så många gånger erbjudit Moskoviterna en genväg till 
Väster-Botten), vill jag göra några anteckningar därom. Den om-
talade ön Holmön, bebodd av åtta jordbrukare och lycklig genom 
många naturens håvor, delar detta hav i två delar, som kallas Östra 
och Västra Kverken. För sjöfarare göra de klippor, som kallas 
Gaddarna, vägen här farlig; de skjuta fram på södra sidan av ön i 
en lång rad och äro beryktade för många skeppsbrott. Denna del 
av Bottniska viken anser den g o d e R u d b e c k hava efter de 
tre Gorgonerna, vilka, sedan de övriga Amazonerna blivit besegra-
de i Finland, övergingo detta hav på 64 :e bredd- och 43 :e längd-
graden, fått namnet Gorgen och Zuorken. Jag, som högt värderar 
den store mannens antagande, tillåter mig att framställa ett annat, 
som icke är osannolikt, näml. att detta namn Kverken bör härledas 
från det Götiska ordet Kuerkur, Gretl. c. 43, som betecknar svalg 
eller strupe. Ty icke blott fauces i latinskt utan även svalg i vårt 
språk, med ett föråldrat ord Kuerkur, brukas i överförd bemärkelse 
om sådana sund, där vattnet genom stormarnas våldsamhet upprör 
ett större svall, i det att det än strömmar fram, än åter brusar tillba-
ka mellan klipporna. Så är även namnet Ficer-Eggen, öar, som åt 
norr avstänga Kverken och Holmön, av rent Götiskt usprung, sam-
manfogat av ficer, ficerre, mycket avlägsen, och Egguer isl. Bun. 
c. 7, d. ä. ställen och klippor i havstrakterna, där fåglar lägga sina 
ägg. Sålunda äro Fjcer-Eggen ingenting annat än avlägsna och de 
yttersta öar, på vilka fåglar lägga ägg. Av sådana finna också 
Holmöborna om våren en stor mängd på dessa öar och andra när-
liggande på andra sidan ön. 

A v d . II. 

OM BYGDEÅSOCKEN. 

§ 1. 

Att främlingar från andra sidan havet fordom först kommit till 
dessa trakter, byggt hus och givit socknen namnet Bygdeå av byg-
ga, är ännu i allmänhetens mun1). Men att dessa icke varit Bir-
karlar, vilka enl. B u r e u s' vittnesbörd först på K o rf u n g 
M a g n u s L a d u l å s ' tid kommo till Väster-Botten, därom vitt-

1) Så berättades också av invånarna för den Högst Ärevördige Herr Dokt. 
Georg Wallin under hans resa genom V. B. 
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nar åldern hos Bygdeå kyrka, som går tillbaka till år 1169. Ty om 
man sammanställer denna templets ålder med nämnde Konungs re-
geringstid, står det fast, att vår socken varit bebyggd ett sekel, mer 
eller mindre, före Birkarlarnas ankomst. Den Bekante S c h e f -
f e r antar, att en ny inflyttning skett i Väster-Botten. Härtill gav 
E r i k d e n H e l i g e s tåg till Finland omkr. år 1150 anledning. 
Men att härleda Bygdeå sockens ursprung därifrån är också osä-

Bygdeå kyrka. 

kert, då det är sannolikt, att sydligare orter i Väster-Botten långt 
förut haft sina invånare. Icke desto mindre kan anledningen till 
denna sockens namn vara den nämnda, då man synes icke kunna 
finna en annan mera närliggande. 

Som grannsocknar har vår socken Umeå i söder och Lövånger 
i norr. Mellan dessa utsträcker den sig över en längd av 4 % mil. 
Men bredden från havet åt väster, varvid den böjer sig mot norr, 
där den når förbindelse med Burträsk socken, överskrider något li-
tet två mil. Sjuttiotre hela hemman och åttitvå soldater räknar man 
i denna socken. I sitt sigill har Bygdeå bilden av en trast, av vil-
ken orsak är mig alldeles obekant. Att den förr i tiden ej haft sam-
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ma bild, det veta vi av de P a l m s k i ö l d s k a M a n u s k r i p -
t e n ; i dessa återges denna sockens sigill, vari avbildas, som det 
synes, två floder. Två åar flyta nämligen genom denna socken, 
Dalkarlså och Rikallaå, till vilken kan läggas ännu en tredje nära 
Nysätra. Den ena anser befolkningen uppkallad efter en Dalkarl, 
som bott bredvid den1), den andra efter Richard, som tagit denna 
egendom i besittning; denne blev för ett mord, som han begått på 
en munk, dömd att lida straff på det sätt, att han avstod till Konun-
gen rätten till laxfiske i ån. Med ryssjor fångas här lax men föga 
rikligt. Förutom sjöar och träsk, som ej äro fattiga på fisk, finnas 
fiskrika havstrakter, såsom Ivarsboda, Norum, Ratuvik, Oumboda-
fjärden, Hersångersfjärden2) m. fl., i vilka de närboende, med un-
dantag av Umeborna, bedriva fiske. 

Men medan jag uppehåller mig i närheten av havet, bör jag om-
nämna en hamn vid namn Ratan, eftersom det i hela Bottniska vi-
ken icke gives någon annan, som är mera lämplig att mottaga skepp 
och mera trygg att bevara dem under storm. Ständigt erbjudande 
skydd åt dem, som segla mot norr och som övergått K verken, har 
den två mycket bekväma inlopp, det ena söderifrån, det andra norr-
ifrån. Namnet Ratan synes vara av Götiskt ursprung och böra här-
ledas från verbet Rata, d. ä. vara på resa. Havamal str. 5 och 10. 
Vits er thaurf theim er vijda ratar, d. ä. enl. V e r e 1 i u s översätt-
ning: Klokhet behöver den, som reser i främmande land och str. 
19. Vitur er sa eirn er vijda ratar ok hefur um fälld far ed d. ä. Den 
ensam är klok, som färdats vida i främmande land och har genom-
strövat många länder. 

§ 2. 

Det finns personer, som för att bestyrka detta ställes höga ålder 
omtala en sten eller snarare en klippa i Bygdeå, allmänt kallad 
Bygdeåsten, belägen icke långt från Bygdeå kyrka åt söder. Klip-
pan är belägen i en havsvik på en mycket liten holme, och en nog-
grann uppmätning och beskrivning av densamma har Herr N i l s 
B r e n h o 1 m efterlämnat åt oss, en lantmätare, som över hela 
Väster-Botten verkligen bör hyllas såsom en fader. På högsta top-
pen av denna klippa ses några figurer uthuggna, vilka jag, huru 

1) Men kanske har den snarare fått namnet av samma anledning, av vilken 
en del av en skog i Skellefte socken nu kallas D a l k a r l s l i d e n därför, att 
Dalkarlar och Norrländingar där med förenade krafter nedgjort norrmän eller, 
som andra uppgiva, ryssar. 

2) Om man får lov att uttala förmodanden, så har denna plats måhända, 
såsom många andra, fått sitt namn av Herse, Fahles son, och ordet a n g u r, 
som betyder vik, så att H e r s å n g e r är detsamma som v i k e n e l l e r 
h a m n e n Herse. 
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grova de än äro och nu nästan icke påminna om utseendet hos bok-
stäver i något språk eller om någonting annat, skulle framlägga 
för intresserades ögon, om jag icke hade tre olika avritningar av 
dem, av vilka jag icke tror på någon. Den äldsta av dessa, återgi-
ven i en berättelse till Greve D a h l b e r g 1 ) , överensstämmer i 
mycket med den, som Kyrkoherden i Bygdeå, den Gode Herr J a k. 
B u r m a n , meddelat den Högst Ärevördige D:r G. W a 11 i n. 
Av närboende till detta ställe har jag erfarit, att Moskoviterna for-
dom anfallit dessa trakter och velat fästa sina gränsmärken vid den-
na klippa och, under det de voro sysselsatta med att uthugga ett 
märke på denna, blivit skrämda genom pukslag av B a l t h a s a r 
i Bceck, som var i antågande, och lämnat det påbörjade arbetet. E-
huru härtill även fogas åtskilligt, som har smak av saga, tvivlar 
jag likväl icke, att något funnits, som givit anledning till denna be-
rättelse. Ty vad beträffar B a l t h a s a r B se c k, så är det känt, 
att han på Kon. K a r l I X:s tid innehaft Väster-Botten och, som 
det säges, bott i Bceck 2/s mil från Bygde kyrka åt väster. Emeller-
tid läser man ingenstädes i historiska skildringar om att Moskovi-
terna på den tiden gjort så stora framsteg, att de tillägnat sig nå-
gon del av Väster-Botten, utan att de blott ofredat Kajana och an-
dra platser på gränsen mot Finland. 

Men om vi återgå till 15:e seklet, finna vi hos H a r d o r p h 
av klagoskrivelser från invånarna i Kemi omkr. år 1490, att Mos-
koviterna såsom sin gräns gjort anspråk på en udde i Lövångers 
socken, vid namn Bjuröklubben, omkr. 5 mil från Bygdeå åt norr. 
Då på dessa tider sådana obilliga fordringar av Moskoviterna voro 
synnerligen vanliga, synes det sannolikt, att de själva kvarlämnat 
ett minnesmärke, utvisande huru långt de ville utsträcka sina grän-
ser. 

x) (Här översatt från tyska) Utdrag ur en berättelse från Umeå den 19 
Aug. 1605. I forna tider, då Ryssarna bemödade sig att erövra detta land, 
skola de enl. sägen 5 mil från staden Umeå norrut i Bygdeå socken i havet en 
fjärdedels mil från land på en stor sten hava inhuggit denna figur, vilken man 

ännu i dag kan något litet se; och när de då ville sätta sitt 
folk i land, hava de genom starkt motstånd lidit sitt första ne-
derlag, på sådant sätt, att de åter måste draga sig tillbaka, 
varefter de åter begåvo sig till Torne och uppställde sin för-
trupp, bestående av 700 man, på en ö benämnd Saissakara, 
vilken ligger i havet två mil från nämnda stad. Men då sven-
skarna kommo för att undsätta landet, hava de icke blott för-
följt fienden ända dit, underlagt sig denna ö och ihiälslagit 

de där förlagda vakttrupperna utan även tvungit fienden att med oförrättat 
ärend e åter draga sig tillbaka därifrån. Denna berättelse har den Högt Be-
römde Herr Gustav Benzelstierna, högst frejdad aktuarie i riksarkivet, medde-
lat mig. 
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§ 3 . 

Bygdeå kyrka, byggd på en upphöjning av ohuggen sten och 
belägen icke långt ifrån havet, har en längd av 55 och en bredd av 
21 alnar. Dess ålder bör föras tillbaka till år 1169. Härav dra-
ger den Högvördige Biskop B i l b e r g icke blott den slutsatsen, 
att denna är den äldsta av alla Norrlands kyrkor, utan även att 
grundstenarna till densamma blivit lagda under E r i k den Heli-
ges regering. Mot detta påstående synes det icke strida, att nämn-
da konung blev mördad i Upsala är 1160 eller 1161, dä under 
K a r l VT I, som var Götarnas och efter E r i k även Svearnas 
konung, den Kristna religionen gjort stora framsteg. Om en sni-
dad bild, som av Bygdeborna fordom ägnats gudomlig dyrkan och 
blivit bevarad i detta tempel, må den berömde B i l b e r g få ordet: 
"Man såg vidare därstädes en snidad bild av en helig man, en bild, 
som hade varit placerad mer än en halv mil från kyrkoplatsen i en 
skog, varest fordom de, som bodde långt avlägset från kyrkan, sa-
des ha samlats på högtidsdagar för att bedja. Men sedan den lyck-
liga tid kommit, då religionen renats från Prästernas villfarelser, 
blev samma bild, eftersom denna gudadyrkan dröjde kvar länge i 
vårt fädernesland, förvarad på en plats i kyrkan för att väcka avsky 
för minnet av denna sak." 

En prydnad för kyrkan utgöra bl. a. en orgel av mindre storlek,, 
skänt av Kyrkoherden i denna församling, den Gode Herr J a k. 
B u r m a n , ävensom en minnesvård över Herr von W a l t e r och 
Herrar Gr u b b s sköldemärke, vilka möta en i koret. I klocksta-
peln, som är byggd särskilt, finnas två klockor utan inskription. 

Under denna kyrka hör Nysätra kapell, beläget två mil härifrån 
åt norr. Tillstånd att uppföra detta sägas Nysätraborna ha utver-
kat på Ärke-Biskop L. P a u l i n u s G o t h u s ' tid, för att ålder-
stigna personer oftare skulle kunna deltaga i gudstjänsten och för 
att de icke skulle hava besväret att föra sina döda den långa vägen 
till Bygdeå. Till kaplanens underhåll ha de, som bekant är, köpt 
en jordegendom och den 22 Juni 1650 hos Konungen bönfallit om 
frihet från kungsskatt för denna. Ett annat tempel, även det av trä, 
uppfördes för tjugu år sedan i st. f. det gamla, som förfallit, ett tem-
pel, som invändigt nyligen är prydligt målat och strålar och glänser. 

Kyrkoherdar i Bygdeå församling, vilkas namn jag kunnat få 
reda på, äro följande: Herr Nicolaus underskrev år 1593 jämte 
Kaplanen Joh. Torberni Upsala mötes beslut. — 2. Herr Olaus 
Nicolai Bothn. 1635. — 3. Herr Nicolaus Turdin. — 4. Herr Bre-
ninsulanus. — 5. Herr Laurentius Burman, Prost. — 6. Herr fac. 
Burman, Laur. son, Kyrkoherde 1686, död 1726. — 7. Den nuva-
rande högt berömde Kyrkoherden Mag. Joh. Telin. 
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Lövångers kyrka. 

A v d . 3. 

OM LÖVÄNGERS SOCKEN. 

§ 1. 

Att benämningen på denna socken bör härledas från de Götiska 
orden Lauf, löv, och Angur, vik, anser jag, emedan den omslutes 
av vikar, omgivna av mycket löv. Denna förklaring på namnet sy-
nes bekräftas av socknens sigill, som bär ett lövrikt träd. Den sträc-
ker sig utmed havet och är genom bestämda gränser i närheten av 
byarna Västanå i söder och Daglösten i norr skild från Bygde och 
Skellefte socknar. Den har en längd av 2 3/8 mil; dess bredd från 
havet åt väster utgör 2 mil och något däröver. Där vidtager Bar-
träsk socken; tillsammans med denna har Lövånger, som innehål-
ler 65 9/32 mantal, att uppställa 100 soldater. 

Denna sockens bättre läge gör, att de, som resa denna väg, icke 
förvirras av rysliga ödemarker eller av stupande branter utan tvärt-
om finna en synnerlig ögonfägnad såväl av de talrika byarna vid 
allmänna vägen som å andra sidan av jämförelsen mellan åkrar 
och betesmarker. Socknen är full av nästan otaliga sjöar, och det 
icke små; då det skulle bli för vidlyftigt att uppräkna dem alla, 
nämner jag åtminstone en, V allsträsket, emedan i denna fångas 



gös, en i Väster-Botten rätt sällsynt fisk. Livligt besökta fiskeham-
nar äro: Blackfjärden, Bjurön och Orundfjärden. Dessa besökas 
om sommaren så flitigt av fiskare, att de två förstnämnda t. o. m. 
hava egna kapell. Men lämpligare som hamnar för att mottaga 
fartyg äro Kallviken och Bjuröhamnen. Den förra ligger ungefär 
mitt i socknen; den senare ligger i dess allra nordligaste del och er-
bjuder en trygg ankarplats för seglare i skydd av den synnerligen 
stora udden Bjuröklubben, som här skjuter ut i havet. Denna är 
det, som Moskoviterna falskeligen föregivit såsom gräns, för att 
för sig göra anspråk på hela Väster-Botten norröver, såsom tydli-
gen framgår av ovan omnämnda brev från invånarna i Kemi, var-
av en del synes här nedan1). 

§ 2. 

Icke långt från landsvägen på en lågt belägen men mycket vac-
ker plats ligger Lövångers kyrka. Omgiven av de behagligaste åk-
rar och ängar har den omkring sig två sjöar, Gicerdfjärden och 
Avafjärden, vilka nedanför kyrkan förenas i en strömfåra och utlö-
pa i havet genom en annan, benämnd Avasundet. Ehuru det heli-
ga av gråsten uppförda templets ålder icke kan uppgivas, så berät-
tar emellertid J o h a n n e s T h . B u r é u s för oss, att ett tempel 
av trä funnits före detta. I detta är H e r s e , F a h l e s från By-
restad son, begraven, då han, också enl. B u r e u s ' vittnesbörd, 
efter Kåsarna1) mördat honom, säges ha blivit jordfäst i Lövånger 
av Herr Ragvald. 

Utdrag av ett brev från Kim Ja och Liminge etc. dat. Kimmi (Kemi) 
fastlagstiden 1490. "När de oss så pina, då säga de, att landet och vattnet hör 
dem till, som vi bo på. Och vilja de tvinga oss, att vi skola göra dem en år-
lig skatt, tre vita skinn av var man i landet är, och halvdelen av Kemi-å och 
alla de laxar i landet äro intill en å, som heter Pyhäjoki, liggande i Sala soc-
ken. Där utanför ligger en sten, som heter Hanakiwi, den kalla de sin Rå-
gång, och så därifrån tvärt över in på västra sidan till Bjuröklubb, ligger i en 
socken, som heter Skellata (misstag, såvida icke gränserna fordom gått på an-
nat sätt), så dädan norrut igen in till Torne och Kemi och överst upp i Kemi 
å, där ligger ett näs, Ruanism kallas, det är 50 mil mellan Hanakiwi och Ru-
anism och 60 mil mellan Bjuröklubb och nämnda Ruanism; det villja de till-
egna sig etc." Denna udde, vid vilken Moskoviterna fordom ville uppsätta sitt 
gränsmärke, blev, genom ett synnerligen lyckligt och för oss gynnsamt öde, 
den gräns, över vilken de icke kunde framrycka längre, då de i fientlig avsikt 
stannat här i Juni 1721 men, emedan Krigsgudinnans raseri lade sig genom 
freden, kallades tillbaka av sina landsmän, sedan de förut lagt Bjurön, den 
närmaste byn härintill, i aska. Samma öde hade eljest väntat även hela sock-
nen. 

1) I Lövångers socken finns ännu en by, K å s b ö 1 e. Huruvida denna gi-
vit namn åt de ovan nämnda K å s a r n a eller blivit uppkallad efter dem, är 
ovisst. Men en av Fahle-ätten, Bero eller Björn, vilken av Joh. Bureus än kal-
las Fahle d. y:s son, än dennes kusin, berättas ha blivit kallad Kåse efter sin 
vistelseort K å s b ö 1 e i närheten av R i s b ö 1 e. 
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Att den nuvarande kyrkan, vars längd är 53 och bredd 19 y2 
alnar, fordom till beskyddarinna haft den Heliga Anna, det icke 
blott säges utan synes också sannolikt, då hennes bild intager den 
främsta och mellersta platsen på altartavlan. Två intressanta min-
nen från den katolska tiden finnas kvar, näml. ett rökelsekar av 
mässing, förvarat i Sakristian, och en snidad bild av en helig man, 
om vilken samma sak förtäljes som om bilden i Bygdeå, näml. att 
den funnits ungef. en mil från kyrkan och ägnats gudomlig dyrkan 
av dem, som hade för lång väg till kyrkan. Klockstapeln, som är 
byggd icke på vanligt sätt utan som en fyrkantig pelare, har två ge-
nom sin ålder märkvärdiga klockor1). Om Pastorsbostället vet man, 
att det år 1551 upplåtits åt Hövdingen J ö n s H å k a n s s o n , vil-
ken därför skulle tillgodose Lövångers församling med kaplan2). 

Kyrkoherdar, vilkas namn kommit till oss, hava varit: 1. Herr 
Ragwald i 13 :e århundradet, såsom man synes kunna sluta av Bu-
res Genealogi. — 2. Herr Ericus Olai Helsingas 1558?) — 3. Herr 
Petrus Oesthonis, Prost, underskrev tillika med kaplanen Ericus 
Andree Upsala mötes beslut. — 4. Herr Andreas. — 5. Herr Chri-
stophorus Olai Oestricus, död 1637. — 6. Herr Petrus Zach. Stec-
cenius, död 1694 i sitt 94 :e år. — 7. Herr Olaus Salin. — 8. Herr 
Nicolaus Eurenius 1703.1) — 9. Herr Elias Ask, Kyrkoherde 
1715, död 1722. — 10. Mag. Zacharias Plantin, Kyrkoherde 1723 
och 1730 Kyrkoherde och Prost i Umeå. Hans förtjänster om re-
noveringen av Lövångers kyrka äro mycket stora. — 11. Mag. Mat-
thias Dahling 1730, f. n. Kyrkoherde, av alla högt älskad. 

§ 3. 
Vad språket beträffar, så anmärker jag såsom avslutning, att 

var och en av de tre socknar, om vilka jag skrivit, bevarar sin egen 
') Den större av dessa, vilken vid nedre kanten har en diameter 3/4 aln 

större än klockans vid lika stor höjd, bär följande inskrift: Bartel Larsen och 
hans Son Jacob Bartelsen läto gjuta denna klocka hos Matias Benning uti Ly-
beck år 1595. 

Den mindre, vars diameter och höjd utgöra blott en aln, visar mycket 
hög ålder, då dess inskrift består av så främmande bokstäver, att man förgä-
ves visat den för personer, som äro vana vid mycket gammal skrift. 

2) Såsom Gustavs skrivelse den 20 Apr. 1551 visar. Årsinkomsterna från 
denna församling ävensom från Bygdeå och Umeå blevo år 1482 anvisade åt 
Ärkebiskop Jakob Ulfsson. 

3) Om denne Pastor berättar Brentius' Horn. under följ. tid: Denna He-
liga bok efterlämnade genom testamentarisk gåva åt Lövångers församling 
Herr Ericus Olai Helsingus, samma församlings Kyrkoherde, vilken dog här 
den 13 Dec. år 1558. Måtte Herren Christus Jesus förbarma sig över hans 
själ. Amen. 

1) En genom dennes frikostighet till Lövångers kyrka skänkt ljuskrona av 
större och elegantare form länder honom själv och åtskilliga andra till stor be-
römmelse. 
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dialekt och sina egendomligheter. Att uppehålla mig med att här 
jämföra dessa skulle jag tro vara så mycket mindre lämpligt, som 
jag troligtvis skulle vinna större bifall, om jag visar de talrika res-
ter av Götiskt språk, som man kan iakttaga där i dagligt tal. Och 
då Lövångersborna mest av alla fasthålla vid gamla ord och sätta 
största värdet på sitt språk, äro dessa mest kritiska gentemot såda-
na människtor, hos vilka de påträffa någon lust för nyheter i språ-
ket. Därför har jag ända hit sparat en kort ordlista, som jag upp-
ställer : 
A på 
A å (amnis) 
Adrer andra 
Åker åker 
Ala nära, föda 
Amaektig svag 
Anna-huort ettdera 
Ar åra 
Audkendr ökänd 
Audmykia mycket 
Audruviis annorlunda 
Auka öka 
Austr öster 
Austur kölrum 
Ba båda 
Bak rygg, härav rida barbaka rida 

utan sadel 
Bana drycker dödsbringande dryck 
Barst ad hände 
Bas bås 
Bein ben 
Bat båt 
Beit bete 
Blaka darra 
Blasa blåsa 
Blidlatur tillgänglig 
Bradur bråd 
Braddaudr bråddöd 
Bragd list, därav kanske V.-B. 
Fisk-Bragd fisknät 
Braid bred 
Byrja börja 
Dadlaus stelnad, slapp 
Dagsetr gryning 
Dysia gömma i gravhög 
Eiga äga 
Ein, eit en, ett 
Ecke ånger, därav V. B. vb ecka ångra 
Faa få vb 
Faeit fet 
Faengta noggrant se sig kring 
Fagna undfägna 
Fanytt föga nyttigt 

Fauskur torrt trä 
Feigin glad 
Fiuka föras av vinden 
Foer tapper 
Qasa ystert glädjas 
Gaud människa utan värde 
Gegna gagna, V.-B. — gästvänligt 

mottaga någon. 
Geina gå emot 
Geipa skvallra, vräka ur sig 
Geit get 
Gieta vakta 
Glens skämt 
Gnadd mummel 
Gol kallare vind 
Gör mogen 
Grandvoeri noggrant övervägande 
Graata gråta 
Grenia gapa 
Grufa ligga på magen 
Ha, Haband årtull, årtullband 
Hael träplugg 
Haersker grym, sträng 
Hagfelldr behaglig 
Haim hem 
Halsa seglen hissa fulla segel 
Har hår 
Has hes 
Haufud huvud 
Haust höst 
Heid skog 
Hialp hjälp 
Hof hov 
Hoflaus utan hov 
Huka böja sig 
Husa bygga 
Jarma bräka, V.-B. bet. det klaga 
Ida vattenvirvel 
111 Illt ond ont 
Ilska ondska 
Kal kål 
Kall gubbe 
Kellin g gumma 
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Kiennespeki lätthet att igenkänna folk, 
därav V.-B. adj. kiennespak 

Klora klösa; V.-B. = leva länge. 
Kot kota kåta, koja 
Kyla säck 
Kyrfwelig liten 
Kyrckia strypa 
Lang-raekinn långsint 
Laus lös 
Leikar lekar 
Giora lejk håna 
Lygd lögn 
Maeinfoert menföre 
Mattlaus kraftlös 
Mig urin, Miga kasta sitt vatten 
Minka minska 
Moka rensa 
Na nå 
Naud nöd 
Naut nöt 
Naudstaddr stadd i nöd 
Nema plocka, eljest 'lära sig'. 

Härav V.-B. nemd läraktig 
Nor smalt sund 
Oaran missväxtår 
Oknytter brott; V.-B. brukas om bil-

der. 
Omegn medvetslöshet 
Onaudigr tvungen 
Ornaz återfå medvetandet 
Ovaeginn som icke bryr sig om vad 

han gör 

Paita lintyg 
Radlaus rådlös 
Reinlatur renlig 
Reip rep 
Renna miölk sila mjölk 
Sa så, ämbar 
Senn på samma gång 
Sime band 
Skarpleftr mager 
Skeid utsträckning i rum och tid 
Skeika gapa, spricka 
Skratte ande, demon 
Spalejkr Spaliken lindrig ed. 
Stuttr kort 
Sveit blod 
Syltur hunger 
Syria issörja 
Syta sörja, jämra sig; V.-B. sköta, 

därav sytning vård 
Tauta jämra sig 
Traudr trög 
Thora våga 
Thveingur skoband 
Thyngsl tyngd 
Vei väg 
Vika sjömil 
Von hopp 
Vorn vår (pron.) 
Utsker avlägsna öar 
Yfer över. 

Av dylika ord skulle jag kunna anföra sexhundra till, om det 
vore nödigt och jag hade tid att skaffa citat för dem från de gamles 
historiska skrifter. Men då man av de anförda orden lätt kan bilda 
sig en mening om dessa socknars urgamla odling och språk, må 
jag därför här göra 

S l u t . 
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:vä fappm 
Av OTTO NORDENFORS. 

V I D F A T T M O M A C K . 

Nu plaskar det taktfast av sviktande åror 
därute på vikarnas vågiga vatten, 
och hälgfararbåtarnas tjärade kölar 
dra silvrade fåror 
längs strändernas steniga stup. 

Bland fjällen i väster gå regntunga byar. 
Det rodnar i molnen, det lider mot natten. 
Kring myrarnas blanka laguner och gölar 
står myggen i gungande, sjungande skyar, 
och öringen slår över svartnande djup. 

Det prasslar i dälder och skumma raviner 
av steg. Under rökfångens sotiga timmer 
går glammet kring kåtornas sprakande härdar, 
där kopparen skiner 
från kittlarnas bukiga skrov. 
De brokiga banden och hättorna lysa 
fantastiskt i stockeldens fladdrande skimmer. 

Här sitta de fylkade, gäster och värdar, 
och kisa med röksura ögon och mysa 
mot flamman, som stiger så brusande dov. 

Men högt över stranden står ödemarkskyrkan 
och sträcker sin stormslitna spira mot glansen 
av sommarnattshimlen likt en, som välsignar 
och stum i sin dyrkan 
ser bort mot den svinnande sol. 

Och frisk strömmar doften av utslagna hängen 
från altargirlandernas bårder och kransen 
kring predikstolrundens förgyllningar dignar 
av Stormhattens klängen 
och sluttningens doftlösa, gula viol. 
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Se Daunes kägla speglar sig brant 
i Fättjaures blickstilla sel, 
och gränsfjällens dyningar skifta grant 
i lysande färgers spel. 
En natt som denna har aldrig sått 
sin dagg över markerna förr, 
och lugnets lycka har aldrig stått 
så nära mitt hjärtas dörr. 

Ej steg, ej ord. Bara sorlet jag hör 
från rännilens fall bredvid 
och myggornas dämpat nynnande kör, 
som dansar i bågiga glid. 
Nu borde kojningens timme slå, 
men ögat får ingen blund. 
Må vakan råda! Man nänns ej gå 
till sömns i en sådan stund. 

Att rasta här, det är sjufald lön 
för dagens mångmila rodd; 
ty ingen trakt är så vild och skön 
och härligt obebodd. 
Och sommarens natt blir ingenstans 
så trolsk som vid Fättjaurs sjö, 
när vattnet vilar i djupnad glans 
och speglar Daunes snö. 



Strömnäsudden med Strömnäs by. 

J O N A S D A H L S T R Ö M I S T R Ö M N Ä S 

Av O. P. PETTERSSON. 

I senare hälften av 1770-talet bodde uti en by i Anundsjö socken 
en skomakare, som hette Jonas Augustinus Dahlström. Denne 
härstammade från en socken nära intill Härnösand, där han var 

född 1745. Dahlström var gift och hade två döttrar. Huru hans 
äldre dotter hette är ej känt, men hans yngre dotter hette Sara Greta, 
och hon var född 1776. Dahlströms hustru dog året efter att Sara 
Greta var född. Sedan Dahlström hade förlorat sin hustru, kunde 
han ej längre trivas i Anundsjö, utan han tog med sig sin lilla ett-
åriga dotter Sara Greta och vandrade till Junsele socken. Men ic-
ke heller där fann han någon trevnad, och han fattade beslutet att 
fortsätta sin färd inåt Lappmarken. Hans äldre dotter ville emel-
lertid stanna kvar i Junsele, så att Dahlström fortsatte resan norr-
ut endast i sällskap med sin lilla dotter. Under färden kom han på 
hösten 1778 till byn Noret i Åsele socken och där slog han sig ned 
för vintern. Under vistelsen i Noret lärde Dahlström känna en 
gammeljänta där i byn. Hon hette Brita Danielsdotter, tre år yngre 

6 
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än Dahlström, född 1748. Brita blev Dahlströms fästmö, och de 
kommo överens att med det första gifta sig. Men innan dess måste 
Dahlström åt sig och sin blivande hustru och den lilla se sig om 
efter ett hem. Han hörde med säkerhet många berättelser, om huru 
överflödigt det fanns av odlingsbar jord och slåtteslägenheter uppe 
i Volgsjö kapellområde, där sjöarna voro över måttan rika på all 
slags fisk, och de vidsträckta skogarna voro fulla av fågel. Dahl-
ström fattade beslutet att begiva sig upp i Volgsjötrakten och där 
taga upp ett nybygge vid den stora Malgomajsjön, så långt upp vid 
sjön, att ingen nybyggare hunnit där sätta sig ned. Skomakeriet 
slog han nu ur hågen. När Ångermanälven på våren 1779 befri-
ades från isen, anskaffade sig Dahlström en båt i älven ovanför den 
strida forsen vid Noret, tog med sig yxa och en del andra arbets-
redskap, sin flintlåsbössa och någrä nät, sade farväl åt sin fästmö 
och sin treåriga dotter och styrde i båten kosan upp efter den breda 
älven förbi Åsele kyrkoplats, bar båten och sina tillhörigheter förbi 
de av vårfloden högt uppsvällda forsarna och kom till Råsele, den 
första byn inom Volgsjön. Det var egentligen blott den västra 
grannens hemman som ansågs höra till Volgsjöområdet eller Nor-
ra Rötan, såsom detta område kallades vid denna tid, ty den provi-
soriska gränsen eller sockenrået mellan Åsele och Norra Rötan an-
sågs gå fram mellan gårdarna i Råsele invid Råselet, selet, över 
vilket rået går. Råsele var vid denna tid en by av 39 års ålder. I 
västra gården bodde vid denna tid bonden Kristoffer Persson och 
hans hustru Gertrud Persdotter. Hos dessa torde Dahlström ha 
blivit gästfritt mottagen. Från Råsele fortsatte Dahlström sin färd 
uppåt älven över selen och förbi forsarna. Vid selen sutto fiskar-
lappar i sina kåtor, men vid Stenselet hade en svensk man satt upp 
några små hus, början till byn Stensele, vilken först insynades och 
anlades enligt utslag av år 1795. Efter ansträngande rodd och bä-
rande uppnådde Dahlström den vidsträckta Volgsjön och det lilla 
nybygget Volgsjö vid sjöns nordöstra sida. Nybyggaren där var 
en svensk man vid namn Daniel Danielsson och hans hustru hette 
Sara Persdotter, båda från byn Torvsjö i Åsele. Volgsjö nybygge 
var redan vid denna tid kyrkoplats, änskönt ingen kyrka ännu där 
var byggd. Men till denna plats kom pastorn i Åsele ett par gån-
ger under sommaren och förrättade gudstjänst uti en ganska stor 
foderlada, som nybyggaren uppfört i backsluttningen nedanför sin 
lilla gård. I den gudstjänstlokalen fanns varken predikstol eller 
bänkar. Prästen stod på ladugolvet, och lapparna och de få ny-
byggarna sutto enligt lapskt sätt på golvet. Först sex år senare 
började man på denna plats uppbygga en liten kyrka. Den upp-
fördes uppe på den backe, i vars södra sluttning den nämnda foder-
ladan stod. 
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Här i nybygget fick Dahlström höra att från Volgsjön fanns 
nästan sammanhängande roled till västra delen av Malgomajsjön. 
Blott på ett ställe var roleden avbruten av en smal mörka eller ett 
smalt näs. Han erhöll även underrättelse, huru han skulle finna 
den rätta roleden. Dahlström satte sig åter i båten, rodde över 
Volgsjön, bar båten och sina tillbehör över Volgsjömorkan eller nä-
set mellan Volgsjön och Maksjön, rodde över Maksjön och upp ge-
nom Lillstryckan, vidare över Varessjön och sedan han hade arbe-
tat sig upp genom den långa och strida Storstryckan, kunde han lå-
ta sin blick löpa ut över Malgomajsjöns väldiga klara vattenyta 
och över de höga, skogklädda bergen vid sjöns båda sidor. Längst 
i väster, och nordväst såg han för första gången de stora fjällmasi-
ven, på vilka ännu mycken snö låg kvar. När han nådde yttersta 
udden av det långa Malgonäset, kunde han se de nybyggen, som 
hittills hade uppstått vid yttre och mellersta delen av den stora sjön. 
Dessa voro Laxbäcken, Malgovik, Skansholm och Rönnäs. På 
dessa ställen hade nybyggare av svensk härkomst satt sig ned och 
uppfört åt sig några små hus samt börjat gräva något i jorden. 
Men fisksjön och jaktmarkerna omkring deras nybyggen var egent-
ligen och långt framåt i tiden deras åker och äng. Ingen laglig 
rätt till den mark, de tagit i besittning, hade dessa nybyggare än-
nu; de hade slagit sig ned på eget bevåg. Där fann han ett nybyg-
ge av allra obetydligaste slag och allt vid detta nybygge bar vittne 
om stor fattigdom. Boningshuset var en liten fyrknyttstuga utan 
tillstymmelse till förstuga. I stugan var en stor spisel, murad av 
flata stenar. Innertak saknades och i ena väggen satt ett ytterst li-
tet fönster. Nybyggaren, som bodde här, hette Per Olovsson och 
hans hustru hette Målen Bring. Nybyggarna vid Malgomajsjön 
kallade Per Olovsson för Bringberg och hustrun Målen Bringberg. 
Båda voro vresiga och frånstötande människor. När de fingo veta, 
i vilket ärende Dahlström kom, sökte de på allt sätt avskräcka ho-
nom från att bosätta sig längre västerut vid sjön, och läto honom 
veta att allt fiske, slått- och jaktmarker väster om Rönnäs på sjöns 
södra sida lydde och borde för framtiden lyda under Rönnäs ny-
bygge. I B ringbergsfolket skulle Dahlström tydligen ej få några 
välvilliga och fridsamma grannar. 

Följande dag rodde Dahlström ännu en mil västerut efter södra 
stranden av sjön. Han upptäckte då ett stort näs eller en udde, 
som stack i nordväst ut i Malgomajsjön eller Storsjön, såsom den 
kallades den tiden. Innanför näset trängde en smal vik in, och 
längst inne i viken strömmade en stor bäck utför ett betydande vat-
tenfall in i viken. Dahlström kallade näset hädanefter Strömnäset 
På detta näs växte grov och tät tall- och granskog. Men ytterst på 
spetsen av näset hade skogseld förstört barrskogen, och där växte 
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Det ställe å Strömnäsudden där Tur Mikaelsson hade sitt höst- och vårläger. 
I bakgrunden Gammelgårds udden (t. v.) och Gitsfjället. 

nu en liten skog av björk och andra lövträd. Inne i lövskogen låg 
ett lappviste eller lappläger med kåta och stabur. Lappen, som 
ägde detta viste, hette Tur Mikaelsson. Denne var en av lapparna 
på Gitsfjäll-landet och hade sitt vår- och höstviste på Strömnäsud-
den. Om denna lapp må i förbigående nämnas, att hans namn ej 
finnes inskrivet i Volgsjö kapells kommunionbok, ej heller hans 
hustrus.1) Troligen voro dessa lappar icke döpta och voro ännu hed-
ningar, som hade för sed att offra åt den stora stenseit, som i äldre 
tid skall hava blivit uppställd inne i skogen söder om Strömnäsvi-
ken. När Dahlström anlände till Strömnäset var Tur Mickaelsson 
kvar i vårvistet. Dahlström kände sig rädd för lapparna. Nere i 
landet hade han i sina unga år hört många sägner om lapparnas 
svåra spådomsförmåga; ävenså där och i Åsele hade han hört be-
rättas om det hat, vilket lapparna närde mot dem, som kommer till 
deras land för att där "syn nybögg". Han fann det därför rådli-
gast, att ro ännu längre efter stranden västerut. På en trång stenig 

1) Under den tid då Dahlström bosatte sig i Strömnäs, levde en skatte-
lapp vid namn Tur Mikaelsson inom Satsfjäll lappskatteland och hade sitt 
höst- och vårläger vid Torasien väster om sjön Bielite. Denne var en helt ung 
man och kan ej vara identisk med den här omtalade Tur Mikaelsson. Även 
dennes fader bodde höst och vår på Strömnäset och skall t. o. m. där vara be-
graven. F ö r f . a n m . 
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Utsikt från Strömnäs över Malgomajsjön och fjällen i v. och nv. 
Längst t. v. synes yttersta spetsen av Gammelgårdsudden. 

udde beslöt han att slå sig ned, fastän där var trångt om utrymme. 
Denna udde ligger en knapp fjärdedels mil väster om Strömnäs-
udden och har allt framgent genom tiden kallats Gammelgårdsud-
den. Hurudan bostad Dahlström i första hand inrättade åt sig där 
på udden, därom vet ingen berätta. Men troligt är, att någon stor 
gran med vitt utbredda kvistar har fått vara hans stuga och säng-
kammare under denna sommar. Mat erhöll han av fisken från 
sjön och av fåglarna både på vattnet och i skogen. Dahlström skall 
hava varit en skicklig och outtröttlig arbetare, och över nog av ar-
bete hade han att utföra. Han skulle riva näver och lägga den i lo, 
han skulle fälla timmer och draga tillsammans detta, han skulle 
med hjälp av träkilar klyva sönder stockar och tälja av dem till 
golvsyllar och lämpliga plankor till innertak, mindre stockar skulle 
han klyva och tälja till rote på husen, och därtill skulle han söka 
upp och bära fram en mängd flata stenar att mura spisel och mur 
av. Utom allt detta skulle han lägga ut sina nät om kvällen och 
taga upp dem o m morgonen, och mången ljus natt strövade han in-
åt tjärnar och bäckar för att skjuta gäss och sjöfågel. Ej heller 
skogsfågeln undgick hans lilla blykula. Men över nog av mat skaf-
fade han sig. Blott en kort stund av natten fick han ägna åt vilan. 
Om morgonen hade han ingen kaffetår att liva upp sig med, men 
han hade en skål med fågelspad och ett tråg med kokt fisk eller få-
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gelkött att förfriska sig med. En kopp mjölk skulle för honom ha-
va varit en stor njutning. I regn och i vackert väder gick han an 
med sitt arbete. Någon dag i sänder, medan nätterna ännu voro 
ljusa, tog han sig ledighet från arbetet på udden och vandrade ut 
på upptäcktsfärder. Under en sådan rodde han till Strömnäsud-
den. Lappfamiljen hade nu övergivit vistet där. Lapparna hade 
följt renarna upp till fjälltrakten i sydväst. Men en hel del saker, 
de hade lämnat kvar, bar vittne om att de ej ämnade vara borta nå-
gon lång tid. Dahlström såg sig noga omkring på näset och prö-
vade jordmånen på flera ställen och fann den bestå av stenbunden 
god bergjord, lämplig men arbetsam att upparbeta till åker. På en 
plan ett stycke öster om lapplägret och högre belägen än detta fann 
han ett lämpligt gårdställe. Hit beslöt han att flytta gården läng-
re fram. När han följde stora bäcken, sedan kallad Västerbäcken, 
stötte han först på en ganska stor tjärn, och söder om den fann han 
en mindre bäck inflyta i Västerbäcken. Denna bäck har längre 
fram i tiden blivit kallad Björnbäcken. Utefter Västerbäcken, Koj-
bäcken, fann han på bäckens båda sidor rödjningsland till ofantlig 
vidd. På detta land växte till det mesta tätt vide, oftast så högt, att 
det räckte honom över huvudet. Men på vissa ställen mellan vide-
stråken anträffade han ganska vidsträckta öppna skoglösa ängs-
marker, där gräset räckte honom till höfterna, den bästa naturslått. 
På några ställen i bäcken såg han bäverdammar och bäverhus. En 
annan dag gjorde han en vidlyftig färd uppefter Datikån till Da-
tiksjöarna, — Latiksjöarna, såsom namnet skrives i en del gamla 
handlingar — gick omkring dessa sjöar till Kroksjöån och följde 
den uppefter. Vid denna å fann han vidsträckt rödjningsland och 
mycken naturlig slått, och där såg han även många bäverdammar 
och bäverhus, långt flera än vid Kojbäcken. En dag senare begav 
sig Dahlström i båt uppefter Malgomajsjön. När han närmade sig 
sundet vid Oäddbäcksberget, lade han märke till en större bäck, 
som i forsar störtade ned i sjön. Han landade vid bäcken och följ-
de den uppåt dalen. Även här upptäckte han präktiga slåttermy-
rar och vidsträckt rödjningsland. Vidare fortsatte han färden ända 
till övre ändan av Malgomajsjön, där Kultsjöälven, Ångermanäl-
ven från fjälltrakten mynnar in i Gillesen, det översta vidsträckta 
bäckenet av Malgomajsjön. Även vid denna älv fann han mycket 
rödjningsland i omväxling med vida ängar naturslått. Han fann 
sig belåten med vad han funnit och var fast besluten att så fort det 
var möjligt göra sig till herre och ägare över alla dessa lägenheter 
han hade uppfunnit. 

Hädanefter arbetade han på udden. Inom kort tid och med näs-
tan övermänkslig ansträngning hade han timrat och täckt en stuga. 
Den var fyrknytt med blott ett enda rum, men den var ganska rym-
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lig. Av den sten, han släpat fram, murade han en stor spisel och 
murpipa. Golv lade han in av ofantligt breda stockhalvor, vilkas 
övre sida han tillyxade så att den blev någorlunda slät, och i vilkas 
undre sida han högg in djupa fåror för åsarna. Sedan lade han på 
de övre åsarna varmtak av mindre breda stockhalvor, vilka han ic-
ke hade brytt sig om att tälja släta. Vid sin färd till denna trakt 
hade han fört med sig små blybandsfönster. Dessa inpassade han 
i väggarna. På dörren till stugan lade han ned mycket arbete och 
i den inpassade han ett bastant lås, som han själv för lång tid se-
dan hade tillverkat och nu tagit med sig. Slutligen förfärdigade han 
av tillyxade och något hyvlade bräder en bred men ganska kort 
säng. Nu hade Dahlström den innerliga förnöjelsen att ånyo få ta-
ga sin bostad i egen stuga och eget hem. Även en liten ladugård 
hann Dahlström med att bygga denna sommar. Den kunde icke 
rymma mer än högst tre kor och några får och var ofantligt låg. 
Mellan stockvarven hade Dahlström lagt lång husmossa, som 
hängde ned efter väggarna, och det lilla huset hade ett ludet utseen-
de. Utanför ladugården ställde han upp ett s. k. ritt, ett slags hus 
av stänger och täckte över dessa. I detta ritt skulle man lägga in 
hö, hänga upp nät över vintern, och där skulle man bereda förva-
ringsrum för varjehanda saker. 

I slutet av augusti märkte Dahlström, att lapparna hade kom-
mit åter till Strömnäsudden. Dahlström var nu ej sen att infinna 
sig hos lappfamiljen för att stifta närmare bekantskap med dess 
medlemmar. Han var en slug man. Med stor varsamhet gick han 
tillväga vid detta tillfälle. Han talade milt och undergivet, var und-
fallande och berömde lapparna för deras duglighet, och han kunde 
lätt märka, att han vann lapparnas välvilja och i någon mån deras 
förtroende. Hädanefter besökte han dem flera gånger. Till sist 
började han underhandla med lappgubben, huruvida denne vore 
villig medgiva honom tillåtelse att insyna ett nybygge på Strömnäs-
udden. Gubben blev tyst och betänksam. Men sade slutligen, att 
han ville fundera på saken. Dahlström infann sig ånyo, men lap-
pen hade ej funderat nog. Men till sist infann sig lappgubben och 
hans hustru på Gammelgårdsudden, och nu förklarade lappen, att 
han var villig medgiva Dahlström att sätta sig som nybyggare på 
Strömnäset. Sägnen vet intet om huruvida Tur Mikaelsson fordra-
de någon köpesumma för denna rätt, men det är troligt, att Dahl-
ström måste förbinda sig att till lappen betala ett litet penningebe-
lopp. Någon skriftlig köpehandling dem emellan finnes emellertid 
ej kvar till våra dagar. Det sista arbetsföretag Dahlström utförde 
härstädes denna sommar var att åt sig bygga en stor och stadig båt. 

Nu var det lidet långt mot hösten, och man hade att vänta höst-
stormarna. Dahlström lade in i sin skinnsäck en del soltorkad fisk 
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och torra fågelbröst till mat under återresan. Vad som blev över 
av torrfisk och fågelkött hängde han på väggen i stugan. Dit stä-
dade han också in de få arbetsredskap han hade. Dit indrog han 
också sin nya båt. Därefter fäste han bräder för fönstren, låste dör-
ren till stugan, stängde till fähusdörren med en stake, vilken han 
trädde in genom en vidjehank i dörren. Sedan satte han sig i båten 
och rodde till Strömnäset för att säga farväl åt sina vänner, lappar-
na, och därefter styrde han ut på Storsjön. Med kraftiga årtag bar 
det av ned över sjöarna och Ångermanälven. Utöver forsarna rän-

Strömnäs från Malgomajsjön. 

de han i svindlande fart och efter ett par dagars färd infann han 
sig i Noret hos de sina. Denna sommare hade varit lycklig för 
Dahlström. Ej en enda dag hade han känt sig sjuk eller ens illa-
mående. Det tunga ihärdiga arbetet hade varit en lek och till för-
nöjelse, och vad han hade sett och iakttagit uppe i fjälltrakten ingav 
honom gott hopp för framtiden. 

När det hade lidit om en tid, satte sig Dahlström ned för att för-
fatta en ansökan till Landshövdinge-Ämbetet i Västerbottens län, i 
vilken han gjorde ödmjuk underdånig anhållan att få av nyuppfun-
na slåtteslägenheter omkring övra änden av Malgomajsjön inrätta 
och upparbeta ett nytt krononybygge. 

På vintern 1780 firade Jonas Dahlström och Brita Danielsdot-
ter sitt bröllop på Åselekyrkplatsen. Brita Danielsdotter blev Bri-
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ta Dahlström, men i folkets mun fick hon alltid heta Dahlströms 
Brita och det namnet får hon behålla i denna berättelse. Under 
vintern voro de nygifta i ivrig verksamhet med att rusta sig för 
flyttningen till det nya hemmet "upp i fjället". Dahlströms-Brita 
var 32 år gammal, då hon gifte sig, och hennes man var tre år äl-
dre. Allt från den tid, då hon konfirmerades hade hon gått för an-
dra och tjänat piga än i en gård än i en annan. Piglönen på den 
tiden översteg sällan 10 riksdaler. Men Brita hade, såsom sed var 
den tiden — sparat tillsamman varje skilling av sin lön år efter år. 
För de sammansparade penningarna köpte hon, såsom ock sed var, 
för sin kommande bosättning varjehande husgerådssaker såsom fål-
lar, hårtäcken, spinnrock och kanhända vävstol med dess tillbehör 
och därtill kläder. Hennes lön var liten, men så voro också de hem-
tillverkade saker, hon ville köpa sig, så billiga, att hon fick ganska 
mycket för en piglön. Men järnsaker och andra såsom kardor och 
skrubbor, vilka fördes upp från nedre landet, voro dyra. Utav så-
dana torde Brita ej kunnat "rå" sig mycket, möjligen något par kar-
dor och någon gryta. Brita hade hos en och annan av sina forna 
husbönder lönen innestående som fordran. Detta kom henne nu väl 
till pass, ty när sommaren kom, kunde hon av dessa få taga får till 
betalning för sin fordran. 

När snön det året hade smält bort och vårfloden något sänkt sig, 
stod Dahlström och hans hustru redo att begiva sig på resa. Sara 
Greta fick stanna kvar i Noret. Det berättas att Dahlströms hade 
två kor och några får att föra med sig på färden. Var det verkli-
gen så, kunde de ej få resa båtledes utan voro nödsakade att färdas 
landvägen förbi Torvsjön och Idvattnet. Långa dagsresor kunde 
ej göras. Det berättas, att både Dahlström och Brita skola under 
färden hava haft ofantligt tunga bördor att bära på ryggen. Stor 
svårighet vållades dem, då de på sin väg mötte stora bäckar och 
älvar att fara över, ty broar, ja inte ens spänger funnos att gå på. 
Det var ej annan råd än att i sista byn, de passerade, överenskom-
ma med en person att med båt möta dem på det ställe, där bäcken 
eller älven inmynnade i Ångermanälven eller någon sjö. Utanför 
vattendragets mynning kunde då människorna och fåren föras över, 
och korna fingo simma efter båten fasthållna med rep från båten. 
Efter lång tidsspillan och mångahanda svårigheter kommo de fram 
till stugan på Gammelgårdsnäset. Efter att hava vilat ut några da-
gar fick Dahlström i sin nya båt begiva sig ned till Volgsjön för att 
därifrån avhämta varjehanda saker, som han med en i Noret lånad 
häst hade under vintern forslat upp till Volgsjön. Nu var det för 
Dahlström att föra dessa saker de fyra milen upp till Gammelgårds-
udden, ty dit var det nästan sammanhängande roled, och nu kunde 
han ta sina saker i båten. 
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Under första dagarna i augusti denna sommar fingo Dahlström 
och Brita mottaga storfrämmande på Gammelgårdsudden. Det var 
ingen mindre än kronolänsman Johan Per Edin från Åsele åtföljd 
av nämndemannen Gabriel Nilsson från Råsele och en annan 
nämndeman vid namn Nils Nilsson. De kommo i båt efter Malgo-
majsjön och nu skulle de syna nybygge åt Dahlström. Anlägg-
ningssynen förrättades den 3 augusti 1780. Dahlström hade nu att 
uppvisa alla lägenheter, han önskade att få synade och i syneproto-
kollet läses följande: "Åkerlandet är beläget på ett näs, som stic-
ker sig i norden ut i stora Malgomajsjön på södra sidan om stora 
sjön. Jordmånen består av stenbunden bergjord, som är beväxt 
med tallskog och granskog och beläget 11 mil från Åsele kyrka. 
Ängesrödningsland finnes vid Kojbäcken uppom sjön och uppom 
tjärna uppefter bäcken till 50 lass och efter Lillbäcken till 10 lass 
förutom myrslåtterna, som icke sågs efter, då ingen närgränsande 
finnes. Husbehovsvirke, nödigt fäbete och kvarnställe i Lillbäcken 
finnes och i anseende till kyrkovägen, 11 mil, torde nybyggaren be-
höva 30 frihetsår, vilket allt tillstyrkes av synemännen." I detta 
sammanhang måvidare meddelas, att Landshövdinge-Ämbetet med 
anledning av Dahlströms ansökan och med stöd av syneprotokollet 
avgav utslag av den 1 juni 1781. Genom detta utslag beviljade Ko-
nungens Befallningshavande åt Jonas Dahlström "fri- och rättig-
het att av dessa utsynade lägenheter ett krononybygge med namnet 
Strömnäs anlägga, varå han kommer att åtnjuta femton års frihet 
för skatt och inbördes socknetunga, räknat ifrån innevarande år till 
och med år 1796, varunder Dahlström åligga skall all oförtruten-
het och flit åt uppodlingen använda och nybygget i stånd sättja till 
ägor och åbyggnad." Detta inrymningsbrev fick Dahlström motta-
ga frampå nyåret följande år. Han kunde nu känna sig trygg, ty 
nu var han lagligen erkänd nybyggare i Strömnäs. 

Ehuru det ej hör till sammanhanget, må här nämnas, att detta 
samma år, 1781, erhöll nybyggarna i Laxbäcken inrymningsbrev 
på sitt nybygge, nybyggarna i Malgovik och Skansholm fick vänta 
därpå till 1788 och nybyggaren i Rönnäs till 1787. Strömnäs och 
Laxbäcken äro sålunda officiellt de äldsta byarna vid Malgomaj-
sjön, men i verkligheten hade alla dessa nybyggen, utom Strömnäs, 
varit upptagna och till en del uppodlade många år, innan anlägg-
ningsutslaget för dessa nybyggen utföll. 

På Gammelgårdsnäset hade Dahlström och Brita fullt upp med 
allehanda arbeten att utföra. Dahlström förbättrade gården och 
brände tjära, och ivriga fingo de vara med att fiska och torka fisken. 
Litet salt hade de skaffat upp, så att de kunde salta ned en del av 
den fisk de fångade. När slåttanden ingick fingo båda, sedan kor-
na om morgonen blivit mjölkade och utsläppta att gå i villa inne i 
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skogen under dagen, begiva sig ut på slätten vid någon av bäckar-
na eller på någon myr. I slåtteskonten hade de med torr fisk, torra 
fågelbröst, en liten bit bröd, ett stycke ost och mesost och smör i as-
ken. Slåttesarbetet var besvärligt och tidsödande. Överallt skulle 
nya hässjor göras. Dahlström gick med yxan på axeln inåt skogen. 
Där högg han och barkade hässjehoor, hässjestörar och stöd, och 
Brita drog fram dessa på ängen. På bäckängen lågo grenar och 
en mängd nedfallna träd. Dessa måste huggas av och bäras sam-
man i kasar, som man sedan kunde bränna. Inne i videt såg man 
här och där en större gräsbevuxen fläck. För att komma åt den, 
fick man lov att rotrycka och rothugga videbuskarna. När det gäll-
de att slå på myren, var det nu, när myren slogs för första gången, 
att slå upp den, d. v. s. att med en kort, bred och stadig lie slå bort 
småviden och dvärgbjörk samt den mossa "gamfönna", starr, som 
under föregående år vissnat och tvinnat ihop sig till en seg massa. 
Utav det foder man erhöll på myren, var hälvten sådant förvissnat 
gräs. Man fick beräkna stor mängd av sådant foder till föda åt en 
ko för vintern. När det led till middagstid avstannade arbetet på 
myren eller rödningen. Dahlström och Brita gingo åt backen och 
tände eld där. Bredvid denna åto de en bastant måltid av torrfisk, 
torrkött och ost med smör till. Ur den medhavda mjölkflaskan häll-
de Brita rännmjölk, skummjölk, i en skål och med denna sköljde de 
ned köttmaten. Ur messtycket höggo de lös stycken, av vilka de 
åto till mjölken för att göra denna mer kraftig. Sedan de hade ätit. 
sträckte de ut lemmarna en stund efter marken och sedan arbetades 
det till frampå aftonen, då man åt aftonvard av samma kost som till 
middagen. Kaffe vankades den tiden varken om morgonen eller 
under dagen. Den lilla brödbiten, de hade med, nändes de knap-
past vidröra. De fortsatte att arbeta utefter kvällen, till dess de 
trodde, att korna kommit från skogen, och när de kommo hem, sto-
do eller lågo korna vid ladugården och idisslade. Ingen gärdes-
gård hindrade dem från att gå fram till fähuset. När Brita gick åt 
fähuset för att mjölka rodde Dahlström ut på sjön för att sätta ut 
näten. När han kom hem, hade Brita lagat till löpost och satt fram 
den till kvällsmat. Någon enda gång kunde det hända att hon ko-
kade välling, men aldrig gröt. 

En dag gingo Dahlström och Brita till en myr belägen på kort 
avstånd i sydost från byn, där de ämnade slå. När de kommo dit, 
funno de där före sig Bringberg och Målen i full färd med att slå. 
Ett hetsigt samtal uppstod och de bägge gubbarna råkade i vilt 
gräl. Var och en av dem påstod sig äga bättre rätt till myren än 
den andra och de tjuvskällde varandra krafteligen men till hand-
gripligheter gick det icke, ty Dahlström och Brita gingo sina färde, 
lämnande myren i Bringbergs våld. 
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Sedan Dahlström och Brita hade fått till ett 40-tal stora hässjor 
på skogsslåtterna var det långt lidet utefter sommaren. Hädanefter 
gällde det att ägna sig mera flitigt åt fisket. Till det mesta var 
Dahlström ensam på sjön. Om dagarna var han ensam ute i sko-
gen och högg upp fodervägar till de myrar och rödningar, där han 
hade höhässjor. Ur en sådan väg måste han rensa undan vindfäl-
len och stubbar, hugga bort småbjörk och vide och även fälla större 
träd, som stodo i vägen och vältra dem åt sidorna. Efter dessa vä-
gar skulle han, sedan snö hade kommit, draga hem höet, så länge 
han var utan häst, och köra efter det, när han fick sig en sådan 
Mycket arbete hade han också med att stänga hagar omkring hö-
hässjorna eller åtminstone bära fram björkar och smågranar och 
resa dem tätt omkring hässjorna, ty på den tiden började renar ti-
digt ströva omkring i barrskogarna, och hade man intet stängsel 
omkring hässjorna, så "klappade" renarna ned höet ur de nedre 
varven i hässjorna. När det hade lidit så långt fram, att lövet ha-
de fallit av björkarna gick Dahlström inåt skogen föör att sätta upp 
brannar och flakar för fåglarna under stora granar, vid myrstac-
kar och efter renvägarna. I övrigt sysslade han med att bryta upp 
och lägga ihop stora högar av tjäriga tallrötter för vinterbehovet 
och att fälla torrgranar och torrtallar med rättkluven ved för att 
med hjälp av träkilar klyva sönder lämpligt långa stycken ur trä-
dens rotändar till laggved. Det övriga av träden lät han ligga kvar 
på marken att förmultna. De stävämnen han hade tillkluvit lade 
han ihop till en stor börda i en sviga, ett slags bärrem av en späd 
björk, och bar hem den stora bördan och lade upp laggveden att tor-
ka på åsarna under taket i stugan. Andra dagar sökte han efter 
raka björkar med rättkluven ved i stammen. Dessa fällde han och 
högg av långa stycken, på vilka han högg bort barken i ränder efter 
stocken och reste upp dem mot stammen av ett träd, där de skulle 
få stå kvar över vintern och kommande sommar för att bliva sega 
och torra och lämpliga till snickarevirke. Flera dagar gick han vi-
da omkring i skogen för att söka efter vrilar och hugga dem. Av 
dessa skulle han under vintern förfärdiga koppar, skålar och trä-
skopor. 

Den första snön kom och snötäcket ökade i tjocklek dag efter 
dag. Man fick fästa in korna med vidjebindslen uti de bås i den 
lilla mörka ladugården, där de skulle stå hela den långa vintern. 
Brita hade att ge dem foder och från sjön bära till dem vatten. In-
gen värmegryta hade hon, i vilken hon kunde bereda värmning eller 
sörpa åt korna, men hon fyllde ett par hankbvttor, som Dahlström 
nyligen hade gjort, med bladrikt foder, värmde vatten i matgrytan 
inne i stugan och slog det heta vattnet över fodret i byttorna och lät 
det en stund stå och draga, och sedan kunde korna få sin varma 
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högt värderade sörpa. Medan snön var grund gick det icke an att 
draga hem hö och ved från skogen, ej heller hade Dahlström ännu 
lämplig fodersläda och veddrög. Han måste till att börja med bä-
ra hem foder och ved i svidjor för det dagliga behovet. Men han 
tog hem ämnen till slädar från skogen, där han under förra som-
maren hade huggit till sådana och rest upp dem att torka, och det 
dröjde ej många dagar innan han hade slädar för både foder och 
ved. Vid denna tid på hösten rasade dagar å rad vilda västanstor-
mar. Storsjön gick vit natt och dag och stundom drev vattnet upp 
i stänk högt över vågkammarna. Nu var det ej rådligt försöka med 
näten. Men så snart stormen gav efter bar det ut på sjön med fisk-
redskapen. Men på den oroliga sjön kunde Dahlström ej reda sig 
ensam. Brita fick vara med. Hon skötte näten och Dahlström 
årorna. Men efter ett par veckor blev det lugnt, stjärnklart om 
nätterna och bitande kallt. Strömnäsviken frös till, och efter ett par 
dygn kunde Dahlström gå på isen över till Srömnäsudden. Det 
befanns nu att Tur Mickaelsson och hans anhöriga hade packat in 
sitt husgeråd i akjorna och stodo redo att i sällskap med renarna 
flytta längre ned åt landet. Dahlström bekom av lapparna ett par 
renskinn och bällingar till lappskor. Brita var mästare att sy så-
dana skor. Därtill fick han av lappgumman en ganska $tor ren-
ost. När Dahlström på kvällen kom hem och berättade för Brita, 
att nästa dag skulle deras närmaste granne avflytta, så kände sig 
både hon och han själv vemodigt stämda. Hädanefter hade de att 
dag efter dag genom veckor och månader vara uteslutande hänvisa-
de till varandras sällskap. Till närmaste granne på Rönnäsudden 
var avståndet en dryg mil, och för grannen där hade de inga sym-
patier till övers. Åt söder, väster och norr fanns ingen bofast män-
niska inom många mils avstånd. 

Flera dagar i veckan var Dahlström ute i skogen. Än drog han 
hem foder, än ved eller ock var han ute och jagade. Sällan kom 
han hem från jakten förrän fram mot aftonen. När han kom hem 
från jakten bar han en knippa av all slags skogsfågel. Någon gång 
i sänder hade han att bära ett pälsdjur: en mård, utter eller räv. 
Ett par gånger under vintern kom han hem med bävrar, och då fin-
go de hålla kalas på det feta bäverköttet. Fåglarna måste man 
plocka och köttet fingo de äta, ty vid denna tid kunde nybyggarna 
så långt uppe i landet ej få sälja någon fågel. Dunet fingo de av-
yttra, om de förde det nedåt Åsele. Där hade också alla slags päls-
skinn god åtgång. 

På höst- och vinteraftnarna flammade en stor torrvedsbrasa på 
spiseln inne i stugan på Gammelgårdsnäset och kastade ett klart 
sken till stugans alla vrår. Tyckte man att ljuset ej var tillräckligt, 
så kastade man in i brasan en tjärvedskubbe, som snart brann med 
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hög flammande låga. Framför brasan satt Brita och kardade ullen 
av deras får, spann, stickade eller ock sydde hon något plagg av 
tyg, som hon hade förvärvat sig under den tiden, då hon tjänade pi-
ga. Dahlström hade gjort henne kors att lägga upp tråden på, och 
i den mån hon fick en trådhärva färdig, hängde hon upp den på 
väggen vid dörren. Somliga kvällar sysslade Brita med att lappa 
skor eller att sy nya. Ännu hade Dahlström ej hunnit med att gö-
ra någon vävstol åt hustrun, men bandsked hade han tillverkat. 

Dahlström säges hava varit en man, som kunde "göra allt" 
d. v. s. han skall hava varit i stånd att förfärdiga allt vad man be-
hövde av husgeråd, möbler och arbetsredskap. Kväll efter kväll 
och tidtals dagar laggade han byttor, såar och stävor. Andra da-
gar och kvällar gällde det att tillverka slädar och skidor, både smal-
skidor och bredannare, åt sig och Brita. En annan gång arbetade 
han med att tillverka hyvlar eller annan redskap. En och annan 
dag tog han sig före att smida en eller annan småsak. Då fick bra-
san i spiseln tjäna som smedjeässja och en lämpligt stor sten såsom 
städ. Dahlström skall hava förfärdigat alla saker med den största 
noggrannhet och därtill skall alla saker av hans hand hava varit 
mycket prydliga. Av de många saker som Dahlström tillverkade 
torde icke en enda nu finnas kvar; alla äro utnötta och förkastade. 

Varje dag stod köttgrytan eller fiskgrytan över elden i stugan. 
Då Brita hade kokat fågelkött smälte hon i spadet en nypa mjöl, så 
att det blev mörkbrun fågelsoppa. Fågelkött, fisk, fågelsoppa och 
mjölk voro de huvudrätter de hade att äta i denna gård. Ej ens till jul 
eller andra högtider hade de någon omväxling i den dagliga kosten 

I början av november "lade", tillfrös, hela Malgomajsjön. Någ-
ra dagar var den vida sjöytan mörkblå och blank, men sedan blev 
den vit av nyfallen snö. I början av december tog Dahlström några 
pälsskinn i säcken och rände utefter sjön för att hos nybyggarna i 
Skansholm, Malgovik eller Laxbäcken söka få byta sig till några 
förnödenheter, som de voro i stort behov om i hans hem. När han 
kom åter, hade han i säcken en helt liten mjölpåse, ett litet knyte salt 
och en del andra småsaker, bland annat bottnar och skinn till ett 
par skor. 

Efter denna lilla omväxling gingo veckornas dagar under stän-
digt arbete i den vanliga ordningen. Aldrig kände sig Dahlström 
och Brita missmodiga och bekymrade, ej heller längtade de efter 
annan levnadsställning; de hade det bra, där de voro. Om sönda-
garna avhöllo de sig samvetsgrant från allt arbete. Sedan Brita 
hade kommit in från ladugården och de hade ätit kallt kött, en bit 
ost med smör och mjölk, gick Dahlström till skrinet och tog fram 
den gamla bibeln, som han hade ärvt efter sin fader, eller en po-
stilla och satte sig att läsa högt ur en av dessa böcker. Brita satt 
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vid spiseln, kastade gång efter annan ett vedträ på brasan, och lyss-
nade andäktigt till det, som hennes gubbe läste. Sedan de åter hade 
ätit, lade de sig på sängen att vila. 

När det led frampå vintern år 1781, blev Brita liggande i barn-
säng. Ingen kvinnlig hjälp i huset hade Dahlström hunnit anskaf-
fa. Han fick nu ensam hjälpa och vårda sin hustru och därtill skö-
ta och mjölka korna och sköta om inne i stugan. Men fjärde dagen 
efter förlossningen var Brita på fötter igen och efter ytterligare 
några dagar var hon frisk och stark som förr och återtog sina syss-
lor. Allt hade avlupit lyckligt och väl utan några vidlyftiga anord-
ningar. 

Under vårvintern vistades Dahlström dag efter dag på Ström-
näset. Där högg han timmer och släpade det tillsamman, klöv stoc-
kar och täljde syllor och bräder. På sommaren ämnade han börja 
att timra upp den nya gården i Strömnäs. Men han insåg mer än 
väl att han och hans familj ännu i flera år skulle bo kvar på Gam-
melgårdsudden, ty han var i det närmaste ensam om att utföra det 
myckna arbetet. Hustrun hade ej tid att hjälpa honom mycket, och 
någon annan hade han ej att lita till. 

När det hade börjat bildas skare på snön om nätterna, gav sig 
Dahlström till skogs för att söka upp något tjädervin, lekplats för 
tjäder. Efter att hava farit på skidor över en del höjder, kom han 
till en ganska stor höjd i sydväst från hemmet. När han kom upp 
på höjdplatån, fick han se att snön allestädes över hela platån var 
brunsvart av söndertrampad fågelspillning. Han hade funnit ett o-
fantligt stort tjädervin. Han rände omkring uppe på höjden och i 
dess sluttningar men fick icke se en enda tjäder eller tjäderhöna 
och ej heller någon annan fågel. Men ännu stod solen ett stycke 
ovan trädtopparna. Dahlström beslöt att stanna under natten uppe 
på höjden för att få betrakta fåglarnas umgängen på vinet. När 
solen hade sjunkit ned bakom skogen, kröp han in under en ung-
gran, som hade de smidiga grenarna hängande ända ned till mar-
ken. Under dessa var han väl dold, men mellan dem hade han till-
räcklig utsikt. När det hade lidit om vid pass en timme efter sol-
nedgången kom en och annan tjäder och slog ned i träden. Men 
sedan det hade lidit litet längre fram på natten, kommo oräkneliga 
tjädrar och tjäderhönor flygande från alla håll. Stora tjädrar slogo 
ned i träden och började glucka och spela. Överallt mellan träden 
sprungo tjädrar, under det att tjäderhönorna smögo utefter trädens 
nedhängande kvistar och under träden försiktigt och likasom i av-
sikt att dölja sig. En del tjädrar höllo sig på samma plats, men 
gjorde där höga hopp, under det de gåvo ifrån sig en mängd träck. 
Andra åter stredo förtvivlat och slogos, så att f jädrar och dun rök 
omkring dem. Så väsnades, spelade, hoppade och slogos tuppar-
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na hela natten ända till dess det började rodna starkt för solen. 
Men då med ens gåvo de sig i väg och voro borta varendaste en. 
Dahlström hade legat med bössan vid sidan, men han hade icke 
skjutit. Nu kröp han fram ur sin kalla bädd, huttrande av köld 
Han fattade yxan och tog till att fälla smågranar och hugga gran-
ris. Utav granarna och riset gjorde han gärdesgårdar över öppnin-
garna mellan buskarna, som han hade lagt utefter snön. I toppän-
darna av buskarna högg han bort en del kvistar, så att en öppning 
bildades. Buskarna fästes in i klykor, kluvna i ändarna av björk-
käppar. Dessa stuckos ned i snön på båda sidor om öppningen, 
som nu bildade ett lagom stort led för en tjäder att krypa genom. I 
öppningen fästes trådsnaror, vilka på sidorna fästades i små näver-
flisor, som i ena änden lösskurits uti björkkäpparna. Innan allt var 
färdigt, stod solen högt på himmelen. När han kom hem, fann han 
Brita i stor förskräckelse. Hon hade ej kunnat tro annat, än att 
mannen hade råkat i någon olycka. Sova hade hon icke kunnat. 
Jion hade velat fara ut på skidor för att söka efter honom, men hon 
vågade icke lämna den lilla flickan ensam hemma, och att taga hen-
ne med ut i den starka nattkölden, hade hon ej heller vågat. Efter 
ett par dagar for Dahlström ut tidigt om morgonen, medan skaren 
ännu bar, för att vittja snarorna. Det befanns då, att i många sna-
ror lågo tjädrar döda. Icke en enda var vid liv, flaxande för att 
komma loss, och icke en enda tjäderhöna satt i någon snara. Tjä-
derhönorna hade tydligen aldrig vågat giva sig ut på öppningarna 
mellan träden, där snarorna voro ställda, utan de hade allenast i 
blyg tillbakadragenhet trippat omkring inne mellan de nedhängan-
de grankvistarna. Somliga av tjädrarna hade fjäder klädnaden i 
största oordning och runt om på snön, där de lågo, voro fjädrar och 
dun kringspridda. Det är nämligen tjädrarnas sätt, när de äro 
starkt upprymda av lekiver, att i raseri överfalla en kamrat, som 
har haft olyckan att fastna i en snara, och tilltyga honom med näb-
bar och klor, så mycket de förmå. Det är svartsjuka som besjälar 
dem; de mena, att när tjädern börjar flaxa i snaran, så är han ifärd 
med något fuffens med en tjäderhöna. Dahlström hade all möda 
att orka bära hem hela den rika fångsten, och en nästan lika rik 
fångst erhöll han vid flera vittjningar. Han och Brita hade mycket 
arbete med att plocka, sveda och rengöra alla dessa fåglar och upp-
hänga köttet av dem att torka på stuguväggen. 

En tidig morgon var Dahlström i något ärende på en av kullar-
na västerut vid sjön. Det var en av de sista dagarna i april. Från 
kullen kunde han se, att sjöfåglar hade kommit i vaken, som bildats 
utanför Datikåns inflöde i Strömnäsviken. Likaså kunde han se, att 
vaken var ganska stor även utanför Kojbäckens inflöde, innerst i 
samma vik. När han kom hem och talade om detta, blev Brita iv-
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rig, att Dahlström skulle fara ut för att söka få skjuta några sjöfåg-
lar och lägga ut nät i vaken, så att de måtte få färsk fisk. Hon sa-
de, att hon kände sig led vid att äta skogsfågelköttet. Vad fisken be-
träffar, så hade de av den i halva tunnan ute i rittet av förra som-
marens fångst, men till följd av att de hade fått salta den så litet, var 
den nu på våren sur. När Brita kokade den föll den sönder nästan 
till grus, och när hon öste upp den i tråget och satte detta på bordet, 
så spreds från fisken en frän och obehaglig lukt i stugan, och stark 
var den i smaken, när de åto den. Ej underligt att både Brita och 
Dahlström längtade efter något färskt till föda. Fram mot aftonen 
satte Dahlström båten på släden, lade i båten sex nät och flintlås-
bössan och ämnade sig till vaken. I förbigående må nämnas att 
Dahlström och Brita i omväxling under dagar å rad hade setat 
framför "nätkvisslan", nätklykan, och byggt igen alla revor i näten, 
vilka hade uppstått i dem vid deras användande under förra som-
maren och hösten. Därtill hade de bundit tre nya nät, till vilka de 
spunnit och slagit telnar av kosvanstagel och linavfall eller stry. 
Dessa nya nät hade Dahlström bodd, tyllat och taskat. Men han 
hade ännu ej barkat näten, och de nya näten som voro vita kunde 
ännu ej begagnas i vaken. Dahlström tog skidorna på fötterna, lade 
vidjerepet på axeln och drog i väg västerut på sjön. Här och där 
efter stranden stack vattnet mörkblått fram genom snön, ett tecken 
på att om drygt en vecka skulle det vara landvak efter stranden. 
När Dahlström stampade ned skidstaven genom snön, så rände den-
na ned i djupt vatten. Det var ej för Dahlström att stiga av skidor-
na, ty gjorde han så, skulle han plumsa ned i djupt uppstop. När 
han närmade sig vaken, drog han släden in i en liten vik och lämna-
de den där. Sedan plumsade han fram i den djupa blöta snön ge-
nom skogen, bärande bössan i handen, och när han kom nära va-
ken, smög han sig försiktigt ut på en liten udde, där han dolde sig 
bakom stammen av en gran. Ute på vaken flöto två stora flottar av 
sjöfåglar. I den ena var gäss och i den andra svärtor. Utom des-
sa summo här och där par av knipor och andra sjöfåglar. Dahl-
ströms ögon glittrade av förtjusning och iver. Men gässen hade 
anat fara och drogo sig till vakens andra sida. Dahlström satt o-
rörlig i stark spänning bakom granen och väntade. Gässen lugna-
de sig och kommo sakta allt närmare och efter lång väntan voro 
fåglarna inom skotthåll. Dahlström sköt, och en gås blev liggande 
stilla på vattnet. Dahlström skyndade att ladda om, men detta tog 
tid, ty att ladda ett mynningsgevär är en omständig procedur. Fåg-
larna tycktes emellertid ej ha lagt någon vikt vid den svaga knal-
len av bössan, om än de summo litet oroligt om varandra. Dahl-
ström fick ånyo skjuta. En gås blev liggande. Ett tredje skott fick 
han skuta men på långt håll. Nu skadesköt han fågeln, han sikta-

8 
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de på, och nu lyfte alla fåglarna och foro för att söka sig fredligare 
vakar, där icke människan var i närheten. Dahlström drog nu bå-
ten till vaken, satte den i vattnet, rodde och tog upp de två vackra 
fåglarna och satte sedan ut näten efter iskanten. En kväll längre 
fram kom Dahlström hem med två svanar, som han hade skjutit på 
isen invid vaken. Hädanefter hade de, att njuta av fett sjöfågelkött 
och färsk fisk, och när lommen lät höra sitt "gäck, gäck, garese", 
så behövde Dahlström och Brita ej frukta, att han skulle kunna stäl-

Nybygge vid Ransaren, Fattmomakks kapellförsamling. Denna och de följ. 
bilderna torde kunna giva en ungefärlig uppfattning om hur Dahlströms gård 

å Strömnäsudden ursprungligen såg ut. (Foto P. Burchardt 1918.) 

la till någon otrevnad åt dem, då de redan hunnit smaka färsk fisk 
denna vår. 

I början av maj snöslaskade och regnade det, tuvorna stucko 
bara upp ur snön, från Kojbäcken och Datikån tilltog bruset i styr-
ka för var dag, och Gammelgårdsnäset blev så småningom fritt 
från snö. Vattnet i Malgomaj höjde sig och lyftade upp isen, så att 
en oöverkomlig landvak bildades efter stränderna. Dahlström och 
Brita fingo hålla sig hemma, ty på sjön vågade de sig icke och bäc-
karna voro oöverkomliga. Omkring husen på udden är snön helt 
och hållet borta, men Dahlström tänker ej på något arbete i åkern, 
ty han har funnit det alldeles fåfängt att söka upparbeta åker där 
på näset. 

Redan i senare hälvten av april hade Tur Mikaelsson med fa-
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milj kommit åter till Strömnäset. En dag, då det var uppehållsvä-
der, lindade Brita in sin lilla flicka i ullschalen och satte sig i båten 
med den lilla i båtstäven bakom sig för att ro och hälsa på grannas 
mor, Tur Mikaelssons hustru. Behagligt var det för de två grann-
kvinnorna att åter få se varandra och purista, skaka hand med var-
andra. Båda voro de mycket pratsamma, men nog hade Brita nå-
got svårt för att rätt uppfatta lappgummans besynnerliga rotvälska 
av förvridna svenska ord och lapska, men hon fick emellertid höra 
många märkliga nyheter om sådant som hade timat nere i landet 
under den långa vintern, och som Brita ju icke hade hört ett ord om. 
Lappgumman stack handen i en skinnsäck och tog ur den fram en 
silverkosa och en liten glasflaska, slog brännvin i kosan, kastade 
några droppar av brännvinet i elden och räckte kosan åt Brita, som 
med stor förtjusning drack upp innehållet. Lapparna skulle stanna 
till fram mot midsommar på Strömnäsudden, men då skulle de flyt-
ta upp närmare fjället. Först mot kvällen rodde Brita mot hemmet. 
Men vid en av uddarna hade isen skridit mot landet, vägen var 
stängd. Det var ej annat för Brita att göra än att dra båten så högt 
upp på stranden, att vattnet och isen ej skulle kunna nå den, och se-
dan gå med lillflickan på armen efter stranden till hemmet. Av 
lappgumman hade hon fått låna en barnklubb, kädkem, i vilken hon 
skulle kunna bära sin flicka, när hon gick till ängarna eller i sko-
gen. Men ingalunda skulle hon vilja ha flickan i barnklubben, ifall 
hon komme att fara till nybyggena neråt sjön eller till Volgsjön; 
hon skulle finna det skamligt att bära sin flicka på samma sätt, som 
lapparna buro sina barn. 

Sedan snön hade gått bort, vistades Dahlström dagligen på 
Strömnäset. Där lade han grundmuren under en ny stuga och 
grundstenarna under en bod och en fähusbyggnad. Sedan högg 
han ihop knytningarna eller första varvet i dessa byggen. Stugan 
indelade han i förstuga, kök och kökskammare. I köket uti denna 
stuga ämnade han ej blott mura spis utan även bakugn. Ladu-
gårdsknytningen indelade han i fähus, port och lada och boden 
skulle vara fyrknytt. Det tog mycken tid för honom att bära fram 
sten till grundmur under stugan. Vid denna tid, då vattnet i sjön 
stod högt, lönade sig fisket dåligt, men han måste sköta sjöfågel-
fångsten. För den fick han använda en dryg del av natten. 

Under sista veckan av maj började isen i Malgomajsjön att 
skruva mo t Strömnäsudden och Granhöjdudden och om ett par 
dygn var all is borta ur sjön. Den vida vattenytan krusades av små 
vågor och glittrade i solen. Dahlström och Brita kände sig glada, 
friska och starka för allt slags arbete, och mycket tacksamma kände 
de sig mot Gud, som låtit allt gå dem väl, så att de åter hade fått 
uppleva en ny sommars ankomst. Så snart Brita hade fått ut krea-
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turen på gröngräset, var hon ofta hela dagarna med Dahlström på 
Strömnäset. Under en gran ordnade hon till ett kök, där hon koka-
de maten. I klubben fick lillflickan ligga, och klubben fick till det 
mesta hänga på en kvist i granen. Brita hjälpte sin gubbe med att 
rulla fram timmerstockarna och rulla upp dem på timringen. Dahl-
ström skötte stockens storända och Brita lilländan. Dessutom ha-
de Brita att gå till skogen och riva upp husmossa och bära hem 
fång av denna. Dahlström lade mossan mellan varje varv i timrin-
gen för att göra väggarna täta. 

Men sedan Dahlström hade arbetat i timringen en tid, måste han 
taga sig till att på Gammelgårdsudden inrätta ett förrådshus, ty 
denna sommar ämnade han och Brita taga tallbark att mala mjöl 
av. Han hade nämligen vid en av sina resor till nybyggena vid 
nedre ändan av Malgomajsjön fått veta, att nybyggarna i Skans-
holm hade inrättat åt sig en kvarn och där kunde han under vintern 
få mala barken. Men om de skulle kunna få barken att torka, så 
måste han inrätta ett hus, där de kunde hänga upp den. Men an-
ledning härav reste Dahlström upp fyra stolpar, vilka sattes ned i 
marken. Två av stolparna voro högre än de andra två. På över-
ändan av dessa stolpar, som upptill voro förenade med varandra 
medelst späda stockar, lades ett snedtak, och utomkring restes klo-
var och stockar till väggar. Inuti detta ritt fästes flera stänger 
längst efter huset med vidjor. På dessa stänger ämnade man hän-
ga upp barken att torka. Inne i rittet kunde man också förvara en 
del andra saker. Det rådde varmt väder denna vårsommar och ef-
ter midsommar löpte både tallen och björken, d. v. s. bark och nä-
ver sutto så löst på trädstammarna, att de med lätthet kunde skalas 
av. Flera dagar höllo Dahlström och Brita till i skogen och togo 
bark. Dahlström fällde en mängd gröntallar, som voro kvistfria 
högt upp. Runt kring stammen skar man av barken med ett snitt 
runt stammen i den gröna barken. Snitten skuros på en och en halv 
alns avstånd från varandra. Sedan skar man ett längdsnitt mellan 
tvärsnitten, varefter man flådde lös barkrullarna med en träspade. 
Den ena rullen städades in i den andra, och när man hade fått nog 
många rullar till en mansbörda, gick Dahlström hem med denna. 
Under tiden skar och fläkte Brita lös bark till en ny börda. Detta 
arbete pågick i tre dagar, men då var en stor vidd i skogen över-
sållad av nedliggande vita tallstammar, den ena ej långt från den 
andra. Hemma fingo Dahlström och Brita sitta lika många dagar 
för att skära bort den gröna barken av rullarna, så att endast den 
vita återstod. Sedan fick man hänga upp den vita barken på stän-
gerna inne i rittet, och då detta var gjort, var rittet fullt av vita hän-
gande barksjok. 

När barken var undanstökad, gällde det att riva näver för de 
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nya hustaken. Nu måste de begiva sig till längre bort liggande 
bergsluttningar, där björk växte mera rikligt. I en sådan trakt 
måste man också färdas ganska vida omkring. Här måste Brita 
hela tiden bära med sig lillflickan i klubben på ryggen, och hon 
kunde just ej göra annat än bära samman och ordna till bördor de 
näverrullar, som Dahlström skar och rev lös från de vita björk-
stammarna. På dessa skar han upp nävern med ett längdsnitt allt 
upp ifrån kvistarna ända ned till roten, varefter han drog av de sto-

ra nä ver skynkena. Sedan de på ett par dagar rivit en massa näver, 
fick Dahlström ensam bära fram näverbördorna till båten och ro 
dem till Strömnäsudden. 

Där hjälpte Brita honom med att bräcka nävern, d. v. s. hålla 
varje näver över eld, så att den rätade ut sig. Sedan lade de näv-
rarna tillsamman i näverio, och lade stockar och stenar ovanpå loet, 
så att nävern skulle pressas och bliva seg. 

De hade fått kännedom om, att andra söndagen efter midsom-
mar skulle det bli kyrkhelg i Volgsjön. Pastor från Åsele eller an-
nan prästman skulle då infinna sig där för att förrätta gudstjänst. 
Nu var det en högviktig angelägenhet, som under inga omständig-
heter finge försummas för Dahlström och hans hustru, att infinna 
sig till kyrkhelgen, så att deras lilla flicka måtte få "råka prästen" 
och bliva döpt, och att Brita måtte få bli kyrktagen, och därtill ön-
skade de båda att få gå till nattvarden. Dahlström rodde till 

Sommarstuga. Ljusliden vid Ransaren. (Foto P. Burchardt 1918.) 
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Skansholm och där lyckades det honom att förmå en kvinna att föl-
ja honom till hemmet för att där sköta om kreaturen och förestå hu-
set, medan Dahlström och Brita voro på kyrkfärd. På lördagsmor-
gonen satte de sig i båten med den lilla. Dahlström rodde det mesta 
av vägen, men Brita rodde också ganska långa sträckor och fram 
på aftonen voro de framme i Volgsjön och fingo gå till den stora 
prästkåtan och meddelade att de hade kristningsbarn. På söndags-
morgonen före gudstjänstens början blev Dahlström och Britas lil-
la flicka döpt i kyrkladan i hela kyrkomenighetens åsyn och erhöll 
namnet Brita. Dahlströms Brita blev kyrkotagen och de båda ma-
karna fingo falla på sina knän på ladugolvet och mottaga nattvar-
den. Här må antecknas, att Brita födde åt Dahlström en andra dot-
ter, Katarina, år 1789, en son, Augustinus, 1785 och en andra son, 
Daniel, år 1792. 

I Volgsjö lyckades Dahlström förskaffa sig salt i en ganska stor 
påse och därjämte tre bra liar och några andra nödvändiga saker. 
Vid middagstiden på måndagen begåvo sig Dahlström och Brita på 
hemfärd. De hade nu ressällskap av en annan kyrkbåt från Skans-
holm, och denna dag rodde de icke heller längre än till denna by. I 
Skansholm kom Dahlström överens med den ena nybyggaren där, 
att Dahlström och han skulle göra arbetsbyte. Nybyggaren skulle 
följa Dahlström till Strömnäs och där timra åt honom intill slåt-
tandstiden. Nästa sommar skulle Dahlström vara i Skansholm och 
timra åt nybyggaren en motsvarande lika lång tid. Följande mor-
gon tog nybyggaren sin täljyxa och huggyxa och ett timmertåg, som 
de fingo låna i den andra nybyggaregården och följde Dahlström 
i båten. De båda männen arbetade hädanefter varje dag och en dryg 
del av varje natt på nygården. 

Både Dahlström och Brita hade ju från ungdomen varit vana 
vid att äta föda ur växtriket: bröd, gröt och välling. Nu voro de 
hänvisade att leva nästan uteslutande av kött, fisk och mjölk. Ofta 
kände de sig led vid denna enformiga köttföda och längtade efter 
omväxling i kosten, men att erhålla en sådan hade de ingen utväg 
till. Men denna sommar hittade Brita på en utväg att anskaffa åt 
sig och sin gubbe en rätt från växtriket. Hurledes hon erhöll idén 
därtill, vet ingen, ej heller vet sägnen att berätta om andra nybyg-
gare, vilka hava begagnat sig av liknande födoämne. Jo, Brita 
gick till tjärnen eller till någon myrrännil, där grov vattenstarr 
växte och drog försiktigt upp starren ur dyn. Utav starrstråna skar 
hon av det långa vita stycket av starrstrået, som hade växt nere i 
dyn. Denna del av strået är mört och har en sötaktig angenäm 
smak. Dessa vita stycken, som hon skar av i mängd, lade hon i 
finkrossat salt, och erhöll därigenom en rätt, som både för henne 
och Dahlström var en stor läckerhet, vilken de åto med stor förtjus-
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ning. Denna rätt lagade Brita till ofta både under denna och föl-
jande somrar. Det berättas, att då Tur Mikaelssons-gumman på 
sensommaren kom till Strömnäsudden och träffade Dahlströms Bri-
ta, så frågade lappgumman: "Nå, huru har ni levat och stått på 
er, medan vi varit uppe i fjället?" Dahlströms Brita svarade: "Nog 
ha vi i sommar levat och haft det bra; vi ha haft salt i näverväskan 
och fått rycka upp starr och äta den". 

Innan slåttandens början hade Dahlström fått både stugan och 

Ladugård. Ljusliden, Ransaren. (Foto P. Burchardt 1918.) 

boden under tak och därtill hade både han och hans medhjälpare 
hunnit med att timra några varv på ladugårdsbygget. Mera kun-
de ej göras åt husen denna sommar, ty nu tog slåttanden sin början. 
Dahlström var ännu i saknad av tegel att mura av, fönsterglas, 
spik och smide. Husbygget måste vila till nästa sommar, då man 
skulle slå tegel. 

Under denna sommar fick Lill-Brita dagligen följa med på slät-
ten. Hon fick ligga på mossan under en gran eller hänga på en 
trädgren. Blev hon vid dåligt lynne och började gråta, så var det 
endast koksikarna, lavskrikorna, vilka hoppade från gren till gren 
i granen, som hörde hennes gråt. Hennes föräldrar voro långt ute 
på myren, där de ivrigt svängde sig med lie och rävsa. 

På hösten började Dahlström bryta upp åker i en backsluttning 
söder om nygården. Det var ett tungt och segt arbete. Största 
svårigheten vållade honom de stora tallarnas och granarnas rötter. 
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Även de stora stenarna gjorde honom mycken svårighet. Med trä-
spaden, vars blad främst uti var beslaget med järnplåt, jordyxan 
och grävet bearbetade han mullen; med ett spätt järnspett och med 
långa trästänger såsom lyftredskap fick han med konstfärdighet 
och mycken tidsutdräkt ur jorden lyfta upp trädrötterna och stenar-
na. Brita var ofta honom behjälplig med att plocka upp mindre 
sten samt hacka och skotta mullen ur fåran. På ett ställe stod mitt 
i vägen för åkerfåran en jättestor tall, vilken Dahlström nätt och 
jämt nådde omfamna. Detta väldiga träd måste fällas med roten. 
Dahlström bröt upp och spadade bort jorden mellan rotbenen, rot-
grenarna, och högg av dessa, men tallen stod som i berg. Gubben 
grävde undan jorden djupt ned men kom då underfund med att f rån 
själva tallstammen gick ned genom det hårda jordlagret under mat-
jorden två ofantligt tjocka rotgrenar, och dessa kunde Dahlström ej 
komma åt att hugga av. Det var ej annan råd, än att låta tallen stå 
kvar, och att fortsätta med fårorna på sidorna och ovanom det stora 
trädet. Men så inträffade det, att en söndag rasade en våldsam 
västanstorm. Dahlström hade avsky mot att utföra det minsta ar-
bete om söndagen, men denna söndag kunde han icke lägga band 
på sig. Han gick landvägen till Strömnäsudden, högg ned en lång, 
ej så tjock gran, kvistade den och drog den till stortallen. Invid 
roten på denna lade han en stor kubbe till understödspunkt och la-
de granstången, han hade kommit fram med, på kubben och sköt 
stångändan under tallroten. Sedan klättrade han ut till ändan av 
stången och satte sig grensle över denna. När då stormilarna spän-
de i, så hissade Dahlström så mycket han förmådde, upp och ned. 
Den stora furan mäktade ej motstå Dahlströms och stormens före-
nade krafter. Sakta började den luta sig åt öster, och efter en stund 
föll den med väldigt brak till marken, och rotgrenarna ryckte upp 
en stor jordhög. Jätten var besegrad med våld och list. 

Storstenarna i åkerlandet voro också otrevliga tingestar. Var 
det blåstenar, kvartsiter, kunde Dahlström göra sig av med dem på 
det sättet, att han övertäckte dem med en stor hög av ris och bråte 
och tände eld på denna. När bålet var utbrunnet och stenen glödhet 
kastade han vatten över stenen, vilken då remnade sönder i en 
mängd mindre stycken. Var däremot den stora stenen av lösare 
bergart, så kunde den ej brännas. Den måste då få ligga kvar i 
jorden, ifall man icke tog sig för att gräva ned den. Dahlström ar-
betade flitigt ganska lång tid, men han lyckades knappt få upp ett 
par kappland åker, och denna låg nu översållad med sten. Denna 
kunde han icke skaffa bort förrän snö hade kommit, och han hade 
hunnit med att göra sig en stendrög. 

Denna höst tog sig Dahlström före att sätta upp rävsaxar i när-
heten av myrar och på lämpliga små öppna platser inne i skogen. 
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En rävsax tillverkade han på följande sätt. Han högg till en stock, 
medelgrov, ej längre än vid pass dubbla längden av kroppen på en 
räv. Grovändan av stocken spetsade han till, så att stocken skulle 
kunna stående pressas ned i marken. Överändan av stocken flat-
täljde han , och i denna skar han upp en lång mycket smal klyka. 
Ena spetsen bredvid klykan lät han vara lång, och den spetsade han 
vass. Andra spetsen gjorde han betydligt kortare. Inuti klykan 
skar han kanterna vassa. Sedan ställde han upp stocken genom att 
truga ned den tillspetsade grovändan i marken. Ett stort antal så-
dana rävsaxar ställde han upp. Sedan snö hade fallit, for han ut 
och bar med sig sur fisk eller huvuden av dödade djur. Fisken el-
ler huvudena fäste han på den långa spetsen bredvid klykan i saxen. 
När nu räven kom och skulle hoppa upp för att taga agnet på kly-
kan, sökte han vinna stöd genom att taga sig fast i klykan. Men 
när räven sänkte kroppen, drogs foten in i klykan, och när räven 
icke kunde nå marken med bakfötterna, så kunde han ej befria foten 
ur klykan, utan blev där sittande till dess, att han dog eller att jäga-
ren kom och slog ihjäl honom. Sådana rävsaxar stod kvar år efter 
år och kunde nyttjas såsom fångstredskap under lång tid framåt. 

Under denna förejulsvinter hade Dahlström en ovanligt god jakt-
lycka. Under förra vintern hade han i de nedre nybyggena lyckats 
bekomma segelgarn, och av detta hade han då bundit sig ett bäver-
nät. Med detta for han nu till Kroksjön, där flera bäverdammar 
och bäverhus funnos. I närheten av dessa gillrade han ut bävernä-
tet och lyckades i detta få icke mindre än sju bävrar under tiden fö-
re jul. I rävsaxarna fick han några bävrar och bland dem en blå-
räv med särdeles vacker päls. En räv med vackert skinn fick han 
till och med slå ihjäl med rännstaven. Han var en dag ute på jakt 
och överfölls då av storm och vild snöyra. I denna satte han av på 
skidorna utöver en brant bergsluttning och under den färden fick 
han göra ett ofrivilligt högt hopp utöver ett ganska högt bergstup. 
När han kom nedom stupet, hade han så när farit på skidorna över 
en räv, som hade sökt skydd mot den rasande stormen och lagt sig 
att sova tätt under bergstupet. Yrvaken tycktes han bli alldeles för-
bryllad av mötet med Dahlström och kom sig ej för att ögonblickli-
gen taga till benen, så att Dahlström hann med att giva honom någ-
ra kraftiga rapp av skidstaven. Tre mårdar och en utter lyckades 
Dahlström döda under denna tid. För att få mårdarna fick han ned-
lägga mycket arbete. Efter en mård kunde han få ränna hela da-
gen utan att få ett skott på det viga och illmariga djuret, som veda-
de från träd till träd och blott sällan kom ned på marken. I träden 
höll det sig så väl dolt, att jägaren blott sällan fick syn på det. Till 
sist nådde det fram till en stor ihålig, halvtorr eller torr gran, i vars 
stam spillkråkan eller storhackspetten hade huggit upp flera stora 
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hål i stammen, vilka ledde in till den stora håligheten i trädets inre. 
Så snart mården nådde ett sådant träd, sprang han pilsnabbt upp-
efter stammen och kilade in genom ett av hackspetthålen. Nu var 
han väl gömd, och detta gömställe ämnade han icke lämna inom ett 
par dygn, ty här kände han sig säker. Men han bedrog sig. Nästa 
dag kom Dahlström dit med en yxa. Han högg in en skåra ett styc-
ke ovanför roten och skåran högg han så djup, att den nådde in till 
ihåligheten inuti stammen. Sedan sökte han sig näver och täljde 
sig flisor och tände eld inuti skåran, så att röken skulle tränga upp 
genom hålet i stammen. Sedan ställde sig Dahlström med bössan 
riktad mot hackspetthålen uppe på stammen. Mården, som ej kun-
de tåla röken, tittade ut genom ett av hålen och var beredd att fly. 
Men i samma ögonblick knallade skottet och mården drog sig till-
baka in i hålet. Länge och väl stod Dahlström med bössan färdig 
att skjuta ånyo. Djuret visade sig icke mera, och Dahlström för-
stod att skottet hade träffat, så att djuret låg dött inne i stammen. 
Dahlström fällde granen och högg ut mården. 

I början av vintern hade Dahlström och Brita flyttat barken från 
rittet och hängt den på tvärstänger över åsarna inne i stugan. Där 
fick den sitta länge och väl, till dess den blev torr och riktigt skarp. 
Då togo de ned det ena barkskynket efter det andra, bröt sönder dem 
i småstycken och kastade dem i en så. Sedan togo de träskyffeln 
och stampade bitarna i sån, till dess de voro förvandlade till ytterst 
små flisor. Dessa öste de i ett par säckar, som de hade. Dahlström 
lade säckarna på dragsläden och drog dem till Skansholm, där han 
malde barken till mjöl. I Skansholm fick han ock köpa en kappe 
korn, vilket han malde till mjöl. När han kom hem med allt detta 
mjölet, gav sig Brita till att baka. En del bakredskap hade Dahl-
ström förfärdigat och grövre och finare naggor hade de bundit av 
fågelfjädrar. Till bakugn inlades i spiseln en stor stenhäll. Under 
denna eldade man försiktigt för att få den het. Sedan kunde på den 
de gula, sega och tunna barkbrödskakorna gräddas. Detta bröd 
var vackert att se på, men det smakade starkt av kåda. Dock kun-
de det väl ätas till kött. Bäst passade det emellertid till tätmjölk. 

Redan långt före denna tid hade på kyrkplatsen vid Åsele kyrka 
börjat hållas häradsting årligen strax efter nyåret, och i samband 
med tinget hölls där en slags lappmarknad. Till denna marknad 
kommo från nedre landet personer, som att börja med uteslutande 
uppköpte pälsskinn, men längre fram i tiden begynte de också köpa 
upp fågel. Till dessa marknader samlade sig först och främst en 
mängd lappar, men därtill också bönder och nybyggare. Rätt många 
nybyggare från Volgsjön infunno sig på stormarknaden i Åsele. 
Dahlström beslöt att denna vinter resa ned till marknaden. Då ti-
den var inne, lade Dahlström sina pälsskinn i mesen och fästade 
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matsäcken utanpå denna, band på sig skidorna och gav sig på väg. 
I Åsele erhöll han en ganska stor penningsumma för sina skinn. 
Han köpte glasrutor till fönstren i sin nya stuga, en del spik, stry 
och lin och en del arbetsredskap. Sedan fortsatte han färden till 
Noret. Där stannade han kvar ett par dagar, köpte sig där en häst 
och seldon, och lånade sig ett par skaklar, en käppskrinda, fäll, 
renskinn och kudd, ty han ämnade nu låta sin dotter Sara Greta 
följa med hem till Strömnäs. Hästen och selen skulle han få betala 

Åsele kyrkplats. 

längre fram. I Noret köpte han också korn i två mindre säckar. På 
återfärden hämtade han de varor han hade köpt i Åsele. Vägen 
uppåt landet var igensnöad efter marknadsfolket och det gick sakta 
att komma fram. Först på fjärde dagens afton efter avfärden från 
Noret nådde han fram till Skansholm. Nästa dag ämnade han kö-
ra hem. Men när han den dagen körde uppefter Malgomajsjön och 
började närma sig Rönnäset, så utbröt en den förskräckligaste snö-
storm. Hur oangenämt det än var för Dahlström, så såg han sig 
nödsakad att taga in hos Bringbergs på Rönnäsudden för att få 
skydd undan det svåra ovädret, och då detta höll i sig hela dagen 
måste han bedja att få låna hus där över natten. På morgonen var 
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vädret vackert, och efter några timmar var han hemma på Gammel-
gårdsudden. När Dahlström fram på dagen skulle tömma kornet 
ur säckarna befanns det till Dahlströms och hans hustrus gränslö-
sa förvåning icke vara korn i dem, utan i stället fanns höavfall un-
dan korna. Saken stod för dem klar: medan Dahlström och Sara 
Greta hade sovit om natten i Rönnäs, hade Bringberg varit uppe 
och utbytt kornet mot höavfall. Nog harmades Dahlström och Bri-
ta mycket, och nog önskade de att få giva B ringbergsfolket en or-
dentlig näsbränna, men vad skulle de göra? Men det var för dem 
ej annat att taga sig till än att svälja förtreten och glömma den led-
samma händelsen. 

Nu hade Dahlström häst, så att han under vintern kunde få 
forsla fram lera från Rekansjön vid norra sidan av Malgomajsjön 
och föra fram till nygården en mängd virke. När det led långt fram 
på våren, fick han sig en duktig timmerkarl från Laxbäcken till 
hjälp. Denne skulle stanna hos honom ända till midsommar. De 
två männen satte i gång med att timra upp den ganska stora ladu-
gården. Både fähuset, porten och höladan timrades av grova vack-
ra stockar. Men när marken hade blivit bar, och värmen hade ti-
nat upp leret i högen på gården, bar det till med att slå tegel. Av 
klovar byggdes en lerlave i form av en stor skäppa. Dit lades ler 
och uppblöttes med vatten, varefter sand tillblandades. I lerlaven 
gingo nu de två karlarna och Brita, som nu kunde vara med om 
detta arbete, då Sara Greta nu kunde hava tillsyn om lill-Brita hem-
ma på Gammelgårdsudden, och trampade samman leran och san-
den med bara fötter och ben till en seg massa. När massan i ler-
laven var tillräckligt bearbetad, tog var och en en liten låda, lämp-
lig till form, att däruti gjuta en tegelsten, och fyllde lådan med ler-
massa ur laven och prässade med händerna väl ihop leret i lådan. 
Sedan stjälpte de ut tegelstenen ur lådan på marken. Om några 
dagar var ett vitt område av gården översållat med tegelstenar. 
När dessa hade legat så länge i solen, och blivit så tillhårdnade, att 
de tålde att bäras, lades de in under ett tak på stolpar, vilket män-
nen hade ställt upp. Utav dessa vita, obrända stenar skulle Dahl-
ström till hösten mura i sin nya byggning. Fram mot midsommar 
stod den nya ladugården färdigtimrad, men nävern från förra som-
maren hade ej räckt till för mer än taket på fähuset. Alla tre arbe-
tarna måste begiva sig till skogs för att riva näver till taket på fo-
derladan och porten. 

Denna sommar skulle inträffa en händelse, som skulle väcka 
den största grämelse och förbittring i Dahlströms och Britas sin-
nen och vålla den förre mycken tidsförlust och stor onödig an-
strängning. Efter vårhelgen i Volgsjö hade Dahlström begivit sig 
till Skansholm för att åt den ena nybyggaren där timra enligt över-



109 

enskommelse under förra sommaren. Brita och småflickorna voro 
hemma ensamma. En dag fick Brita se, att en båt kom förbi Gran-
höjdudden och styrde kurs mot Gammelgårdsudden. Hon undra-
de mycket över, vem det kunde vara, som kom. Men sedan båten 
hade landat, kom Malin Bringberg in i stugan. Hon hälsade glatt 
och visade sig högeligen vänlig och inställsam. Brita, som hade ett 
vänligt och välvilligt sinnelag, besvarade Malins hälsning med väl-
vilja. De båda hustrurna satte sig ned och pratade om allt möjligt, 
och Brita fann det mycket angenämt att få sig en pratstund med 
någon annan än Sara Greta, och hon skyndade att sätta fram mat 
åt sitt främmande. Länge utefter dagen stannade Malin kvar. Slut-
ligen sade hon: "Brita, nu måste du visa mig Edra nya hemmans-
papper! Jag har aldrig sett några sådana förr och det skulle vara 
roligt att få se sådana en gång". Brita gick till skrinet och tog 
fram papperen. En duktig brasa flammade i spiseln. När Malin 
fick papperen i händerna, stod hon en stund och betraktade dem, 
men i en hastig vändning rusade hon mot spisen och kastade pap-
peren i brasan, och inom några ögonblick gingo de upp i rök. "Var 
har du nu dina hemmanspapper, som du varit så högfärdig över?" 
ropade Malin och sprang på dörren och ned mot båten. Brita stod 
som förlamad, och Malin for roende utåt sjön. När Dahlström 
kom hem, sade han just ej mycket om det, som hade hänt, medan 
han hade varit borta. 

Sedan slåtterarbetet för sommaren var undanstökat, började 
Dahlström mura i sin nya stuga. Spiseln gjorde han stor och vid 
som brukligt var i fjälltrakten. Murladen gjorde han nästan alns-
tjoqka och spiskåpan stödde han upp med starka bördsstänger av 
trä, vilka vilade på en grov trästolpe, ställd upprätt på spiselhörnet. 
Bredvid spisen murade han bakugn med bakugnstunna mot väggen 
bakom bakugnen. När han hade fått upp muren en och en halv 
aln ovan nävertaket, var muren i hans nya byggning färdig, så att 
det blott återstod att inpassa spjället av en tunn stenhäll i spjäll-
öppningen. Nu tände Dahlström en brasa i spiseln för att under-
söka, huruvida den nya muren drog ut röken ordentligt. 

Då Dahlström kom hem den kvällen, meddelade han Brita, att 
han ämnade göra en resa ned till Umeå för att få frågan om hem-
manspapperen ordnad, och han uppmanade henne att laga till mat-
säck åt honom. När denna var färdig, satte han sig i båten och rod-
de utöver sjöarna och sedan ned genom Ångermanälven, där han 
rände utför den ena forsen efter den andra i pilsnabb fart. När 
han kom till Åsele kyrka, landade han vid älvens östra strand, drog 
båten högt upp på land och stjälpte den, bar årorna långt inåt sko-
gen och gömde dem på ett säkert ställe. Sdan slängde han matsäc-
ken på ryggen och gick i hastig fart österut efter den smala sling-
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rande gångstigen. Denna ledde honom över moar och backar, vid-
sträckta, blöta myrar och över åsar och berg. Dahlström gick ge-
nom socknarna Åsele, Fredrika, Bjurholm, Vännäs och Umeå 
landsförsamling och slutligen var han framme i Umeå stad. Föl-
jande dag gick han till landshövdingens bostad vid landskyrkan 
för att få företräde hos landshövdingen. Denne mottog honom nå-
digt och vänligt, och Dahlström fick redogöra för olycksödet med 
hemmanspapperen. Landshövdingen lovade, att han frampå vin-
tern skulle erhålla nya hemmanshandlingar. Glad i hågen begav 
sig Dahlström följande dag åter på hemfärd, och tretton dagar ef-
ter avfärden från hemmet kom han om aftonen roende till gammel-
gårdsudden. Han hade nu tillryggalagt en vägsträcka på 56 mil, 
fram och åter tillhopa. Utur färdsäcken tog han fram en liten på-
se, som innehöll något, vilket Brita aldrig förr hade sett. Påsen in-
nehöll åtta lod kaffe. Detta hade Dahlström erhållit till skänks av 
en handelsman i Umeå. Tillika hade han fått noggrann undervis-
ning om, huru drycken skulle tillredas av detta. Brita brände det 
med stor försiktighet i stekpannan av järnplåt, och följande mor-
gon kokade hon kaffe i lilla järngrytan. Ur träskoporna smakade 
Dahlström och Brita på drycken. De funno den så besk och illa-
smakande, att de spottade ut den i spiseln, och återstoden av kaffet 
kom aldrig till användning. Vid stormarknaden i Åsele erhöll 
Dahlström nya hemmanshandlingar, men dessa fick nog aldrig 
Malin Bringberg se. 

Dahlström hade fått förspilla mycken dyrbar arbetstid på resan 
till Umeå. Men nu höllo sig han och Brita dagligen, ända till dess 
snö började falla, på stränderna vid Kojbäcken, där de rotryckte och 
höggo bort vide och björk. Granarna, som stodo inne bland videt, 
höggo de bort barken på i en ring omkring stammen, så att de skul-
le förtorka. När de slutade detta arbete, hade de röjt och rensat av-
rödningsland till en vidd av två lassland. På denna nya äng hade 
de att vänta sig en riklig foderskörd under kommande sommar. Se-
dan Dahlström nu hade häst, så tog det icke så mycken tid för ho-
nom att forsla hem foder och ved, och han fick ägna sig flitigt åt 
jakt och att hugga timmer och framforsla detta samt klyva och täl-
ja virke, ty många flera nya hus måste han bygga. 

På hästen nästa år fick Dahlström med familj flytta in i den nya 
gården. Husen på Gammelgårdsnäset fingo stå kvar ännu en tid. 

Under de följande åren uppförde Dahlström ett häbärge på 
stolpar. Det var aderton stockvarv högt och det indelades i två rum: 
ett nedre, själva häbärget, och ett övre, till vilket en stege ledde från 
häbärgsbottnen. Dessutom byggde han badstuga och smedja. Åt 
åkerbrytet ägnade han också tid, men han fann det av större bety-
delse att arbeta mycket med rödjande och upprensning av höbäran-
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de mark omkring gården och att upprödja rödningar vid bäckarna. 
Nog av gödsel hade han hopsparad på gammelgården och från Å-
sele skaffade han sig sädeskorn, så att säd började växa på ett par 
små tegar söderom gården. Men för Dahlström var huvudsaken 
att få till mycket foder, så att han var i stånd att vinterföda flera 
kor, att binda sig många nät och fånga mycken fisk samt att få äg-
na mycken tid åt jakten. Kreaturen, fisket och jakten var de nä-
ringsgrenar som kunde giva Dahlström och hans familj livsuppe-
hälle, och vad de i övrigt kunde behöva. 

En sommar under dessa år inträffade i Strömnäs en mycket 
egendomlig händelse. Dahlströms Brita gick i något ärende ute i 
skogen söder om Strömnäsviken. Där stötte hon helt oförmodat på 
en ovanligt stor, alldeles vit ko. Brita förstod ögonblickligen, att 
hon hade en vitterko framför sig. Hastigt drog hon upp slidkni-
ven och närmade sig kon och lyckades kasta kniven över henne. 
Hon skyndade att göra ett halsbindsle av två vidjor, och nu fick hon 
taga fast kon och sätta på henne halsbindslet. Sedan kunde Brita 
leda hem och sätta in kon i fähuset och under den följande tiden 
gick denna ko tillsamman med de övriga korna, och hon mjölkade 
mycket mera än någon annan av de kor, de förut hade. Denna ko 
hade de länge kvar hos Dahlströms, och undan henne fingo de fle-
ra kalvar. Så långt fram i tiden som då Mikael Mattsson, Dahl-
ströms dotterson var bonde på Dahlströms hemman i Strömnäs, 
hade de på gården kvar kor av vitterkorasen. Det var stora, vita, 
högmjölkande djur. 

Ännu bodde Bringberg kvar i Rönnäs. Denne man tycktes nä-
ra ett outsläckligt hat mot Dahlström, änskönt denne aldrig hade 
gjort honom något ont. En gång rodde Dahlström i något ärende 
till Skansholm och hade då Sara Greta med sig i båten. När han 
på återvägen skulle ro förbi Rönnäsudden, såg han att Bringberg 
sprang i hastig fart ned mot båtländningen. Dahlström fattade ge-
nast misstanken, att Bringberg ämnade komma och överfalla dem. 
Men i båten hade de en liten huggyxa. Dahlström befallde flickan 
hålla upp den i händerna, och ifall Bringberg kom och sökte stjäl-
pa båten för dem, skulle hon hacka honom på fingrarna med yxan. 
Bringberg kom roende i kraftig fart mot deras båt, men då han 
blev varse flickan med yxan i händerna, vände han hastigt om och 
rodde hem. 

En höst längre fram, medan Malgomajsjön ännu gick öppen, 
kom till Strömnäs en medelålders vidfärdningskarl. Varifrån den-
ne var, vet ingen. Karlen sade sig kunna bygga kvarnar och sågar. 
Dahlström kom nu på den tanken, att han skulle bygga sig vatten-
såg och kvarn i forsen där Kojbäcken rinner ner i Strömnäsviken, 
och han ingick överenskommelse med den främmande mannen, att: 
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denne skulle stanna i Strömnäs såsom byggmästare och Dahlströms 
medhjälpare. De båda männen började med iver skaffa fram och 
bearbeta virke till vattenverken. Under vintern gjorde Dahlström 
en resa till en by i Åsele där de tillverkade små kvarnstenar av grå-
sten. Dahlström förvärvade sig ett par sådana stenar, och på kyrk-
platsen i Åsele köpte han sig sågblad och smide till den såg han 
var betänkt att bygga. Fram på vårvintern skottade Dahlström 
och främlingen undan snön vid forsen och murade ihop en damm 
av grova rullstenar, sedan satte de upp kvarnhus och såghus och 
därtill hus för en vadmalsstamp. Arbetet bedrevs med sådan fart, 
att vid midsommartiden samma år kunde sågen, kvarnen och stam-
pen sättas i gång. Nu behövde Dahlström ej längre klyva stockar 
och tälja klovarna till bräder, ej heller behövde han fara till Skans-
holm för att mala, och nu kunde nybyggarna omkring sjön få sitt 
vadmal stampat i Strömnäs. Nog skulle det ha ett visst intresse 
att veta, vilket namn Dahlströms byggmästare bar, och vilket år 
den första sågen vid Malgomajsjön blev byggd, men att erhålla 
upplysning härom är numera alldeles omöjligt. Dahlström hade 
aldrig sågat bräder på sågställning med handsåg. 

När Dahlströms båda flickor Sara Greta och Brita hade blivit 
så gamla, att de kunde sköta hemsysslorna och följa med på slåtten, 
gav sig Dahlströms Brita till att valla gårdens kreatur. Att hon 
inte var någon lättskrämd kvinna låter följande berättelse oss för-
stå: Brita var en dag med korna vid Knösmyran ett obetydligt 
stycke i sydost från gården i Strömnäs. Helt oväntat kom då en 
stor björn och kastade sig över en av hennes kor och rev ihjäl den-
na. De övriga korna och fåren rusade iväg mot hemmet i vilt 
språng. Björnen låg över kon och gjorde min av att vilja begynna 
äta utur kon. Brita plägade alltid bära yxa med sig i skogen. Bri-
ta höjde yxan över huvudet och gick sakta mot björnen. Denne såg 
ej åt Brita, men han fäste ögonen stadigt på yxan, och då Brita kom 
honom nära, hoppade han av kon och gick helt sakta inåt skogen. 
Men det dröjde blott några ögonblick innan han kom rusande till-
baka. Brita stod kvar vid kon med yxan i högsta hugg. När björ-
nen såg detta rusade han bort till en stor gran och klättrade högt 
upp i denna. Där släppte han sig klolöst och föll med en duns i 
marken. Han gjorde detta tydligen för att reta upp sig. Sedan 
kom han åter mot kon. Men invid denna stod Brita orörlig med 
yxan. Björnen ställde sig att stirra en lång stund på yxan, men då 
kastade han om och rusade inåt skogen, så att det brakade, där han 
for fram. Brita dröjde icke med att springa hem och tillkalla hjälp 
för att taga vara på det dödade husdjuret. Dahlström var emeller-
tid ingen björnjägare, och björnen blev ej förföljd. 
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Vi nå nu så långt fram i tiden som till år 1795. I Volgsjö ka-
pellförsamling var nu kapellpredikant fast anställd. 

På hösten detta år ankom till Strömnäs en ung man från A-
nundsjö. Hans namn var Jöns Danielsson. Denne tjänade såsom 
dräng tre år hos Dahlström. Under dessa år uppförde Dahlström 
kornlada, lång men icke bred, och reste upp tre länkar i korn-
hässjan. I övrigt fortsattes rödjningsarbetet vid bäckarna och åker-
tegarna utökades något i vidd, men därmed gick det sakta, ty mar-
ken befanns vara svårt stenbunden och den grova skogen var svår 
att skaffa bort. 

Under veckan efter midsommar år 1798 var det fest i Strömnäs. 
Vid midsommarhelgen hade Jöns Danielsson och Dahlströms dot-
ter i förra giftet, Sara Oreta, varit ned till Volgsjön, och där hade 
de av kapellpredikanten Olov Erson Lindahl blivit vigda till äkta 
makar. Deras bröllop kunde ej firas i Volgsjön, ty där fanns ej 
ännu rum att fira bröllop i, ty ännu voro blott ett par ytterst små 
kyrkobyhus uppförda, änskönt att kapellkyrkan hade blivit fullbor-
dad år 1796. Sedan de nygifta hade återkommit till Strömnäs, fi-
rades deras bröllop där och till detta voro nybyggarna från nedre 
ändan av Malgomajsjön inbjudna. De välfägnades med mat och 
kanhända med någon tår brännvin. 

Till sin måg och dotter överlämnade Dahlström följande år 
hälvten av sitt nybygge, dock skulle de att börja med ej få andel av 
de uppodlade inägorna. Dahlström var en av de ytterst få nybyg-
gare vid denna tid, som kunde skriva. Han skrev vackert och ut-
tryckte sig i sin skrift redigt och klart. Han själv skrev överlåtelse-
handlingen på hemmanet åt sin måg och dotter. Såsom prov på 
hans sätt att skriva må denna handling här ordagrant anföras: 

"Emellan underteknade är följande afhandling träffad och be-

sluten, nämligen att min måg, Jöns Danielsson och dess hustru, 

min kära dotter Sara Greta, skola äga att söka sig Konungens hö-

ga Befallningshafvandes immission och säkerhetsbref å hälften af 

mitt nybygge i Strömnäs och Volgsjö församling, med förbehåll, att 

jag själf det samma helt och hållet odlar och nyttjar, till dess jag 

äfven den andra hälften till något annat barn afstår, då bemälde 

min måg bör i utlösen till mig betala trettiosex riksdaler, men emel-

lertid äger Jöns Danielsson rättighet att bearbeta så mycken ood-

lad mark inom Strömnäs område, han medhinner, och däraf nära 

8 
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sig och de sina så godt han kan, hvilket hans arbete ej i räkning 

komma skall vid tillträdet af halfva nybygget, som i tillkallade vitt-

nens närvaro med fri vilja beslutat är och, intygas av Lappmarken 

den 24 september 1799. 
Jonas Augustinus Dahlström 

i Strömnäs och Volgsjö församling. 
Jöns Danielsson, ibidem (bom.) 

Vittnar: 

E r i k K r i s t o f f e r s o n 
i Råsele 

P e r S a l o m o n s s o n 
i Latikberget". 

Strömnäs var ännu nybygge. Först år 1806 skattlades detta 
nybygge till hemman, som hädanefter skulle stå och svara för 1/4 
mantal. Men då innehades Strömnäs med hälften vardera av Jöns 
Danielsson och Dahlströms andra måg, Mats Mikaelsson, gift med 
Dahlströms andra dotter Brita Jonsdotter. 

När Dahlström överlämnade hemmanet till sina mågar, var på 
detsamma odlat så mycket, att där kunde vinterfödas häst, 5 kor 
och 5 får. Denna odling är ej stor. Men man må besinna, hur 
mycket tungt och ihärdigt arbete Dahlström och Brita hade fått läg-
ga ned på allt detta husbyggande på två skilda ställen, och att 
Dahlström med egna händer hade förfärdigat allt både stort och 
smått, som behövdes, i de hus han hade byggt med undantag av de 
få saker av metall, vilka han hade förvärvat från nedra landet. Un-
der allt detta hade han och även Brita med mycken kraft och oräkne-
liga svårigheter från sjön och skogen fått hämta allt, vad de och fa-
miljen i övrigt hade behövt till föda och kläder och därjämte sam-
manbringa det man skulle sälja för att få ihop små penningsum-
mor att köpa sådant för, som de icke kunde anskaffa åt sig inom 
nybygget. Men Dahlström mäktade i alla fall lägga en fast grund 
för odlingen och utvecklingen inom Strömnäs by, och han har varit 
en god föregångsman för dem, som slagit ned sina bopålar vid 
Malgomajsjöns vida stränder. Dahlström uppnådde ej någon hög 
ålder. I mer än hundrade år har han sovit den sista sömnen uti 
mullen på gamla kyrkogården i Vilhelmina. Hans minne bör ej få 
dö bort. 
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Det, som i denna berättelse, är sammanställt om Dahlström och 
hans Brita, är till huvudsaklig del berättat av flera åldriga perso-
ner, vilka av sina föräldrar hava hört berättas om den första ny-
byggaren i Strömnäs och hans hustru. De bästa bidragen till be-
rättelsen hava givits av Katarina Grahn och Matias Mikaelsson i 
Strömnäs, nu nittioåriga. Båda härstamma i fjärde led från Dahl-
ström och Brita. 

Ovanstående skildring av den förste nybyggaren i Strömnäs by i Vilhel-
mina socken är hämtad ur förre folkskolläraren O. P. Petterssons till Svenska 
Landsmålsarkivet i Uppsala samlingar överlämnade originalmanuskript rö-
rande den äldre bebyggelsen i Vilhelmina. Detta manuskript, som i sin hel-
het omfattar omkring 350 sidor folio, utgör supplement till samme författares, 
likaledes till Landsmålsarkivet överlämnade samlingar till en Ordbok över Vil-
helminamålet, omfattande ej mindre än omkring 800 sidor folio. 

(Rörande dessa samlingar se vidare "Västerbotten" 1927, sid. 120). 
Årsbokens redaktion vill härmed i främsta rummet bringa sitt tack till 

den åldrige forskaren och författaren som med största beredvillighet ställt ma-
nuskriptet till årsbokens förfogande. Men även till Landsmålsarkivet och dess 
föreståndare, docenten, fil. dr. Herman Qeijer, genom vars förbindliga tillmö-
tesgående avskrift av det i Landsmålsarkivet förvarade originalmanuskriptet 
kunnat erhållas, vill årsbokens redaktion härmed uttala sitt vördsamma tack. 



U R A R K I V E N 

N Å G R A B L A D UR G A M L A L A P P L A N D S K U L T U R H I S T O R I A 

Av KARL MYRIN. 

I. 

Några anteckningar kring en reseräkning. 

I Nordinska samlingarna i Uppsala universitetsbibliotek band 46 
finns en reseräkning ingiven till direktionen över Lapplands ec-
klesiastikverk av kyrkoherden Pehr Fjellström i Lycksele. Den 

är inlämnad år 1744 och upptager utgifter för en resa fram och 
åter mellan Lycksele och Stockholm och för nära ett halvt års vis-
telse i Stockholm. Räkningen meddelas här nedan, varjämte bifo-
gas några notiser angående densamma. 

För kristendomens spridande bland lapparna hjälpte det ej myc-
ket att man predikade för dem. Ty det var ju blott en kort tid av 
året, som prästerna sammanträffade med sina åhörare. Viktigast 
var, att de fingo lära sig läsa i bok, så att de också under mellanti-
derna mellan kyrkhelgerna kunde vidmakthålla och utvidga sin 
kunskap i kristendomens huvudstycken. Redan under 1600-talet 
hade man också tänkt att anskaffa böcker på lapska språket. Kyr-
koherden i Piteå, Nicolaus Andrse, utgav år 1619; "En lijten Sån-
gebook, huruledes Messan skal hållas, läsas eller siungas på Lap-
peska." Därjämte utgav han ett par Abc-böcker och katekeser. Kyr-
koherden i Lycksele Olaus Stephani Graan utgav 1668 "Enfaldige 
och korte Frågor sampt swar aff Thesauro catechetico Paulini" och 
1669 "Manuale lapponicum" o. s. v. 

Men allt detta var förstlingsförsök, såsom sådana värda all be-
undran. Det mötte dock oerhörda svårigheter att få till stånd en 
litteratur på lapska språket. Det gällde helt enkelt att skapa ett 
skriftspråk. Och flera svårigheter ställde sig i vägen. En var att 
språket var splittrat i en mängd olika dialekter, man kan säga en i 
varje av de större älvdalarna, vilket gjorde att vilken dialekt man 
än använde i böckerna, så blev den svårbegriplig för alla andra än 
just dem, som talade den. Och omöjligt var också att översätta och 
trycka de behövliga böckerna på alla de dialekter, som talades. 

En annan svårighet var, att lapska språket saknade uttryck för 
en hel mängd begrepp. Det var synnerligen rikt på beteckningar 
för t. ex. naturföreteelser o. d. som låg inom de gamla lapparnas 
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föreställningsområde. Men nu få vi betänka att det med kristen-
domen kom en helt ny tankevärld, fullkomligt främmande för den 
hittills varande hedniska åskådningen. Då fick man försöka om-
skriva de nya begreppen, så att de något så när kunde fattas av lap-
parna, eller ock fick man bilda nya ord. Den utvägen tillgrep man 
kanske i alltför många fall, varigenom böckerna blevo svåra att för-
stå. När man t. ex. ville återge begreppet "rättfärdighet" eller "sa-
lighet", så fann man inte något fullt motsvarande i lapskan. Man 
tog då de svenska orden och lade lapska ändelser till: richtesfär-
dogwot, salugwot. På det sättet fick man ju ord, men otvivelaktigt 
är att lapparna skulle ha mycket svårt att fästa några riktiga be-
grepp vid dessa främmande ord. 

I början av 1700-talet började intresset för Lappmarkernas 
kristnande bli allt starkare. Den 3 oktober 1723 utkom kungl. för-
ordningen om Lappländarnes flitigare undervisning i kristendomen 
och skolors inrättande där i orten. Den innehöll bl. a., att präster-
na borde flitigt resa omkring i sina församlingar och predika för 
sina åhörare och undervisa dem; att inga andra skulle antagas till 
präster i Lappland än de, som kunde lapska språket och voro i si-
na bästa år ; att vid varje huvudkyrka skulle inrättas en skola; att 
till dessa skolor fyra kollekter om året skulle upptagas över hela 
riket till nästa riksdag; i dessa skolor skulle barnen undervisas 
först på lapska, sedan fingo de ock läsa svenska, om de ville; abc-
böcker och katekeser skulle genast tryckas på båda språken; flitiga 
visitationer skulle hållas. 

Härmed var nu en fast grund lagd. Den 12 januari 1739 till-
sattes en direktion över ecklesiastikverket i Lappmarken, som skul-
le ha högsta inseendet över arbetet därstädes. Arbetet var nu orga-
niserat på ett utmärkt sätt. Men hur förträfflig en organisation än 
är, blir föga uträttat, om inte de, som skola arbeta, äro intresserade 
av sin uppgift. 

Till all lycka fanns nu ett antal dugliga och nitiska präster i 
Lappland. Den kanske allra förnämsta av dem var Pehr Fjell-
ström. Han var född den 2 mars 1697 i Silbojokk, där hans fader 
var kyrkoherde och härstammade från en släkt, som allt f rån me-
diet av 1600-talet varit lappmarkspräster. Han var därföre allt från 
barndomen grundligt förtrogen med lapparnas språk och sedvän-
jor. Sedan 1719 var han skolmästare vid Skytteanska skolan i 
Lycksele och blev 1739 kyrkoherde i samma pastorat. 

Han utgav år 1738 en lapsk grammatik och ett svenskt-lapskt 
lexikon samt en översättning av Svebilius katekesförklaring, varige-
nom han kan sägas ha bildat ett verkligt lapskt skriftspråk. För 
tryckningen av dessa böcker reste han ner till Stockholm och kom 
därvid i personlig beröring med för Lappmarken intresserade per-
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söner. Hans sakkunskap togs också i anspråk av 1738—39 års 
riksdag, där bl. a. viktiga frågor om Lappmarken förehades. Han 
inlämnade till prästeståndet ett memorial, däri han framhöll att 
man borde fastställa något visst angående lapskans skrivning och 
dialekter, så att lapparna överallt vande sig att höra samma dialekt. 
Innan man företog sig att översätta nya testamentet på lapska, bor-
de man ha en viss dialekt, som kunde förstås av alla. 

Den 15 november 1738 avläto ständerna en skrivelse till konun-
gen av huvudsakligen följande innehåll: den heliga skrift och an-
dra nyttiga böcker böra utgivas på lapska, varvid närmast över-
sättningen av nya testamentet bör anförtros åt Fjellström; fyra eller 
fem gudeligen sinnade, fromma och välgrundade personer, som 
kunde i vederbörande consistorio bestå i examina och leverne och 
lärdom, borde genast förordnas att på offentlig bekostnad undervi-
sas i lapska språket av Fjellström och därefter förordnas att som 
missionärer resa omkring och undervisa folket; medel böra anskaf-
fas, vårföre ständerna samtyckte till en fyra års bevillning över he-
la riket av 1 öre s:mt av vart matlag; närmaste omsorgen om med-
lens rätta användande borde anförtros åt landshövding och konsis-
torium, men därjämte borde tillsättas en särskild direktion, (vilket 
såsom ovan nämnts skedde genom kungl. brevet den 12 januari 

Emellertid blev det inte nya testamentet som först kom i fråga 
att översättas. Fjellström hade den 2 aug. 1740 skrivit till domka-
pitlet och föreslagit en revision av Sorselekomministern Rangius' 
översättning. Men domkapitlet ansåg det ännu lämpligt att upp-
skjuta därmed och att man borde börja med de årliga sön- och hög-
tidsdagarnas evangelier och epistlar med därtill hörande kollekter 
och böner samt vissa stycken av handboken. Domkapitlet ville även 
vid nästa prosteting taga reda på huruvida "den lapska spörsmåls 
cateckesen" kunde med nytta brukas inom Lule och Pite lappmarker. 
Vidare skulle domkapitlet föranstalta om att Fjellström skulle få ad-
junkt, avlönad av allmänna medel, för att han skulle få bättre till-
fälle att ägna sig åt sitt uppdrag. 

Översättningen av de lapska böckerna var nu lagd i rätta hän-
der. Hos Fjellström fanns både insikt och nit. Såsom grundval för 
språket i de nya böckerna lade han Sorsele-dialekten, dock uppto-
gos ord även från andra dialekter. Han ville försöka åstadkomma 
ett språk, som skulle kunna användas i hela lappmarken. Därföre 
skulle också hans översättning genomses av präster från andra 
lappmarker, vilka hade att framställa sina anmärkningar. För 
slutlig granskning av arbetet höllos sedan två sammankomster, i 
Lycksele på hösten 1743 och i Umeå på våren 1744. Intill denna 
tid hade Fjellström fått färdiga: abc-bok, Doctor Martini Lutheri 
Uttjeb Catechismus, Gät-kirje (handbok) och Psalm-kirje (Psalm-
bok). 
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Nu skulle dessa böcker tryckas. Det skedde i Stockholm år 
1744. För att övervaka tryckningen och korrekturläsningen begav 
sig Fjellström i slutet av juni till Stockholm, där han vistades till 
början av december. Han färdades hela vägen till lands. Möjligen 
fanns ingen lägenhet sjövägen och den resan skulle kanske ha dra-
git längre ut på tiden, då skutorna voro beroende av väder och vind 
och väl också lågo långa tider i de olika hamnarna för att lossa las-
ten och taga in ny sådan. Aderton dagar tog resan i anspråk och 
var förmodligen ännu tröttsammare än den skulle vara i våra da-
gar, då landsvägarna sannolikt ej befunno sig i det bästa skick. 
Från Lycksele till Umeå hade han för övrigt inte ens landsväg, 
utan for utför älven, där den var farbar och gick förbi forsarna. 

Det är från denna på offentligt uppdrag företagna resa, som vi 
ha reseräkningen, som här nedan meddelas. Den är föredragen i 
direktionen för Lapplands ecklesiastikverk den 19 december1) 1744 
och "approberad, så vida uträkningarna finnas riktiga". Den är av 
följande lydelse: 

"Underdån. Ödmiukt memorial. 

Sedan de af mig på lappska språket öfversatta Böcker efter De-
ras Excellenciers och Högl. Kongl. Directionens höggunsttiga be-
talning nu mera äro färdige tryckte och jag efter samma hög befal-
ning till bivistande af correcturet mig här i Stockholm uppehållit, 
är jag föranlåten inför deras Excellencier och den Högl. Kongl. Di-
rection i underdån. ödmiukhet följande reqvisition insinuera neml. 
Resepengar ifr Lycksele till Stockholm, som är 80 mihl 

å 8 :/. mihlen 20: dal. 
dubbel skuts genom städerna 

ifr Hernösand till Södermark 1 7/8 mil 8 2/3 •/. 
ifr Gefle till Elf Karby 2 1/2 mil 20 
ifr Upsala till Alsike 1 1/2 mil 12 
ifr Merstad till Rotebro 1 3/4 mil 7(!) 
ifr Rotebro till Stockholm 2 mil 16 22:1 2/3 
Till underhåll ifr den tid tå resan skiedde ifrån Lycksele, 

neml. d. 25 junii till och med den 2 decemb, tå återresan, 
will Gud, är ärnad att skie äro 162 dagar å 2 dl. smt 
om dagen 324: 

Till återresan ifrån Stockholm 18 dagar å 2 dl. smt 36: 
Resepengar ifr Stockholm till Lycksele för 80 mil å 8 •/• smt 20: 
Dubbel skiuts igenom städerna ifr Stockholm till Rotebro 

2 mihl å ? 1: 16 
ifr Rotebro till Merstad 1 3/4 mil 7 
ifr Upsala till Högstad 1 1/4 mil 10 
ifr Gefle till Wäja 1 1/2 mil 12 
ifr Hernösand till Norstig 1 mil 8 22: 21 

') Skrivfel för november? 
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Emedan de nu tryckta Psalm- och handböcker ej skulle komma 
Lappmarkerna till tienst, förrän efter ett åhrs förlöp, om icke nö-
dige exemplar bleve inbundna att landwägen till Westerbothn fö-
ras, ty underställes i underdån. ödmiukhet deras Excellenciers och 
Högl. Kongl. Directions nåd-gunstiga omprövande om till en 
skiutshäst för bemälte böcker må bestås efter ofvan nemde uträk-

427:1 2/3 

H. Schole Mästaren Ask, som warit behielpelig till de lapska arbetenas 
renskrifwande, och der af skrifvit a. b. c. boken. 2 1/2 ark, handboken 10 ark, 
af Evangelierna 9 1/2 ark och Avenarii morgon och afton Böner 8 ark, till-
sammans 30 ark, compress stil, hwilket hemställes i diupaste underdån. öd-
miukhet deras Excellenciers och den Högl. Kongl. Directions nåd och hög-
gunstige Discrétion. 

I lika underdån. ödmiukhet understår jag mig deras Excellencier och den. 
Högl. Kongl. Direction föredraga huruledes Riksens Högl. Ständer, åhr 1738 
behagade nådigt tillägga mig ett åhrligt gratial af 100 dl samt så wäl för min 
långliga och trötsamma tienst i Lappmarken, såsom ock för de lapska arbe-
ten, som mig tå blefvo anbefalte, och nu äro af trycket utgifne af hvilket gra-
tial jag till denna stund ej något åtniutit, förhoppandes medels deras Excellen-
ciers och Högl. Kongl. Directions nåd- Höggunsttiga bemedlande winna ett 
hugneligt utslag. 

framhärdar med diupaste wördnad 
Deras Excellenciers samt Högl. Kongl. Directions 

underdån. ödmiukaste tienare 
P e t : F i e l l s t r ö m . 

Stockholm d. 19 novemb. 1744." 

Räkningen är granskad av någon tjänsteman hos direktionen, 
som bifogat följande promemoria. 
"Från Lycksele till Umeå säges vara 12 från Umeå till 

Stockholm är 671/2—79 1/2 (mil) 
giör å 8 •/• smt 19: 28 
Dubbel skiutz från Hernösand till Södermark 1 7/8 mil a 8',/. 15 
från Oefle till Ellf Karleby 2 1/2 20 
från Upsala till Alsike 1 1/2 12 
från Märsta till Rotebro 1 3/4 halv förhöjning 7 
från Rotebro till Stockholm 2 mil dubbel förhöjning . . . . 16 22: 2 
daga Tractamentet från d. 25 juni till d. 2 december begge inklusi-

ve är 161 dagar å 2 dl 322: 
Återresan med giästgifvare skiutz bör och kan ske på kortare tid 

än 18 dagar, särdeles norr ut i decemb: månad då man ofelbart 
kan betiena sig af slädeföre, så att åtminstone 8 mihl om dagen 
kan läggas till rygga, giör således 10 dagar ä 2 dl 20: 

wid skiutz uträkningen är icke vidare att påminna än om för 1/2 
mil som vägen är kortare skulle avdragas då beloppet blifwer 22: 17 

d:o för Böckernas fortskafande 22: 17 
409: 4 

Arfvode för renskrivning af 30 ark å 5 1/3 •/ 5: 
414: 4" 

I marginalen är antecknat: "lådorna till böckerna 3: 10 2/3." 
i' 
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Skolmästaren B. Ask i Lycksele som var Fjellström behjälplig vid de lapska 
böckernas renskrivande. 
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I skrivelse till statskontoret den 19 nov. anhåller direktionen om 
utanordnande åt Fjellström, som förut uppburit 100 dir, av ytterli-
gare 334 dl. 12 1/3 7. Detta stämmer ej vare sig med Fjellströms 
egen räkning eller med prememorian. Måhända har direktionen ej 
ansett sig böra draga in skjutspengar för den halva milen, som re-
visorn ansett vara för mycket och ej heller ansett sig böra fordra, 
att Fjellström skulle företaga återresan på 10 dagar. 

De 100 dalernas gratial om året, synes dock ej till i direktionens 
skrivelse. Måhända ha de utbetalts i annat sammanhang. Till-
äventyrs ha de ock blivit bortglömda. Höga överheten var nämli-
gen rätt frikostig med löften åt lappmarksprästerna. Särskilt ut-
lovades, att de efter någon tids tjänstgöring i Lappmarken skulle 
befordras till andra lägenheter. Men det var jämförelsevis sällan 
så skedde. Ja, det kunde ofta dröja ganska länge, innan de ens fin-
go sina löner. 

Om prästlön i Lycksele på 1740-talet, och litet annat. 

är Gustaf II Adolf förordnade Herr Jon Östani till lappredi-
kant i Umeå lappmark den 20 juli 1613, bestämdes att han 
till sitt underhåll skulle få av Umeå kyrkohärberge 48 tunnor 

spannmål, därjämte 4 tunnor Vinkorn samt tionden av de närmast 
lappmarken liggande byarna Granön (fyra gårdar), Taxnäs (Tegs-
näs, två gårdar), Kullensjö (Kussjö), Hjuken (fyra gårdar) och 
Tvärträsk (tre gårdar), ävensom tionde av träskfisken, som bönder-
na fiska i fjällen. 

På den tiden hörde Lycksele till det stora Umeå pastorat och 
dess kyrkoherde uppbar tionden av lapparna. Några nybyggare 
funnos ännu icke. 

Genom Kungl. brevet den 27 september 1673 bestämdes bl. a. 
att Lycksele skulle bli eget pastorat och att landsbygdens präster ej 
mera skulle ha att göra med lappmarkerna eller tionden därifrån, 
utan kyrkoherdarna i Lappmarken, som förrättade gudstjänsten, 
skulle ock ha sin lön därifrån. Lönen bestämdes nu för kyrkoher-
den i Lycksele den 27 december 1673 till 40 daler silvermynt i pen-
ningar och 40 tunnor spannmål, som beräknades till 90 daler sil-
vermynt jämte prästbord och tionde av lapparne. 

Prästgårdarne skulle enligt författningarna av socknens invå-
nare bebyggas samt "enär de äro färdiga med tak och allt inrede 
samt prästen vällagade i hand levererade, då skall han åt husom 
göma, att de ej fördärvas av vanrykte". Nu befinnes emellertid att 

II. 
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kyrkoherden i Lycksele "är nödgad att med egen bekostnad oppbyg-
ga prästegården och därigenom sig uti sin välfärd förblottat", var-
för han begär att socknen, som eljest är villig att skäligen ersätta 
honom den gjorda omkostnaden, må tillåtas att göra detta, enär de 
redan betalt 100 daler kopparmynt. Husen äro befunna värda — 
utom redan erlagda 100 daler — 300 daler kopparmynt. Nu giver 
landshövdingen Mannerburg, som den 10 januari 1713 befann sig 
i Lycksele, tillåtelse att allmogen i Lycksele såväl lappar som ny-
byggare må på tre år betala denna summa till kyrkoherden Nils 
Oraan. Kronobefallningsmannen Erik Biuur skall efter skedd re-
partition infordra medlen och mot kvitto överlämna dem till Graan, 
varefter husen äro att anse för socknens, och kyrkoherden har att ef-
ter lag väl konservera dem, på det framdeles intet åtal därå med 
skäl göras må. 

Sedan i slutet på 1600-talet nybyggare börjat slå sig ner i Lapp-
marken, skulle även de med lapparna deltaga i tionde åt prästen. 
Emellertid sökte en del av dessa nybyggare undandraga sig sin 
skatteplikt, "ehuru de icke blott idkade fiskeri, utan även hade både 
åker, äng och boskap". I anledning härav avlät kammarkollegium 
den 22 januari 1739 en skrivelse till landshövding Gyllengrijp med 
anmodan att i ärendet höra vederbörande kronobetjänte och allmo-
ge och sedan inkomma med eget yttrande. 

Då hade "väl landshöfdinge Embetet under svar utan dato in-
sändt en med Tolf stycken Nybyggares namn undertecknad skrift, 
hvarutinnan berättas, att de efter en vid Häradstinget för trettio år 
sedan med dåvarande kyrkoherden Graan skedd öfverenskommelse 
utgjort tionden i så måtto, att de af årsväxten gifvit trettiondedelen, 
efter hvar ko en mark smör, och i qvicktionde ett Får hvart tredje 
å r ; och ehuruväl de sig efter samma öfverenskommelse härtill hål-
lit, så underkasta de sig dock höga Öfverhetens förordnande härut-
innan, emedan de, som andre åhörare, af kärlek till prediko Embe-
tet, ingalunda undandrogo sig den rättighet, som det tillkomma bör, 
undantagande Fisktionden, eftersom de sjelfva icke hafva något 
fiskevatten, utan måste lega det af lappmännen, som ega landet". 

Landshövdingen har nu yttrat, att då dessa nybyggare hava bå-
de åker och äng, böra de efterleva 1687 års förordning och åtmin-
stone vad skafttionden angår, erlägga tertialen (tredjedelen av tion-
den) till prästen. 

Men då under ovannämnda skrivelse, som upptager tolv nybyg-
gares namn, ej finnas mer än två bomärken, och då prästrättighe-
terna där ej äro positivt angivna, utan blott berättas, huru de förut 
erlagt den, och då ingenting förmäles om vad prästerskapet i ären-
det andragit, skall man närmare höra vederbörande och låta upprät-
ta en ordentlig överenskommelse angående tionden. 
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Den 9 oktober 1741 inlämnas också från landshövdingeämbetet 
en ny skrivelse, däri ursäkter anföras för att ärendet uppskjutits 
nära ett år. "Om icke fast mangfalde andre angelägna giöro-
mål mellankommit, hade jag för detta och åtminstone i nästl. augus-
ti månad varit i stånd att afgifva min berättelse om hvad verkställig-
het åtföljt Tit: höggunstiga skrifvelse dat. d. 25 november förledit 
och ankommen den 22 januarii innevarande år angående präste 
rättighetens och tiondens utgiörande av Nybyggarne i Lycksele 
Lappmark; hvarmed första rörelsen vid 1738 års riksdag skiedd 
är." Landshövdingen berättar nu hur han efter kommunikation 
med domkapitlet utsett landssekreteraren att hålla sammanträde 
med vederbörande, vilket skett i Lycksele den 25 februari 1741 i 
i närvaro av domkapitlets ombud skolmästaren Ask, kyrkoherden 
Petrus Fjellström och alla nybyggare i Lycksele utom Anders Da-
nielsson i Åmsele och änkan Karin Andersdotter i Örträsk, vilka 
på grund av sjukdom i hemmen ej kunnat infinna sig. 

Därvid hade frivillig överenskommelse gjorts angående präst-
lön. De skulle betala 

1) Av skafttionden (grödan av åkrarna) "tiondedelen af den 
årsväxt Gud dem gifva täckes", med undantag av halmen, som pas-
tor medgav, att de finge behålla. 

2) Hädanefter som hittills en mark smör efter varje ko, varvid 
kyrkoherden avstod från de nere på landet brukliga ökmarkerna. 

3) Av kvicktionde årligen vart tionde lamm, var tionde killing 
och var tionde kalv, eller om nybyggaren hellre vill behålla dem, be-
talar han för vart lamm eller killing tre öre kopparmynt och för var 
kalv sex öre. 

Vad fisktionde beträffar har pastor låtit det bero på nybygga-
rens eget gottfinnande. Men de vilja undandraga sig dem under 
påstående, att de ej fått eget fiskevatten, utan måste bönfalla och 
betala lappen var gång de vilja sätta ut fiskredskap. 

4) I likstod skulle efter nybyggarnes egen begäran och på pas-
tors medgivande betalas, efter husbonde eller matmoder, som har åt-
ta kor, 10 dal. kopparmynt. Efter barn betalas en daler 16 öre. 

5) i stället för den s. k. skattbogen borde för en björn (med un-
dantag av ungar) givas två daler och för en vildren 16 öre. 

Dessutom skulle betalas påskpengar, avgift för vigsel, barndop 
och kyrktagning, såsom förut varit brukligt. 

Landshövdingen hemställer nu, att denna konvention, som föga 
skiljer sig från vad de förut plägat betala och som även tämligen 
överensstämmer med förordningarna i ämnet, måtte stadfästas. 

Överenskommelsen, daterad den 25 februari 1741, är under-
skriven av landssekreteraren Lars Qvist, skolmästaren Bernhard 
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Ask, kyrkoherden Petrus Fjellström och de 18 närvarande nybyg-
garne (3 voro frånvarande). 

Då det kan vara av intresse att se, hur vitt nybyggesanläggnin-
garna vid denna tid framskridit, lämnas här en förteckning på ny-
byggena: Örträsk med fem åbor, Knaften med två, Siksele med två, 
Rusksele, Fallträsk, Björksele, Brattfors, Vägsele, Rusele, Granse-
le, Åmsele, Gäddträsk, Ekorrträsk, Bjursele och Forssele. 

Till hur stort belopp uppgick nu kyrkoherdens inkomster? Vi 
ha en detaljerad tablå däröver i en av kyrkoherden Fjellström den 
10 januari 1743 uppgjord förteckning, som här nedan följer. 

"Förteckning på Lön och Pastoralier, som underteknad så af 
Cronan som Åhörarne i Lycksele Församling efter wanligheten år-
ligen åtniutit. 

1. Den av Höga Överheten Allernådigst anslagne lönen består i 
Silfvermynt 

Dal. sk. 
Penningar 90 
40 tn spanmål å 2 1/4 dl 90 180: — 
2. Nybyggarne, hwilka så gamlare som nyss antagne nybruk be-

sittia, äro nu till antalet 24, hwilka sin tionde efter gammal plägsed 
på följande sätt giordt, neml. 1 mk smör efter hwarje koo, de haf-
wa, och bestiger årligen ungefär till 5 lispund smör, som efter 
medelmåttig markegång beräknas k 2 dl 10 

Tionde i skaft har här aldrig varit wanlig, utom de, som någon 
säd fått, hafwa 30:de delen i tröskat säd gifwit, som under den tid 
jag den uppburit ej stigit högre än till 2 tun giöra 5 dl 10 

I Quicktionde är gifwit, för hwart tredje år, hwilka dock härtill 
ej blifwit flera än somliga år tre och somliga 4 till antalet å 24 sk. 3 

För brudwignnigar, hwilka ej årligen utan sällan här skie, efter 
de fläste af nybyggarne sig neder på landet gifta eller giftadt, hafwer 
alltid ankommit på hwars och ens goda vilja, då sådant här existe-
rat, och kan dy till årlig inkomst ej uptagas. 

För barnedop och kyrkiogång är alltid givet 12 sk. smt, hwilka 
somliga år warit 2. 3 å 4 och dy optages för 3:nne å 12 skg. . . 1 : 4 

För begrafningar är, efter wanligheten gifwit, som nedre på lan-
det: efter man eller hustru 1 ko, efter barn och tienstefolk 8 sk. smt, 
dock har för de senares begrafning någre härvid sin egen goda vilja 
betygat. Kunnandes ingen summa utsättias, emedan flere år warit, 
då inga begrafningar skiedt. 

I Påskmål 1 gråskin efter hwar person, som den hel. Nattvarden 
begå och optages för 60 stycken gråwärk å 1 sk 1: 28 26: — 

3. Af skattlagde lappar, hvilka till antalet äro 120, uppbäres Ti-
onden, dels efter 1696 Förordning, dels efter gammal plägsed på föl-
jande sätt. 

Af Fiällappar och de som Renar hafwa 1 lisp. färskt kött, besti-
ger till 60 lisp. å 24 sk 45: — 

Dito 1 Ost efter hwar 30:de waja, som utan efterfrågning huru 
många wajor hwar och en haft af somliga 2. af somliga 1. upburne 
äro, hwilka in allis i wigt beräknade, ungefärligen kan stiga til 12 
lisp. å 1 dl. 16 skg 18: — 
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Än. 2 par lapskor eller 2. par hanskar eler och 1. wajskin, 1 par 
skor eller hanskar, som kommer bestiga till 

80 par skor a 5 sk 12: 16 
20 st. wajskin å 16 sk 10 22: 16. 
Av lappar, som idka fiske åtniutes it ionde 1 lisp. färsk fisk och 

1/2 lisp. gäddor: sådane lappar äro ungefärligen 60, de fattiga inbe-
räknade, af hwilka man ej något har a tundfå, såsom ock icke af de 
lapland, som äro Öde, och för hwilka hela byn skatt ärlägger, och 
optages sålunda allenast 

30 lisp. färsk fisk å 12 sk 11: 8 
15 lisp. torra gäddor a 24 sk 11: 8 22: 16-
I Påskmål åtniutes 1. gråskin eller en rentunga eller ock 1. öre 

smt för hwar person, som begår den heliga nattwarden, och besti-
ger sig denna afgift så af skattelagde som oskattlagde lappar, hwil-
ka senare ej annat giöra än Påskmål, för ungefärligen 260 personer 
ä 1 sk 8: 4 

För brudewigningar hafwer kommit an på hwars och ens goda 
wilja, och av somlige wordet gifwit 16 sk, somlige 24 sk och somli-
ge 1. dl. smt och som dels år är 2. 3. 4. och högst 5. Brudfolk, så 
kan denna afgift ungefärligen bestiga till 2: 8 

För Barnedop och Kyrkiogång, 2 par lapskor, som ungefär för 
20. barn Christningar bestiger 40 par skor å 5 sk 6: 8 

I likstod för man eller hustru en ren och för barn eller tienstefolk 
16 sk., hwilket ungefärligen kan årligen räknas till 5: — 

285: 20 
Ägorna till Prästebordet äro följande: 
l :o Cppen åkerjord 2 1/2 tunland, efter Korn säde räknadt, som dock ej år-

ligen all besås, utan allenast 2 ti. emedan den magre och sandige jordmonen 
betarfwar mycken giödsel och dock icke alla år bestå sig för torka. 

2:o Antalet på Boskapen är nu mindre än tilförene, emedan ängarne årli-
gen af taga, så at man nu ej kan underhålla mera än 10. stora nöt, 2 hästar, 30 
får, och 8 getter. 

3:o Ängar, som här til Prästebordet lydande warit äro följande: 
Lycksträskmyran, bestående av starrgräs, belägen i wäster norr och 

1 mil från kyrkian till indräkt af 2 lass 
wid Lycksbäcken 11/2 
Mittiträsk stranden 1/4 mil längre bort 21/2 
Sågmyran på södra sidan om Lycksträsket 3/4 mil ifrån kyrkian 1 
Storafwan vid östra änden på Lycksträsket, 1/4 mil från kyrkian . . 1/2 
En myra strax der brede wid 1/2 
Qwarnemyran med dess tilhörige små myror på norra sidan om 

Elfwen mitt för kyrkian, som för gammalt warit det bästa äng och 
kunnat kasta af sig öfwer 13 å 14 lass, men nu aldrig ölwer 2 1/2 
och kan icke alla år bärgas 21/2 

Forsmyran strax utan före ofvannämnda myra 2 
Stormyran i söder på skogen 3/4 mil bort 2 
Nyslåtten 1 3/4 mil i Söder 5 
Myrträskänget 3/4 mil bort i wäster söder 3 

Vid Elfwen och Tanselet äro följande ängar: 
Tansehlholmen 1/4 mil bort 1/2 
Diuptiärn på norra sidan om Elfwen 3/4 mil bort 1/2 
Wid-änget gent emot ofwanstående på södra sidan 1 
Ladu udden 1 mil bort 3 
Wargstrupen 1 1/2 mil bort 2 
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Lilla Tanselet på bägge sidor om Elfwen der och hwar liten Änges-
fläck 21/2 

Hårdwallsgräs eller så kallat Åkerslått kring kyrkioplatsen, som de 
flästa åren blir skadad af det at Elfwen flödar öfwer och hindrar 
dess wäxt, är här mycket liten, dock i de bättre åren, beräknadt det 
gräs som kring åkerrenarna wäxer, kan bestiga til 3 

S. 35 lass. 

Ofwan nämnde ängar blifwa dock ej alla år bärgade, dels der-
före, at ehuru man nödgas hålla 5 å 6 personer, hinna de dock intet, 
för aflägsenhetens skull, dem alla afbärga, dels ock förnemligast 
derföre, att enär myr Ängar årligen warda bärgade, komma de så 
af sig, at de ej kunna med nytta widare brukas, som man ock ser, 
att de ängar, som för 20 år räntat 10. winterlass höö, kunna nu ej 
kasta af sig mera än 3. å 4: för denna ordsak måste man årligen 
lämna några myror obärgade, och i stället wara försedd med 20. å 
30 lass renmåssa, aspskaf, furubark och löf, emedan man dess för 
utan med myrhöö ej skulle kunna underhålla ofwannämnde Boskap. 

4:o Til detta prästebord lyder, såsom wid andra lappmarker ett 
lilslagit lappland, hwars förnämsta fiskerie består i Elfwen, såsom 
Lyck- och Tanselet, hwarest fås giäddor, sik, harr, abbor, mört, 
stämm och foreller. 

På södra sidan om Tanselet 2ne träsk, stora och lilla Tanträs-
ken kallade, derest giäddor, abbor och mört fås. 

Fors- och Bågträsket på norra sidan om Tanselet, deruti fås af 
samma slags fisk som i de förra. 

Lycksträsket derest fångas giäddor, abbor, mört och små sik el. 
löjor. 

Mittiträsket af samma fisksorter. 
Arfträsken norr på skogen 1/2 mil bort, der giäddor, abbor och 

mört fångas och brukas allenast om wåhren. 
5:o Prästgården har här blifwit af allmogen eller åhörarne up-

bygd, dock finnes, witterligt, derpå ingen speciel förordning för 
lappmarken. 

Lycksele den 10 januarii år 1743. 

P. F i e 11 s t r ö m." — 

Det fanns dock en förordning angående pastors hus i Lappmar-
ken, nämligen landshövding Mannerburgs ovan nämnda resolution 
den 10 januari 1713 angående skyldighet för Lycksele församling 
att bygga prästgård. 
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För att få en jämförelse med nutida mynt kan nämnas, att da-
lern, som under olika tider växlade i värde, var dels daler silver-
mynt, dels daler kopparmynt, av vilka senare 3 gingo på 1 daler sil-
vermynt. Vid denna tid, som här är i fråga, var 1 daler silvermynt 
ungefär 1 kr. 33 öre, 1 daler kopparmynt alltså 44 öre. Kyrkoher-
delönen i Lycksele skulle alltså, oberäknat prästbordet, i nutida 
mynt uppgå till omkring 370 kronor. 

Men dessa 370 kronor hade betydligt större köpkraft än nu för 
tiden. En tunna spannmål t. ex. var ju värd 2 1/4 daler. Detta 
var ju efter medelmarkegång, som alltid är något lägre än det gäng-
se priset, men är dock betydligt billigare än nu. Och då 1 lisp. smör 
beräknades till 2 daler, skulle ju detta bli föga mer än 30 öre kg. 
1 lisp. kött kostade 24 skilling, d. v. s. omkring 1 krona eller cirka 
13 öre kg. o. s. v. 

Samtidigt ser man t. ex. av kyrkoräkningarna att en arbetskarl, 
om han själv höll sig mat och husrum, hade i dagspenning 2 daler 
kopparmynt eller 88 öre och om han hade dessa förmåner in natura, 
hade han 1 daler om dagen. 

Kyrkoherde Fjellström redogörelse är av intresse också i det av-
seendet, att den ger någon inblick i bebyggelsens fortskridande ge-
nom nybyggesanläggningar. År 1741 funnos 15 nybyggen. Av 
dessa var Örträsk det äldsta, upptaget 1674. Det hade nu 5 åbor. 
Rusksele anlades 1696, Fallträsk och Umgransele 1700, Knaften 
1703, Vägsele 1705, Brattfors 1707, Björksele 1727. Det gick na-
turligtvis till början rätt långsamt med bebyggelsen och de första 
nybyggarna torde ha drivit rätt ringa jordbruk. Det var väl huvud-
sakligen litet svedjebruk. Mest levde de väl på jakt och fiske. 

Man kan något så när, dock med viss reservation, då ju inga 
deklarationer avgåvos, beräkna hur mycket säd som kunde skördas 
och antalet av boskap. Enligt Fjällströms redogörelse för sina in-
komster skulle varje nybyggare (här 24 stycken) betala en mark 
smör efter varje ko. Det uppgick till 5 lisp., alltså skulle finnas om-
kring 100 kor, antagligen något mera, eller i medeltal 4 på var ny-
byggare. 

Likaså skulle de utgöra av säd 30:de delen av tröskad säd, som 
beräknades till 2 tunnor. Alltså skulle skördas omkring 60 tun-
nor om året eller 2 1/2 tunna för varje nybyggare. 

Efter mitten av 1700-talet gick det fortare med nybyggesanlägg-
ningarna.' I Lycksele församlings första husförhörsbok, som börjar 
1759 och slutar 1770, finnas redan upptagna 37 nybyggen, en del 
med flera åbor. Så småningom blev också jordbruket av större be-
tydelse och det var åtskilliga, som utmärkte sig för synnerlig flit 
och omtanke för sina jordbruks utveckling. 

10 



130 

III. 

Tvister angående kyrkorätt i Lycksele. 

I forna tider, då det var stadgat, att var och en skulle hålla sig 
till sin egen kyrka och där bevista gudstjänsten och där begag-
na sina salighetsmedel, förekommo ej så sällan stridigheter om, 

var den ene eller den andre skulle anses ha sin kyrkorätt eller sitt 
kyrkolag. Särskilt gällde naturligtvis sådana tvister byar och lä-
genheter i socknarnas utkanter. Några sådana fall skola i det föl-
jande anföras. 

Lappmarkerna hörde ju ursprungligen i kyrkligt avseende till 
församlingarna "nere på landet". Och sedan präster hit förord-
nats, voro de till en början blott komministrar under kyrkoher-
darna i kustsocknarna. Så var Lycksele kapell under Umeå för-
samling. När i början av 1600-talet kyrkor skulle byggas i Lapp-
land var ursprungligen meningen att endast en kyrka skulle byg-
gas för södra lappmarken. Det befanns dock vara omöjligt och 
man beslöt bygga en i Lycksele för Umeå lappar och de Piteå 
lappar, som av ålder legat till Lajsby. Men för Piteå lappar skulle 
byggas i Arvidsjaur. 

Det torde emellertid senare ha blivit någon förändring i dessa 
förhållanden, så att en del av Umeålapparna kommit att läggas 
till Piteå lappkyrka. Jag har här ingen handling tillgänglig, som 
visar att så skett, och kan sålunda ej bestämt påstå det. Men det 
tyckes framgå ur en gammal handling i Lycksele kyrkas arkiv, f. 
ö. den äldsta originalhandling, som här finns. Det är ett gam-
malt, nästan brunt papper, på flera ställen lagat med påklistrade 
pappersremsor och betydligt kantstött, så att det trots den utomor-
dentliga vitida skriften är något svårläsligt. Det innehåller en del 
andra saker, som ej höra till detta ämne, men jag hoppas det för-
lätes mig, om jag ändock anför det i dess helhet, dock med något 
modernare stavsätt. Det är 

"Kongl. Maj :ts nådiga resolution och förklaring uppå de punk-
ter och ärenden, som Kongl. Majts trogna undersåtar och lappar 
ifrån Umeå lappmark igenom deras fullmäktige utskickade herr-
dagsman underdånigast hava andra låtit. Datum Stockholm den 
(datum bortnött) november 1660. 

1. De, som bo i Gran, Lajs och Vapst byar, anhålla, att dem 
måtte varda lovgivit gå i kyrkian, där de tillförene havva tillytt och 
icke förordnas så långt bort, som dem en tid haver varit pålagt, be-
klagandes sig intet hava kunnat bivista gudstjänsten för den lån-
ga och besvärliga vägens skull. Fördenskull remitterar Kongl. 
Maj:t detta ärende till Landshöv. och Superintendenten, det de så 
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laga där lappar haver närmare vägs till kyrkian, att han intet tvin-
gas gå den allt för långt förbi, utan förmedelst bätter bekvämlig-
het må hellre bevekas till en sann och allvarsam gudsdyrkan, än på 
något sätt därifrån alldeles förhindras. 

2. Begära underdånigast, åt deras själe sörjare i stället för 
prästebol underhåll med penningar och spannmål, som de i andra 
lappmarker hava; så befaller Kongl. Mt. Landshöv: att utse någ-
re medel var utav de kunna i det fallet bliva undsatte och ved 
hans notification till Kongl. M:ts Camr Collegium där om 
förslag framtes vill Kongl. M:t ej vara obenägen att hjälpa. 

3. Uti deras barna skola föregiva de ungdomen så tilltagna, att 
den kan förskickas till Akademien och andre skolor, men igenom 
föräldrarnes oförmögenhet därifrån avhållas, därföre begära de, 
att dem måtte förunnas något stipendium, när de till Upsala an-
komma. Fördenskull remitterar Kongl. M:t detta ärendet till Can-
cellarium Academise och till dem, som hava inspektion över stipen-
diaterna, det de utav stipendiariorum inkomster försörja dem, som 
sig vid akademien angiva, med någon hjälp, att de kunna sig årli-
gen uppehålla. 

4. Lapparna i Lajs och Gran byar underdånigast anhålla om 
någon vedergällning för deras renar, dem de hava mist igenom 
körslor av och till silvergruvan, uti Piteå (d. v. s. Nasafjäll i Piteå 
lappmark); därföre är Kongl. m:ts nådiga befallning, att Lands-
höv: rannsakar därefter och kommunicerar Kongl. M:ts Cammar 
Collegio, huru mycket det sig belöper, som de fordra, varå sedan, 
när därom fattas ett förslag, på vad sätt de (bäst?) kunna förnö-
jas, vill Kongl. M:t dess nådiga svar följa låta. Actum ut supra. 

Uppå Högsbem:te H. K. M:ts respective vår älsklige K. H. 
Sons så ock allernådigaste Konungs och herres vägnar 

H e d w i g E l e o n o r a 
(sigill) 

Per Brahe, Greffve till Wisingbårg, R: Dråtzt. 

Lars Kagg, S. R: March. 

Magnus Gabriel De La Gardie, S. R. Cantzler. 

C. G. Wrangel, S. R. Ammiral. 

Gustavus Bondhe, S. R. Skattmästare. 

Hinrich (oläsligt)." 
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Den anbefalda utredningen har tagit lång tid. Kommunika-
tionerna voro ej så snabba. Och det var väl andra ärenden, som 
mera brådskade, än lapparnas besvär. Lapparna ha tydligen måst 
ånyo påminna om sina önskningar. Sammanhäftat med kungabre-
vet är en 

Resolution 
oppå samptliga allmogens och Lapparnes af Gran, Lajs och Vapst 
byars hos mig förmedelst deras utskickade Påvel Sjulsson andrag-
ne besvär och klagepunkter. Datum Uhmeå den 26 februarii An-
no 1663. 

1. Såsom berörde lappebyars allmoge ödmjukeligst anhåller, 
att dem må förordnas en lappfougde, som boendes är här i Uhmeå 
stad, på det dem så mycket lägligare må falla med deras Räntors 
levererande, och icke som förr är skett tvingas till Pithå; alltså vill 
man därom draga försorg, och så laga, att dem uti denna deras be-
gäran skall ske ett fullkomeligit nöje. 

2. Anhålla lapparna och berörde byars allmoge, att dem må 
efterlåtas hava deras gudstienst vid Lyckselet lappkyrkia, varest 
dem förkunnas Guds ord och deras sanna kristendomsövning på 
deras egit tungomål och således höra till Uhmeå Pastorat, som 
dem är närmast, dit de ock av förriga tiden lytt och legat hava. Så 
emedan Kongl. Maj:t förmedelst dess nådiga resolution av d. 15 
November A:o 1660 haver sådant allernådigast medgivit, dy bli-
ver härmed så förordnat och statuerat, att Gran, Lajs och Norra 
Vapst byar skola hädan efter (hälst nu sedan Pithå Sölfverbruk är 
ödelagt) höra och lyda till bem:te Lycksele lappkyrkia och där ha-
va deras fullkomlige kyrkio rätt, men södra Vapst byn skall här-
efter höra och lyda under Åsele lappkyrkia och Anundsjö Pastorat 
i Ångermanland, som dem är närmare beläget och där sammastä-
des, som sedvanligit varit haver, hava deras gudstjänst och tillbör-
liga kyrkio rätt. 

3. Berörde lappallmoge beklagar sig ock, huruledes en hop re-
nar äre för dem bortkomne och döde blevne under de svåra kör-
slor och förslor, som de vid sölfverbruket hava måst utstå, begä-
randes därföre av cronones medel någon refusion och vedergäll-
ning. Alltfördenskull och såsom högstbem:te hans Kongl. Maj:t 
förmedelst dess Nådiga Resolution av förberörde d. 15 Novembr 
1660 allernådigst haver befallat, att noga rannsakas skall, vad 
skada allmogen i så måtto lidit haver, pålägges härmed lappfog-
den med underlagmannen, att de å nästa laga ting däröver en no-
ga rannsakning hålla och ett verificat bevis mig därifrån tillskic-
ka, så vill man sedan tillse, att dem däremot någon lindring eller 
skonsmål på utlagorna vederfaras kan. 
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Alla de som vederböre hava sig här efter att rätta och särdeles 
skola lappfogden och underlagmannen med flere detta angående 
lapparne härvid maintenera. 

Datum ut supra. 
Johan Oxenstierna 

(sigill." 

Dessa lappar ha allt sedan den tiden hört till Lycksele försam-
ling, till dess de vid pastoratsdelningen kommo att höra till de nya 
fjällpastoraten Sorsele och Stensele. 

På grund av 1673 års förordning angående privilegier för dem, 
som ville bryta bygd i lappmarken, började så småningom nybyg-
gesanläggningar. För en del av dessa var till en början kyrkorät-
ten mindre klart reglerad. I synnerhet var den obestämd så länge 
någon bestämd gräns ej fanns mellan kustlandet och lappmarken. 
Men år 1751 uppgicks rågång mellan dessa områden. Då fick 
man också anledning att taga befattning med sådana ärenden som 
en del nybyggares kyrkorätt. Nu gäller det särskilt Ekorrträsk och 
Siksele. 

I synerättens protokoll den 15 juli 1751 heter, att väl kunde sy-
nas som om Umeå sockens rå skulle sträcka sig ifrån Junkaravan 
upp till Sikebäck, emedan både Ekorrträsk och Siksele nybyggen 
vid deras första upptagande hört under Umeå socken; men om man 
tar i betraktande, att dessa nybyggen ligga, det förra omkring 
1 1/2 mil och det senare ungefär 2 mil från Lycksele kyrka gent 
över landet, men 11—12 mil ifrån Umeå sockens kyrka, varför de 
ock, vad kyrkorätten angår, redan höra till Lycksele, så kräver sy-
nerätten rättvist, det gränslinjen må gå från Junkaravan rätt fram 
till Kaljeträsk och på nästa lid norr om detta träsk, Maratjärnli-
den kallad, där ett flerstenarör nedlägges, vars hjärtsten med ena 
kanten visar åt Junkaravan, med den andra åt Skyttliden över 
Tvärliden, vadan dessa nybyggen skulle räknas till Lycksele. Som 
vidare skäl härför anföres, att Umeå socken av dessa nybyggare 
kunde förvänta sig ringa eller ingen hjälp till landsvägs-, kyrko-
och andra publika byggnader, emedan de bestå av svaga åkerlä-
genheter och ligga så avlägset och ha dålig kyrkoväg, varjämte 
det skulle falla åborna odrägligt att uppassa vid tings- och upp-
börds- och andra stämmor på landet. 

År 1768 begär nybyggaren Herman Olofsson, som satt sig ner 
i Risliden, att få begagna kyrkorätt i Lycksele. Nybyggets ägor lig-
ga dels inom Skellefteå socken, dels inom Lycksele lappmarks rå. 
Till Skellefteå kyrka har han 8 mil, till Lycksele 3 1/2. Den 5 no-
vember 1768 beviljar landshövding Malmerfeldt hans begäran. 
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Vid denna tid anlades i norra delen av Umeå socken Degerfors 
kapell, varvid bestämdes, vilka byar som skulle höra dit. En del av 
dessa byar ville emellertid hellre höra till Burträsk eller Lycksele, 
enligt landshövdingens mening "på det de måga undgå deltagandet 
uti den återstående capellbyggnaden samt utan controll och uppsikt 
få afhålla sig ifrån gudstjenstens bevistande, under föregifvande att 
de öfva sin gudstjenst vid andra kyrkor, hvarföre prästerskapet 
som oftast klagat och uti undersökningsprotocollet jämväl finnes 
anmärkt". De lades dock till Umeå socken och Degerfors kapell 
med skyldighet att deltaga i kapellets och prästgårdens uppbyggan-
de och vidmakthållande samt kapellpredikantens och klockarens av-
lönande. Nybyggarna i Bjur sele, Åmsele, Abborrträsk, Manjaur 
och Mårdsele, som hade närmare väg till Lycksele än till Degerfors 
skulle dock få besöka gudstjänsten i Lycksele kyrka dock med för-
behåll att fullgöra sina skyldigheter till Degerfors. 

Nybyggaren Israel Nilsson i Mårdsele begärde dock på grund 
av att hans nybygge låg på ett gammalt skatteland helt nära grän-
sen mellan kustlandet och lappmarken och att han till Lycksele ha-
de tre mils väg delvis båtfärd, men till Degerfors sju mil, att få för-
bliva med sin kyrkorätt i Lycksele, vilket också beviljades honom, 
och hans nybygge blev avfört ur jordeboken för Umeå socken enligt 
landshövdingens resolution den 29 december 1768. 

För samma orsak hade nybyggarne i Åmsele Natanael Anders-
son och Erik Andersson vid ting i Lycksele den 20 januari 1769 
anhållit om bevis att deras nybyggen voro belägna på avlidne Mår-
ten Olofssons i Umbyn lappskatteland och att de alltså hörde till 
lappmarken. Lappmännen Jon Klementsson, Olof Olofsson, A-
mund Mårtensson, Kristofer Mårtensson och Tomas Mårtensson 
hade lämnat skriftligt intyg härom, ävensom om att detta lappskatte-
land av gammalt sträckt sig intill Arvböjen efter älven i norr till 
Skiellberget och att alltså nybygget låg på lappskattelandet. Då en 
stor del av nämnden och tingsmenigheten samt kronobefallnings-
man Renhorn instämde i dessa intyg, fingo nybyggarne utdrag av 
domboken till bevis härom. 

Det fastställdes dock, att såväl Åmsele, som ovannämnda nybyg-
gen skulle höra till Degerfors kapell. Nybyggarna vände sig då ge-
nom prosten Lindahl till konsistorium i Hernösand med anhållan 
om dess hjälp för att få förbliva under Lycksele. Lindahl framhål-
ler i sin skrivelse, att han redan innan Degerfors kapell bildades, 
varit kyrkoherde i Lycksele, och att han skulle lida intrång i sin lag-
liga rätt om nybyggarna toges ifrån Lycksele, dit de från sin an-
läggning hört. 

Någon tvist om dessa nybyggares kyrkorätt i Lycksele har al-
drig varit förspord, förrän Degersfors kapell anlades. Och den nya 
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rågång, som 1751 uppgick mellan nedre landet och lappmarken, 
borde så mycket mindre göra någon ändring härutinnan, som Kungl. 
resolutioner stadga, att ingen för nya rågångars skull bör dragas 
från sin kyrkorätt. För övrigt vore det ej förenligt med kyrkoför-
fattningarna, att nybyggarna skulle bevista gudstjänsterna i Lyck-
sele och där betjäna sig av nattvardsgång, examina och sockenbud, 
men betala tionde och kyrkonera till Degerfors och Umeå. 

Nybyggarnas inlaga, som är skriven av pastorsadjunkten Eric 
Rehn, är ganska vidlyftig och grundlig. De säga, att deras nybyg-
gen väl icke äga någon urminnes ålder, men den ålder de ha synes 
dock lämna anledning att tro, att deras kyrkolag är mera hörande 
till Lycksele än till Umeå. Ty Åmselet, som är vid pass 40 år gam-
malt, är av begynnelsen ansett såsom hörande till lappmarken. Vis-
serligen ha de vid gränsregleringen kommit att ligga inom kustlan-
det, men detta har ingenting att göra med den så kallade kyrkola-
gen. Angående Mårdsele har ju landshövdingeämbetet redan en 
gång medgivit kyrkorätt i Lycksele. Lycksele skattelappar ha en 
gång ägt det land, på vilket Åmsele nybyggen nu ligga. På detta 
land ligger även Manjaur. Mårdsele och Bjursele ligga på ett skat-
teland, för vilket ännu skatt betalas vid kronouppbörden i Lycksele. 
Abborrträsk och Ekorrsele ligga på forna lappland. "När vi nu in-
neha lapparnas land, vilka alltid av ålder legat i Lycksele försam-
lings kyrkolag, så tyckes det även giva oss anledning att påstå, det 
vi böra njuta med dem samma kyrkolag". De nu nämnda skälen 
kunde ju finnas svaga och lätta att resonera bort. Men de ha andra 
och starkare. Fattar man ordet kyrkolag i samma bemärkelse, som 
Vikman i sitt Ecclesiastique verk, så måste väl erkännas att de 
äro i kyrkolag endast till Lycksele, icke till Umeå. Ty där heter 
det, att kyrkolag är till den församling, där man utgör sina präst-
rättigheter, där man brukar sina salighets medel, där man haver 
sina griftplatser. Och nu ha både de nuvarande och de första ny-
byggarne i dessa nybyggen allt intill nuvarande tid njutit alla kyr-
kans förmåner i Lycksele, liksom de å andra sidan ej unddragit sig 
att deltaga i de onera, som dessa förmåner åtfölja. Däremot ha de 
icke åtnjutit någon kyrkans förmån i Umeå, men på de senare åren, 
sedan Degerfors kapell börjat uppbyggas, har man sökt pålägga 
dem onera, som kyrkoplikt dit skulle medföra. Därav ha de föran-
letts att godvilligt göra en liten hjälp till kyrkobyggnaden i De-
gerfors med uttryckligt förbehåll, att den borde anses som gåva och 
icke som en till Kyrkolaget hörande contribution. De känna sig 
också smärtsamt berörda av att de i landshövdingens resolution sä-
gas utan kontroll och uppsikt avhålla sig från gudstjänstens bevis-
tande under föregivande, att de besöka kyrkan på andra håll. De 
framlämna såsom bevis på osanningen i detta påstående intyg från 
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kyrkoherdar i Lycksele, att de därstädes bruka bevista gudstjänsten. 
Och "Högvördigaste Herr Doctoren och Biskopen samt Plur. Vene-
rand. Consistorium, som visserligen sjelf bäst känner sitt präster-
skap, lärer hvarken uti Högärevördige Herr Probsten Fjellström 
känt, ej heller uti närvarande Högärevördige Herr Probsten Lin-
dahl känna någon sådan man, som låter sina åhörare blifva utan 
upseende." 

Utom att de nu ej skulle ha något gagn av allt, vad de bidragit 
till kyrka och prästerskap i Lycksele, ifall de skulle förläggas under 
Degerfors, så komme de också att lida en direkt förlust, för dem 
ganska kännbar, i det att deras kyrkohus och stallar i Lycksele 
skulle bli stående öde och lämnas till förmultnande, utan hopp att 
till dem finna några köpare. Sedan skulle de vid Degerfors kapell 
komma att förspilla mycket arbete och använda stor kostnad, innan 
de därstädes uppfört nya kyrkohus, "och våra omständigheter äro 
sådana, att när somliga utaf oss kunna hafva vårt dageliga bröd, 
så hafva dock åter andra ibland oss ordsak att årligen frukta för 
missväxt och då tiderna försatt oss under lika tunga med landtboer 
och i mistning af vår förriga frihet under lappmarken, så blifva vå-
ra vilkor oss ännu mera tryckande, när våra omkåstningar och 
våra utgifter skulle komma att förökas genom att påtvingas kyrko-
lag till Umeå. Som prästerskapet i Umeå gör stränga fordringar 
efter präste rättigheter och oss är hotat därifrån, at sådana utgifter 
skola genom Höga Landshöfdinge Embetets gällande biträde af oss 
utmätas, så ämna vi väl till detta höga Embetet göra ödmjukaste an-
hållan om ett nådigt fördrag och försköning från utmätning af de 
fordringar, som för alla slags Ecclesiastique utgifter sig belöpa, 
tills saken kan blifva behörigen af gjord; men uppå ett sådant ansö-
kande kommer förmodligen ej att göras ett nådigt afseende, med 
mindre icke Högvördigaste Herr Doctorn och Biskopen samt Plur. 
Ven. Consistorium täcktes bevisa oss den högst Vördade gunst och 
tillstyrka Höga Landshöfdinge Embetet att ett sådant nådigt för-
slag måtte beviljas." 

De hade emellertid ingen framgång med sin ansökan. Domka-
pitlet resolverar d. 25 april 1777 kort och gott, att som landshöv-
dingen avgjort detta, kan domkapitlet ej befatta sig därmed, men an-
visar dem den utvägen, att om de ej äro nöjda med landshövdingens 
utslag böra de hos honom begära underrättelse, var de skola besvä-
ra sig. 

De göra ock så i en skrivelse, som inkom till länsstyrelsen den 
2 maj 1777 undertecknad av Nils Israelsson ifrån Mårdsele och 
författad av en A. Broman. Skrivelsen är helt kort och i huvudsak 
av samma innehåll i de viktigaste punkterna som den ovan referera-
de. De tillägga: "För oss fattiga nybyggare faller odrägeligit att i 
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tvenne församlingar betala presträttigheter: i Lycksele kunna vi ej 
begära ell. få njuta våra salighetsmedel, barnchristning och socken-
bud, med mera, ej eller bänkerum i kyrkan, om vi icke der betala 
prästen och bidraga till kyrko- och prästgårds byggnader och repa-
rationer." Därföre anhålla de ånyo om att få fortfarande höra till 
Lycksele eller att i vidrigt fall få hänvisning, vart de skola vända 
sig med sina besvär. 

Landshövdingen kunde ej göra någon ändring i sitt fällda ut-
slag, som blott var en verkställighet av kungl. resolution den 4 juli 
1771, som förbjuder de inom socknarnas rå varande nybyggare att 
räkna och insmyga sig under de emotstötande lappmarkerna och 
där sin skatt utgöra, vårföre han ej heller kunde giva någon be-
svärshänvisning. Dock ville han låta anställa särskild undersök-
ning rörande Mårdsele och med anledning av denna undersökning 
fatta beslut. 

Sedan saken antagligen vilat några år inlämna de ånyo till 
landshövdingen Leijonstedt en skrivelse av följande lydelse: "Se-
dan undertecknade dels af medborgerlig kjärlek dels enligt höga ve-
derbörandes befallning såvida biträdt allmogen i Degerfors försam-
ling vid kyrkobyggnaden at den hädanefter utan betydelig känning 
förmår fylla och fullgiöra hvad som brister och vi dess utom aldrig 
kunna utan kändbar skada förläggas ifrån vårt gamla kyrkolag i 
Lycksele församling, ty anhålla vi allerödmjukast at Herr Grefven 
och Landshöfdingen nådigt behagade sluteligen afdömma den eme-
lan oss och Degerfors församling uppkomna tvisten och försäkra 
oss om Rättigheten at för oss och våra efterkommande ostörde få 
äga och njuta Lycksele kyrkelag med alla de förmåner som dermed 
lagligen åtfölja." 

Och äntligen kröntes deras ansträngningar med framgång. 
Den 15 februari 1778 förklarar landshövdingen, att han funnit det 
dessa nybyggen, som visserligen ligga inom Umeå sockens rågång, 
dock hava mycket närmare till Lycksele än till Degerfors och att de 
från första begynnelsen hört till Lycksele, vårföre den omständig-
heten att ny rågång blivit uppgången, ej bör göra någon ändring i 
detta förhållande, utan de äga att allt fortfarande såsom hittills hö-
ra till Lycksele församling vad kyrkorätten angår. 

Nu ha de åter — någon gång i slutet av 1800-talet — blivit lag-
da under Degerfors. Men det är en annan historia. 



Bygdeå prästgård. 

FRÅN PROST* O C H KOMMINISTERGÅRDAR 

Personhistoriska anteckningar av ANNA WERNER. 

I gamla tider var kyrkplatsen i socknen centralpunkten för ortens 
förnämsta liv och rörelse och prästfolket, det må nu ha varit den 
välmående och myndiga prostfamiljen eller den lilla anspråks-

lösa komministergårdens invånare, de förnämsta i församlingen, de 
som skulle frågas till råds i många livets angelägenheter, liksom 
att de i sällskaplig sammanlevnad voro de förnämsta. Och i dessa 
små eller stora herdetjäll levdes ett alldeles eget liv, många gån-
ger sill synes rätt tarvligt, då ju i regel inkomster voro små, men 
skulle det finnas upptecknat allt gott och ädelt, som kommit från 
dessa tusen prästgårdar landet runt, skulle det helt säkert fylla vo-
lymer. Man tänker blott på alla de kulturens stormän vilkas släkt-
led tillbaka genom tiderna oftast leda till en prästgård på landet. 
Att de "feta gällens" innehavare funno utväg att ge sina söner upp-
fostran är ju självfallet, men det är ej heller ovanligt att komminis-
tergården inom sina anspråkslösa väggar fostrade söner, som blevo 
en prydnad för släkt och hembygd. Barnrikheten i prästgården har 
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blivit en legend liksom husligheten och anspråkslösheten hos en 
pastorska, men det är en god och vacker saga, som ej helt bör för-
gätas nu i orons och upplösningens tidevarv. Och som det rosen-
röda inslaget i sagan står prästgårdsmamsellen, hon som ej kunde 
få veta av någon annan uppfostran än den mor bibringade henne, 
hur ett hem sparsammast skulle skötas, då ju först de många brö-
derna skulle ha sin fostran. Hon blev dock den fastaste länken släkt 
och prästgårdar emellan. Låt oss lägga vårt fagraste blomster på 
hennes glömda grav! 

I efterföljande skall erinras om några av Västerbottens prästfa-
miljer i äldre tider samt om några små tilldragelser ur ortens krö-
nika. Självfallet kan det ej bli några långa släktutredningar eller 
några omfattande kulturskildringar. Det är endast litet om förfäd-
rens släkt och vänkrets och böra de även få rum bland våra bekanta. 

Ett bland de äldsta pastoraten i provinsen är Lövånger, ty det 
fanns redan under katolsk tid och om dess präster finnes mer eller 
mindre utförliga anteckningar sedan förra hälften av 1500-talet.1) 
Bland de äldsta minnen, som äro bevarade, är Carl IX :s med drott-
ning besök i Lövångers prästgård i mars 1602. Någon utförligare 
berättelse om händelsen torde dock ej finnas, men man har sig be-
kant, att kungen därifrån utfärdade någon förordning om lappar-
nas skatt, eljest torde det ha varit ett vanligt rasteställe under den 
nordliga resan. Kyrkoherde i församlingen var då Petrus Aesto-
nius, vilkens familj fått en sorglig ryktbarhet, och sägnen därom är 
ungefär följande: Kort innan detta kungabesök ägde rum hade 
kyrkoherdens hustru blivit svagsint, och måg och dotter jämte deras 
åtta barn voro hemkomna till prästgården, dels för denna omstän-
dighet och dels för att fira julen i hennes barndomshem. Mågen 
hette Nils Svensson och var från Skellefteå, och han hade vid an-
komsten blivit varnad för svärmodern, enär hon hotat att slå ihjäl 
honom, vilket han emellertid slog bort som ett skämt. Hände sig 
så att den sjuka, som ej hölls instängd eller ens bevakad, en dag ha-
de hemligen gömt en kniv i sin barm, och under det hon satt och ta-
lade med sin måg och dotter, stötte hon kniven i halsen på honom 
så att han avled. Den vansinniga sprang därpå och sökte dränka 
sig i en sjö, men fasttogs och vårdades sedan hemma. Hon lär dock 
ha vägrat att intaga någon föda och strax därefter dött. Den svåra 
händelsen föranledde en "sträng räfst" med alla prästgårdens med-
lemmar för att få utrönt huruvida någon haft närmare vetskap om 

*) Som källskrifter ha använts Hernösands stifts Herdaminnen; Hernö-
sands stiftstidningar, äldsta årgång; Norlander: Norrländska samling; Anrep: 
Sv. Ad. Ättartal; Finska Ättartal; Modin och Söderberg: Matrikel över stu-
derande norrländ. vid Uppsala universitet; Hiilphers: Beskrifning öfver Ves-
terbotten; Schubert: Reseskildringar; Liljeblad: Rese-Journal, m. fl. 
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den vansinnigas dåd. Ingen klarhet torde ha vunnits och det dystra 
minnet föll, som sig bör, i glömska. Kyrkoherden avled efter någ-
ra år och om hans och den olycklige Nils Svenssons efterkomman-
de föreligger, mig veterligen, ingen utredning. 

Från dessa sorgliga händelser flytta vi oss hundra år fram i ti-
den ända till Adolf Fredrik och Gustaf III:s dagar. Som kyrko-
herde och vördad prost i församlingen och den vackra prästgården 
satt då Mathias Dahling, "Ordnings-Matts" som hans vedernamn 
gått till eftervärlden. Han var bondson från Sveg i Härjedalen och 
förfädrens kärlek till jorden tyckes han alltid ha bevarat. Vid sidan 
av sin "ordningsfulla" prästerliga verksamhet ägnade han sig åt 
jordbruk. Därom skriver Hiilphers: "Prosten Dahling har emel-
lan Kyrksjön och capitainssätet på prästbordets utmark med myc-
ken kostnad och arbete uppodlat en stenbunden onyttig trakt till 
åker och äng, som skall vara det första nybruk i orten och detta kal-
las Grubbedal."1) Dahling hedrades med många förtroendeupp-
drag däribland som riksdagsman år 1734. 

Han ihågkom kyrkan vid flere tillfällen, sålunda inköpte han 
från Munktorp i Vestmanland en predikstol och förärade Lövånger. 
En förgylld dopskål är ock hans gåva, liksom han kraftigt bidragit 
till att ljuskronor och messhake under hans tid anskaffades. 

Dahling avled i Lövångers prästgård 1772, 82 år gammal. Gift 
två gånger efterlämnade han flere barn. Med sin första fru Elisa-
beth von Ibman, vilken lär ha varit född i Pensylvanien och förut 
varit gift med prosten Didenius i Umeå, hade han två döttrar, varav 
Elisabeth först blev gift med en skolmästare Höckert i Umeå och 
därefter med en löjtnant Toll på Jämtlands Reg. De avledo båda 
vid början av 1800-talet och förmodas ha dött barnlösa. Dottern 
Anna blev gift med en löjtnant Silfverbrand vid Vesterbottens reg. 
och de äro stamfäder till den nu i de nordliga orterna så talrika 
släkten S.1) Denna släkt befryndades sedermera med den gamla 
norrbottenssläkten Engelmarck jämte många flera, så att numera 
torde ofantligt många personer i Norr- och Västerbotten leda sin 
härstamning till den vördade prosten Dahling i Lövånger. I sitt 
andra äktenskap var han förenad med Catharina Maria Grubbe, 
änka efter en fänrik von Qvanten vid Västerbottens reg. Hon var 
en adlig dam, dotter till en överstelöjtnant G. vilken var med vid 

1) Nämndemannen Olof Andersson i Noret, som visat särdeles flit vid 
lantbruket och upptagit ett ödehemman erhöll 1770 en silvermedalj. Närmare 
därom i Post- och Inrikes Tidning. 1770 n:r 33. 

1) Det kan då omnämnas att adliga ätten Silfverbrand härstammar från 
Kråkshults socken i Småland, där en Jöns Eriksson blev soldat för hemmanet 
Räfsebo, vårföre han under denna tid kallades "Räfsebo-Jösse". Han utmärk-
te sig ock adlades 1650 och dog närmare hundraårig, samt ligger begraven i 
Kråkshults kyrka, där hans vapen är uppsatt. 
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Pultava och fördes sedermera i rysk fångenskap. Prostinnan Dahl-
ling f. Grubbe avled 1791 på ovan nämnda Grubbedal, 93 år gam-
mal. Hon avled barnlös. 

Innan vi lämna Lövånger, ihågkomma vi nu en halvt förgäten 
sägen om den bergtagna gossen vid Hötjärn. Händelsen är upp-
tecknad av bl. a. Hiilphers och skall omkring 1774 vara av gossens 
fader berättad för dåvarande kyrkoherde Mellin, doktor Högström 
i Skellefteå m. fl. Det hände sig i augusti nämnda år, att en gosse 
vid namn Jonas Nilsson blev bergtagen vid Hötjärn. Han hade 
hittats på en klippa och därifrån blivit nedtagen och var då av de 
underjordiske illa medfaren, håret bortklippt och naglarna på hän-
der och fötter bortskurna, så att han med litet liv kom därifrån. Se-
dan var han en tid liksom vanvettig och talade just ingenting, men 
efter en tids vistelse i prästgården åter kommen till hälsa" havande 
då avsky för allt syndigt och okristligt". 

Som en liten kulturbild från fädrens hårda levnadsvillkor är 
följande händelse. Ovan nämnda kyrkoherde Mellins fru fick på 
gamla dagar en vårta nedanför ögat, vilken växte till ungefär ett 
hönsäggs storlek. Som ej läkare fanns på många mils avstånd och 
en resa alltid var förenad med stora kostnader och besvär, så erbjöd 
sig en i Lövånger bosatt fanjunkare Linder att medelst ett operativt 
ingrepp borttaga svulsten. Sagt och gjort, operationen företogs 
och lyckades utan "värk och sveda".1) 

Skellefteå torde väl vara provinsens mest urgamla bygd och den 
ort som måhända skulle giva det rikaste stoffet till personhistoriska 
anteckningar. Pastoratet är urgammalt och dess nuvarande kyrka 
skall vara Norrlands största. Från dess prästgård har givetvis un-
der de mer än 500 år den varit hemvist för otaliga prästfamiljer ut-
gått en lång rad söner och döttrar. För många av dessa har det gått 
väl i världen, andra åter ha sjunkit i glömska. Emellertid skriva 
vi omkring år 1600. Då bodde där i prästgården kyrkoherden 
Oerdt Jonsson och hans hustru. Gerdt J. var född i Lappland av 
fattiga lappföräldrar, men skall som liten gosse ha blivit upptagen 
av en präst i Piteå, vilken lät honom läsa tillsammans med sina eg-
na söner. Det var en flitig och begåvad gosse, den lille lappojken, 
och efter att i Uppsala ha fått fullborda sina studier, tycktes han ha 
haft någon prästerlig befattning i Stockholm eller dess närhet, un-
der vilken tid han kommit i förbindelse med dåvarande kungen 
Johan III, vilken utnämnde honom till hovpredikant och vid upp-
kommen ledighet befordrade honom till kyrkoherde i Skellefteå. 
Han representerade sitt stånd i de norra orterna vid Katarina Ja-

1) Denna läkedomshistoria är även omnämnd i Post- och Inrik. Tidn. 1783 
n:r 83. 
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gellonicas begravning i Uppsala domkyrka, samt underskrev Upp-
sala mötes beslut, allt vittnande om att Gerdt Jonsson var en välbe-
trodd man. Biografier över honom berätta även att han tog till sig 
och med mycken godhet vårdade sin gamla moder till hennes död 
Han var gift med Brita Grubb dotter till prosten G. i Umeå. Pros-
ten Grubb förmodades länge vara givare till en silverkanna i Umeå 
eller kanske var det Skellefteå kyrka, nu är visst den saken omtvis-
tad. Kannan är försedd med en rolig inskription, vilken som nu 
än är upphovsmannen därtill: 

Den som denna kanna försnillar eller stjäl 
han skall fara Heliodore fäl, 
varom i 2:dra Maccabeers bok står, 
vilken som där läser han veta får. 

Emellertid torde detta prästpar av någon anledning ej ha bott i 
prästgården, enär han ägde hemmanet Gran nedom Bergsholmen, 
vilket då torde ha varit prästgård under Gerdt Jonssons tid. Ma-
karna hade fem barn varav sonen Gerhard blev komminister i för-
samlingen och dog ogift på gården Lunden. Yngste sonen Johan 
blev student i Uppsala och fortsatte sina studier till jur. docent och 
blev sedermera assessor i Svea Hovrätt. Han blev adlad och antog 
då namnet Graan efter födelse- och barndomshemmet vid Bergs-
holmen.1) Graan blev sedermera landshövding över både Väster-
och Österbotten men blev tyvärr efter några år avskedad "för sitt 
embetes efterlåtenhet". Han avled 1679 och ligger, jämte sin andra 
fru, begraven i Anrepska graven i Kils kyrka i Värmland. Graan 
var gift 1 :sta gången med Christina Robertson och 2 :dra gången 
med Elisabeth Bure. Av de många barnen blev sonen Jacob mili-
tär, han avled i unga år, sonen Johan blev student i Uppsala, men 
levde sedan utan tjänst och dog ogift och ligger begraven i Almun-
ge kyrka. Han slöt ätten på manssidan. Av döttrarna blev en gift 
med en major Anrep, en med assessor Stiernhjelm och vid hans död 
omgift med presidenten Stiernhöök, en med assessor Klingspor och 
slutligen en med en major Silfverlood. Så att om man riktigt for-
skar i många adliga släkters ätteföljd blir man varse, att där insmu-
git sig en droppe lapskt blod, allt till minne av den lille lappgos-
sen i Skellefteå prästgård.1) 

Den ståtliga bygden gömmer på många minnen och de vågor 
som skölja dess uråldriga stränder skulle säkert hava mycket att 

*) Han skrev sig "Graan till Ånsta i Turinge s:n och Stora Väsby i Al-
munge socken", båda i Sthlms län, vilka gårdar han tillhandlat sig. 

') Landshövd. Graans och hans andra frus samt dottern Britas porträtt 
i olja funnos ännu på Lekeberga i Nerike på 1850-talet. 
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berätta, om blott de ägde talets gåva. En nu förgäten händelse tor-
de vara, att omkring 1820 då en renhjord på omkring 2,000 renar 
skulle fraktas över viken vid Skellefteå, brast isen, och hela hjorden 
jämte dess vaktare och ett flertal hundar omkommo. En sägen är 
då, att laxfisket och för övrigt allt fiske i det nordliga Bottenhavet i 
många år därefter var så givande att allt knappt kunde tillvara-
tagas. 

Den som följer en släkts vandrig genom tiderna bjudes på mån-
ga överraskningar och ehuru det följande ej egentligen kan hänfö-
ras till prästgårdskrönikan så kan det dock få rum som ett apropos 
till denna. Yrjö Koskinen, en av Finlands mycket omtalade män i 
vår tid, leder sin härstamning från Nordmaling. Det är en lång van-
dring från den dag den lilla prästfrun Anna Eriksdotter från Löv-
ånger, gift med kyrkoherde Forselius i Nordmaling, gav livet åt en 
liten gosse Johan, vilken som vuxen omändrade sitt fädernenamn 
till Forsman. Han blev regementsskrivare i Österbotten, slutligen 
ståthållare och kommendant på Cajaneborgs slott i Finland. Hans 
sonsons sonson adlades i Finland 1856 och behöll därvid sitt gamla 
svenska namn Forsman, nu av ovannämnde ättling fenomanen för-
finskat till Koskinen. 

Den företrädesvis i de norra orterna så talrika släkten Winblad 
von Walter har egentligen från början hemortsrätt i Bygdeå. Dit 
ankom nämligen från Mecklenburg 1642 en liten 12 års trumsla-
garepojke, som hette Walter. Troliggen hade han medföljt de trup-
per från Västerbottens regemente, som återvände från trettioåriga 
krigets fejder. Det var en duktig pojke, ty han tjänade sig upp 
ända till överstelöjtnant på nämnda regemente och enligt tidens sed 
blev han för sina förtjänster adlad. Han blev gift med en Cathari-
na Frijs, vilkens härstamning dock torde vara obekant. De hade 
en enda dotter, vilken blev gift första gången med häradshövdin-
gen Henrik Larsson Winblad i Umeå. Då det nu blev fråga om 
adelskap för överstelöjtnant Walter, ihågkom han troligtvis, att ef-
tersom han ej hade någon son, skulle ätten och namnet utdö med 
honom, vårföre han gjorde framställning, att även mågen skulle 
hugnas med adelskap. Det hade Carl XI ingenting emot, då ju 
även Winblad var en framstående man. Namnen slogos då ihop 
till Winblad von Walter. Detta hände 1688, och två år efteråt slöt 
Walter sitt växlingsrika liv. Det är en fläkt av romantik, som om-
ger den lille trumslagaren från det avlägsna Mecklenburg, vilken 
fattig och ensam hamnade i höga norden och blev stamfader för 
denna livskraftiga släkt. I Bygdeå kyrka har förut, måhända än-
nu, funnits bevarade tvenne vapensköldar uppsatta över von Wal-
ter. Den mindre var gjord av en snickare i orten och bars framför 
kistan vid överstelöjtnantens begravning, men så begav det sig att 
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när Carl XI 1694 besökte Bygdeå, fann han denna vapensköld vara 
misslyckad och uppsände sedermera egenhändigt den större och 
praktfullare. Winblad von W. hade med sin fru många barn. Av 
sönerna blevo trenne dödade den 28 juni 1709 vid Pultavaslaget 
och de voro alla omkring tjugo år gamla. Sonen Gustaf, vilken 
skall ha ägt en gård i Bygdeå, men ej innehaft någon statstjänst, 
fortplantade släkten. Hans son kom på Helsinge regemente och 
egendomligt är att se, hur kraftigt släkten ännu fortlever just i Hel-
singland, där den även befryndats med flere bondesläkter. En an-
nan av nämnde Gustafs söner reste utrikes men avhördes aldrig. 
Så hände sig dock att 1790, då freden i Wärelä slöts befann sig 
hans son bland fienden och var då major i ryska armén. Om hans 
efterkommande torde ej några uppgifter finnas. 

Efter denna utflykt inom personalhistorien göra vi så ett besök 
i Bygdeå kyrka och prästgård. I kyrkan hänger en minnestavla 
över en av församlingens kyrkoherdar, vällärde doctor Carl Mag-
nus Nordin, född i Ragunda, Jämtland och Bygdeå församlings 
herde omkring 1770. Han och hans hustru Margareta Stecksenius 
hade många barn, varibland sönerna Johan Magnus och Carl Gus-
taf kommo att spela en stor roll i världen. Johan Magnus Nordin 
blev lagman i Västernorrlands lagsaga, som det då hette, och för 
sina förtjänster adlad samt sedermera upphöjd i friherrligt stånd 
under namnet af Nordin. Brodern Carl Gustaf Nordin blev biskop 
i Härnösand och hans barn undfingo även adelskap och antogo då 
farbroderns namn. Biskopen var gift tre gånger och av fruarna 
var den första dotter till prosten Högström i Skellefteå, den andra 
hette Anna Nenzén och var prästdotter från Stockholm. Den tred-
je biskopinnan, som även överlevde honom, hette Margareta Claes-
son och var född i Graningen. Biskop Nordin avled på sin gård 
Stenhammar vid Härnösand 1812, och hans fru bortgick 1828. Så-
väl lagmannens, landshövdingens som biskopens namn och släkt 
äro nu på manssidan utgångna, men genom de många döttrarna 
fortlever den sistnämnda i flere adelsfamiljer såsom Nordenadiers, 
Gyllenhaals m. fl. Rätt romantiskt var biskopens äldste sons gifter-
mål. Han ingick efter fullbordade studier i diplomattjänst och blev 
sedermera svensk minister vid hovet i Petersburg och var då en 
femtio års man. Där förälskade han sig i en mycket ung furstinna 
Scherbatoff och gifte sig med henne. Hon avled efter några få år 
och efterlämnade en dotter, vilken då följde sin fader till Sverige 
och blev här sedermera gift med en greve Lewenhaupt. 

Pastor Nordins i Bygdeå dotter Ulrika Christina blev gift med 
kyrkoherden och prosten Carl Johan Nortman i Bygdeå. Han lär 
ha haft mycket krångel innan han kunde få nämnda pastorat, enär 
"vid valet konsistorium framhöll "att detta pastorat såsom bland de 
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ansenligaste i stiftet allt ifrån långliga tider tillbaka blivit besatt 
med män av särdeles lärdom och skicklighet." Han tyckes dock till 
slut uppfyllt fordringarna, ej minst lär ha bidragit, att han erbjöd 
sig att "upprätta" det av fattigdom besvärade sterbhuset. Sterb-
huset var Nordins, och upprättelsen blev som sagt giftermålet med 
dottern i huset. Nortman vilken blev både kontraktsprost och teol. 
doctor, avled 1805 och ligger begraven i kyrkan bakom altarväggen 
i en murad grav, vars järnstaket prydes med förgyllda knappar. 
Hans efterlevande änka lät sedan i kyrkans kor bredvid sin faders 
minnestavla uppsätta en liknande av marmor över sin make Av 
sin stora förmögenhet stiftade makarne stipendier till Umeå och 
Härnösands läroverk. Doktorinnan Nortman skildras som en 
"drottning i socknen" och ej så litet självmedveten. Hennes minne 
lever i åtskilliga gåvor till såväl Bygdeå som Nysätra kyrkor, hon 
skänkte nämligen prydliga altarskrudar av röd sammet samt dyr-
bara silverkannor och patener. De sistnämnda blevo dock sederme-
ra bortstulna och återfunnos nedsmälta. I Herdaminnet står om 
hennes senare år följande: "Såsom änkesäte hade d:r Nortman in-
köpt lagman Qvists gård Älfbacka, Dalkarlså, där enkan bodde till 
1809, då ryktet om ryssarnas ankomst föranledde hennes flyttning 
till Härnösand, där brodern var biskop. Som hon icke ansåg sig 
med nog uppmärksamhet behandlad av brorsbarnen, avflyttade hon 
sedermera till Gorsingeholm vid Strängnäs, där hon avled 1817." 

Mycket skulle vara att andraga ur personalhistorien från den 
minnesrika västerbottniska bygden med dess gamla fina prästsläk-
ter och deras fränder och umgängeskrets, men det redan sagda får 
vara nog för denna gång. Men följer man släktleden, blir man var-
se att mångas vägar leda till Västerbotten, och att de komma från 
samma ris och rot som många av dem, som ännu äro hembygden 
trogna och som där har den hemortsrätt, som endast tiden och ål-
dern kan förläna. 

I) En professor Liljeblad från Uppsala företog på sin tid en resa till Lapp-
marken och skriver därom bl. a. i sin dagbok: "Vid förbiresan hälsade vi på 
hos prosten Nortman i Bygdeå, en vördig och complaissant prästman. Eko-
nomiska bekymmer och den nöd som allmänt tryckte landet tycktes han min-
dre lägga på hjärtat." 

10 



Torsten Nordberg. 

T O R S T E N N O R D B E R G O C H H A N S KONST 

Av HOLGER MÖLLMAN-PALMGREN. 

Bland mängden av utställande norrländska konstnärer på expo-
sitionen i Sundsvall sistlidna sommar befann sig även en 
ung man med namnet Torsten Nordberg, representerad av ett 

tiotal arbeten i olja och akvarell. Denne unge artist torde, åtmin-
stone för det stora flertalet av utsällningens besökare, hava varit ett 
tämligen okänt namn. De konstintresserade västerbottningarna 
som besökte utställningen borde däremot ej ha stått alldeles främ-
mande för namnet, ty Torsten Nordberg hör hemma i Västerbotten 
och är en bland det fåtal av provinsens söner, som vigt sitt liv åt 
de sköna konsternas tjänst. 

Då undertecknad, följande den goda tradition som den väster-
bottniska hembygdsboken sedan en del år tillbaka iakttagit, att för 
varje år ägna några sidor åt västerbottniska konstnärer och deras 
arbeten, för någon tid sedan vände mig till Torsten Nordberg med 

* 
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anhållan om några biografiska data avsedda att publiceras i sam-
band med en presentation av hans konstnärliga verksamhet för års-
bokens läsare, blev svaret ordagrant som följer: 

— Du ville ha en del uppgifter om min person. Jo, jag är född 
år 1900 — precis — i Byske. Något mera vet jag knappt om mig 
själv. Några skolor kan jag inte referera till, eftersom jag strängt 
taget inte gått i några. Gjorde 1925 en tripp till Frankrike (Paris). 
Resten vet du kanske! — 

Ja, resten visste jag, och till den saken skall jag återkomma i 
fortsättningen. Här vill jag nu bara hava sagt, att Torsten Nord-

Palatinen, Rom. 

bergs korta självbiografi trots all sin knapphändighet är ytterst ka-
rakteristisk och upplysande. 

Han är alltså helt rätt och slätt en ung man av bondesläkt upp-
ifrån Byske, som vid någon tidpunkt i sitt liv (när, vet han inte rik-
tigt själv, men förmodligen var det rätt tidigt) kände någonting rö-
ra sig inombords hos honom, någonting som inte riktigt hörde sam-
man med "livet på landet" och de vanliga sysslorna i hemgården 
och på gårdarna runt omkring. 

Unge Torsten Nordberg hade i sina ögon fått en liten skärva av 
den underliga trollspegel, som låter tingen i tillvaron synas på ett 
helt annat sätt och skänker dem ett helt annat innehåll än vad de 
äga, sedda med vardagsmänniskornas ögon. Och denna skärva av 
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trollspegeln lämnade ej någon ro åt den unge pojken uppe i Byske. 
Den tvang honom, som den genom tiderna tvungit så många andra 
ynglingar, att övergiva fader och moder och fädernehem för att 
vandra ut i livet, och, med de medel som månde stå till buds, söka 
göra sig till tolk för de reflexer och intryck, som skärvan av troll-

Taormina. 

spegeln ingav honom. Och så begav det sig, att unge Nordberg 
en vacker dag, utan att någon egentligen visste hur det gått till, 
allraminst han själv, befann sig på vandring ute i konstens värld i 
egenskap av en ung målareadept, med mera tro pä sin kallelse än 
mynt på fickan. 

Torsten Nordbergs första bekantskap med penseln och färger 
knöts via hantverket. Som vanlig yrkesgesäll i målareprofessionen 
gjorde han sin debut. Redan vid detta stadium framträdde i hans 
arbete den begåvning för det dekorativa, som sedermera, och rätt 
snart, skulle komma att förskaffa honom en ökad chans i riktning 
mot självständig konstnärlig verksamhet: han blev dekorationsmå-
lare och fick i sådan egenskap tillfälle att under konstnärlig led-
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Italiensk flicka. 

ning arbeta bl. a. vid ett flertal av de kyrkorestaurationer, som un-
der de sista åren ägt rum i vårt land. 

Dekorationsmåleriet kom §ålunda att bliva den plattform från 
vilken Nordberg kunde få taga steget vidare in på konstens väg. 

Att besöka dyrbara konstskolor och akademier var ej att tänka 
på. Det gällde att hugga i på egen hand och lotsa sig fram efter 
bästa förmåga. Och det var vad unge Torsten Nordberg redligen 
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gjorde. Vad han ville uträtta, vad och hur han ville rita och måla, 
det behövde han inte fråga någon om, ty trollspegelskärvan satt 
trofast och säkert kvar i ögonvrån, men tekniken och handlaget fick 
han försöka lära genom att se på hur vänner och kamrater buro sig 
åt. Med god vilja, uthållighet och sann tro på sin kallelse kom-
mer man långt här i livet. Vad Torsten Nordberg beträffar kom 

"Almnäsdammen". 

han, som han berättat, ända ned till Paris. Det var 1925. Bety-
delsefullare för den unge målaren än denna resa blev förmodligen 
den som han snart därefter fick tillfälle att företaga med själva Ita-
lien som mål. Redan året efter den franska resan finna vi honom 
därnere i konstens eget hemland, som han i sällskap med en annan 
ung västerbottning, skulptören David Wretling, genomströvade från 
Alperna i norr till Etnas snöhöljda hjässa i söder. San Gimignano, 
Anticoli, Assisi, Venedig, Florens, Rom och Neapel, Palermo och 
Taormina, hela den soliga söderns juvelskrin av konstskotter och 
naturskönhet öppnar sig inför den unge nordbons häpna men för-



151. 

tjusta ögon. Han skulle icke vara den företagsamma man, som han 
är, om han läte tillfället gå sig ur händerna. Vid sidan av studier-
na i museerna börjar han själv måla på allvar. Lite osäker och 
trevande i begynnelsen, i synnerhet då det gäller ett så krävande 
material som oljan, går han emellertid lugnt och sakligt vidare på 
den inslagna vägen och når på en förvånansvärt kort tid en an-

Vid Storsjön, Jämtland. 

märkningsvärd skicklighet. Framför allt omhuldar han akvarell-
måleriet. Det är en mjuk och flödig pensel och ett sorglöst artisttem-
perament i förening som nu åstadkommer en hel rad små färg- och 
solskimrande tavlor, däri man i främsta rummet fäster sig vid 
kompositionens dekorativa redighet och en överraskande kultiverad 
färgkänsla. Bland de allra bästa sakerna från denna tid hör utan 
tvivel den här avbildade "Från Palatinen. Rom." Reproduktionen 
är synnerligen illa ägnad att göra denna lilla sak rätt. Med sin 
milda grågröna kolorit i träden och luftens utsökta pärlemorton är 
"Palatinen" en sann liten pärla av akvarellmåleri. Som redan för-



152. 

ut nämnts, ligger oljan svårare till för den unge målaren. Han mis-
ter vid detta material ofta den friska och klarögda impulsivitet och 
ursprunglighet, som är den innersta charmen i hans akvarellkonst. 
Ofta, men långt ifrån alltid. Den som minnes Nordbergs kollek-
tion av arbeten från den utställning av norrländsk konst, vilken för-
liden vår fanns att bese i Umeå, erinrar sig säkert och med glädje 
en liten duk i ljust olivgrönt och grått, som bar namnet "Villa Borg-
hese". Hur präktigt lyste ej, och med vilken säker blick voro de ej 
inplacerade i denna duk, de två kardinalerna i sina kräftröda roc-
kar mitt uppe i allt det dämpade grågröna av gräs och träd och 
gamla murar! — 

En utomordentligt fin liten sak var även den här avbildade 
"Motiv från Taormina". Mot havets milda violblå toner står stran-
dens dämpade grönska och i bakgrundens dis Etnas mäktiga kägla 
med toppen glänsande som försilvrad av snön högt uppe i himme-
lens varma blå. 

När Nordberg lyckas som bäst med sina oljefärgssaker händer 
det ofta, såsom just i Taorminamotivet, att de få en egendomlig air 
av pastellmåleri, luftigt, fjunigt och blont i ton och anslag. Det 
gäller icke bara de dukar som tillkommit under Italiens ständiga 
sommarsol. Även det mesta av vad Nordberg skapat i hemlandet, 
av svenska motiv, äger denna milda, mjuka timbre, som kommer en 
att känna blomdoft och sommarfläktar slå sig tillmötes ur de 
små intima dukarne. Är det skärvan av trollspegeln som har ver-
kat? Helt visst. Se en sådan liten sak som den här avbildade "Alm-
näsdammen". Ger den icke redan i svart och vitt en sensation av 
en sagolikt ljuvlig sommar, alltannat än nordisk i sin dämpade, 
spröda ton. 

För en målare av Nordbergs läggning finnes en stor fara, som 
alltid står på lur: den att förfalla till söthet. Nordberg har dess-
bättre hittilldags undgått denna fara. Han drömmer gärna bort 
sig i idyllen, söker med förkärlek upp de vråar i världen, där da-
gern faller dämpad och stilla utan alltför stora motsättningar mel-
lan skugga och ljus, utan alltför många känningar av de konflikter 
som härska både i livet och i konsten. Men han blir som idylliker 
aldrig söt, än mindre fadd. Hans längtan till det stilla och dämpat 
lågmälta är väl egentligen i grund och botten endast ett utslag av 
hans sunda fäderneärvda västerbottniska mentalitet. 

Såsom man nästan kan vänta, har Nordberg icke haft mycket in-
tresse till övers för sin egen nordliga fädernebygd, evad det gällt 
motivval för måleriet. Det är tämligen naturligt, att detta de starka 
motsättningarnas, de skarpa färgernas, de starka och karga linjer-
nas land icke haft mycket att bjuda en sådan målare som den unge 
Torsten Nordberg. Redan ett tiotal mil längre söderut, nere i Ån-
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germanland, har han däremot funnit sig tillrätta med tingen. Här-
ifrån har han åstadkommit ett par av sina bästa arbeten, bland des-
sa den här avbildade hamnbilden från Ulvön, vilken äger sin ej 
minsta förtjänst i det kunnigt och kärleksfullt skildrade vattnet. 

På den nyssnämnda utställningen i Umeå fanns med vår konst-
närs signatur även en liten tavla i olja med namnet "Kyrkorestaure-
ring". Utan tvivel har man rätt att betrakta denna duk som ett sig-
num för den intima samhörigheten mellan Nordbergs bägge verk-
samhetsområden: dekorationsmåleriet och den fria konstutövnin-
gen. Man vill härtill endast knyta den förhoppningen, att yrkesut-
övningen för framtiden ej måtte komma att alltför mycket få inkräk-
ta på den artistiska verksamheten och bli en för densamma häm-
mande i stället för befruktande faktor. Ty Torsten Nordbergs kul-
tiverade och sympatiska konst är värd att få uppleva den mogna-
dens tid, varom den redan bär rika löften. 

Motiv från Ulvön. 



Och huraled.es vitterfar hindrade dess återupptagande. 

Uppteckning efter sägner, som gått i fem släktled. 

Av EDV. ÅBERG. 

Det var ofred i landet, och fienden gjorde strandhugg utefter 
svenska kusten ända från Kalmarsund och upp till Torneå. 
Överallt, där landstigning kunde göras, sändes horder av de 

mest råa och vilda soldater för att genomströva den närmaste byg-
den och utplundra allmogen på penningar, dyrbarheter och matva-
ror. För att framtvinga allt av värde brukade barbarerna hota att 
bränna ned bruk och gårdar, ja, hela byar och städer. I många fall 
verkställdes hotet för att injaga skräck. Tusentals familjer bragtes 
på detta sätt till tiggarstaven, och det var därför ingenting ovanligt 
att få se hela familjer vandra framåt vägarna för att i trakter, som 
ej hemsökts av våldsmännen, tigga sig livsuppehälle. 

Med förkärlek hemsökte fienden kyrkbyarna. Där bodde van-
ligen en mera burgen befolkning, och utsikten att vinna rikare byte 
var större. Kyrkan och prästgården lämnade alltid vid en brand-
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skattning åtskilligt av värde. Ty även om det egna landets myndig-
heter varit nödsakade att pålägga dryga gärder för att mata krigs-
härens kassa, så brukade man likväl skona kyrkan och prästen, lik-
som man heller inte gärna tog prästens dräng ut i kriget. Fanns 
ingenting annat att taga, så tog fienden kyrkklockorna, vilka alltid 
representerade ett stort värde. 

På denna tid satte människorna mycket större värde på kyrk-
klockorna än i våra dagar. I folkfantasien omgåvos de liksom av 
en strålglans av helighet. Och då deras klang förde budskapet ut 
över bygden varje lördagsafton, att sabbaten inträtt, lyfte männen 
på sina huvudbonader, och kvinnorna nego djupt i helig andakt. 
Allt arbete stannade av, och det ansågs som en svår försyndelse och 
ett tecken på hjärtats hårdhet och gudsförgätenhet att icke i hand-
ling följa de helga klockors maning: Tänk — på, att — du helgar 
vilodagen! vilket låg i deras toner. Kyrkan och vad dit hörde äg-
nades en nästan gudomlig dyrkan, varav naturligtvis klockorna — 
och i synnerhet storklockan — som förde Guds budskap till försam-
lingen, fick sin stora del. 

Ryktet om fiendens framfart hade nått Umeå-bygden, och man 
kunde när som helst få vänta det ovälkomna besöket. Var och en 
sökte att utfinna ett säkert gömställe för sina dyrbarheter. Kreatu-
ren fördes djupt in i de stora skogarna, och endast så mycker mat 
fick bli kvar vid gårdarna, som behövdes för den närmaste tiden. 
Men hur skulle det gå med "storklockan"? — den mindre hade för-
samlingen redan förut måst lämna som krigsgärd åt landets egen 
armé — så frågade sig mången. Församlingsborna både älskade 
och vördade sin klocka. För att vidtaga nödiga åtgärder hade för-
samlingens pastor sammankallat socknens mest ansedda män till 
överläggning om hur man skulle göra för att rädda storklockan, 
som dock, när allt kom omkring, var det dyrbaraste, man ändå 
ägde. 

Riktigt gamla personer visste berätta, att, när denna klocka göts, 
sände alla församlingsbor, som ägde en silversked, dessa till klock-
gjutaren för att de skulle smältas ned och blandas med malmen, när 
klockan skulle gjutas. Ju mera silver malmen innehöll, dess vack-
rare ljud skulle klockan få. Och visst voro tonerna från storkloc-
kan sköna. Många ansågo dem utgöra förspelet till harpoklangen 
i Guds rike. Nu var deras klenod hotad. Komme bara fienden, 
skulle han säkert ej skona storklockan. Hur skulle man kunna fin-
na ut ett säkert gömställe, som fienden ej komme åt? 

Somliga föreslogo, att man skulle gräva ned den i jorden på 
kyrkogården och resa ett kors däröver. Men andra åter menade, 
att en handling, i vilken bedrägeriet skulle vara medlet — låt vara 
emot en fiende — ej vore värdigt kyrkans män, och att Gud nog 
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komme att straffa en sådan gärning. Kanske skulle storklockan 
komma att förvandlas och liksom de döda bliva jord igen. I det 
sista instämde pastorn och tillade några allvarliga ord om lögnen 
och dess fader. 

Det uppstod en stunds andlös tystnad, och förslagets upphovs-
man ångrade, att han låtit förleda sig till en sådan dårskap. Vad 
skulle prästen tänka om honom? Från denna stund var han ingen 
"rätt israelit, i vilken intet svek var". Han hade nu i ett obevakat 
ögonblick blottat sin svaghet och ansåg sig ovärdig det stora förtro-
ende han hittills åtnjutit, ej minst av pastorn. 

Allvarliga sutto alla och stirrade i golvet. Det var ingen, som 
kunde giva ett gott råd — man vågade inte. Pastorn drog en djup 
suck, där han satt i kretsen av sin församlings bästa söner. 

— Det är nog sant, att Gud kan straffa, sade han, och alla nic-
kade instämmande och på samma gång bekräftande. 

Slutligen reste sig den yngste av dem och föreslog, att man skul-
le sänka ned den i älven. Där menade han, skall fienden ej kom-
ma åt storklockan. Sedan det blivit vinter och kölden slagit sin bro 
över älv och hav och drivit fiendens flottor från kusten, då skulle 
den tagas upp och sättas på sin plats igen. 

Alla tyckte, att det var ett gott förslag, och de beslöto enhälligt 
att följa rådet. Så skildes man åt för att träffas på nytt nästa dag 
och sätta beslutet i verkställighet. 

Den natten sov pastorn lugnt. Älven skulle giva skydd åt deras 
skatt, och fienderna skulle få lov att draga sina färde utan att kun-
na beröva församlingen dess dyrbara klenod. 

Dagen därpå hissades storklockan ned från klockstapeln och 
sänktes i älven, sedan man först gjort fast starka kettingar i axeln, 
vilka lätt kunde fiskas upp, då den dagen kom, att hon skulle tagas 
upp igen. Det gjordes ett märke i stranden mitt för det ställe, där 
klockan låg, och djupet och avståndet uppmättes mycket noga och 
antecknades. 

Några vattenbubblor stego upp på ytan, men så flöt älven lika 
lugn och majestätisk som förut med sin anförtrodda skatt i djupet 
utan att på något sätt förråda hemligheten. Det skall bli svårt för 
fienden att taga upp den, sade en av gubbarna. Ja, mente en av 
sällskapet, som hyste stor respekt för djupets makter, det blir nog 
svårt även för oss. Det sista — även för oss — sades så tyst, att 
ingen fäste sig därvid. 

Fienden hade efter ett ohyggligt härjartåg och sedan fred blivit 
sluten för länge se'n måst lämna landet. Allmogen började åter-
uppbygga de nedbrända gårdarna och gräva upp sina gömda skat-
ter. Nu äntligen vågade man. Men vilka fasans år hade man icke 
genomlevat! När vinterns kyla byggt en tillräckligt stark isbrygga 
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över älven, beredde sig pastorn och hans män att taga igen den 
gömda skatten. 

Man samlades åter på pastorsexpeditionen till överläggning. 
Men denna gång för att överlägga om bästa sättet att taga upp stor-
klockan och sätta henne på sin gamla plats. Ledningen av arbetet 
överlämndes åt den klokaste och rådigaste mannen i hela socknen. 

Denne skaffade sig tolv medhjälpare — antalet skulle påminna om 
Kristi tolv apostlar — och så gick man ner på älven för att på ort 
och ställe taga saken i övervägande. 

Medan männen som ivrigast diskuterade, fingo de syn på en 
förunderligt liten karl, som tog vägen rakt mot forsen nedanför. 
Men fäste ej så stor uppmärksamhet därvid, men en av dem påpe-
kade, att den lille mannen ej lämnade spår efter sig i snön, ehuru 
denna var ganska djup. Det var ju allom bekant att vittra bodde i 
forsen vid ett laxfiske, som fanns där. Naturligtvis var detta vitter-
far själv. Men varför visade han sig nu på denna tid av året? 
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Under sommaren och i all synnerhet de dagar, då det var solskens-
regn, kunde flera av dem visa sig på en gång, men aldrig hade de 
visat sig på vintern. Då den lille gubben nått iskanten — forsen 
gick nämligen öppen — vinkade han så hånfullt och dök ned i 
djupet. 

Rådlösa sågo männen på varandra. De förstodo nu, att den 
lille mannen skulle samla sin härskara och kämpa med dem om 
storklocken, och nu hade han velat låta dem förstå, att han icke god-
villigt skulle avstå från den vigda malmen. Alla vände som på ett 
givet tecken och gingo hem. Ingen ville tillstå, att han var rädd, 
men det var dock en obehaglig känsla, som smög sig över dem, och 
inom sig måste var och en medgiva, att de aldrig förr betagits av en 
så stor fruktan. 

Innan man skildes åt, utsågs en av dem att gå till en "klok gub-
be" nere i hamn för att framlägga saken för honom och spörja om 
råd. Så skedde också, och nästa dag, innan bärgningsarbetet be-
gynte, meddelade kunskaparen, att det nog skulle gå bra, endast 
man kunde utföra arbeten "utan att yttra ett ord, hända vad hända 
månde". 

' Moltyst tog man i tu med arbetet, och efter några dagar hade 
två väldiga bockar timrats ihop, och över dem hade lagts ett grovt 
vindspel med långa kraftiga spakar. Med detta skulle klockan vin-
das upp. Med spett och isbill gjordes en tillräckligt stor öppning 
i isen, och med en dragg sökte man igen kettingarna, som fästes 
ihop med taljorna i spelet. Så sattes spelet i gång, och snart fick 
man se trampbrädet skymta i vattenbrynet. Ännu en stund, och 
hela klockan hade lyfts ur vattnet så när som på understa randen. 

Då kommer plötsligt en hare springande och stannar endast 
några steg från en av männen, som i samma stund glömmer sitt 
tysthetslöfte och utropar: "Se, en hare!" Det knakar i taljorna och 
de grova bockarna bågna under sin börda. Det var som hade kloc-
kan i ett nu blivit många gånger tyngre, och i nästa ögonblick bris-
ta kettingarna, och storklockan störtar med ett väldigt dån till bott-
nen, och man hör henne rulla ner mot forsen under ett ideligt rin-
gande. Stela av fasa och förskräckelse stirrade männen på varan-
dra, medan den förmente haren med ett skutt försvann ned i vaken. 
Sedan den första förskräckelsen lagt sig, vidtogos omfattande åt-
gärder för att få rätt på storklockan, men hon stod ej att finna. Det 
ansågs allmänt, att haren, som visade sig, var ingen annan än "vit-
terfar", som med sin familj sedan urminnes tider haft sitt tillhåll ! 
forsen. 

Församlingens pastor sörjde storklockan, och i hans sorg del-
togo alla, både små och stora. På tal om klockan fann man inte 
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nog berömmande ord, och sagan om hennes underbara klang, som 
hördes i de mest avlägsna byar, fortlevde genom flera släktled och 
berättades om och om igen av de äldre för de ynge; och för att be-
vara sagan åt nya århundraden, har jag ur minnet antecknat mor-
brors berättelse en jul för trettiofemår sedan. 



V A D B E T Y D E R U L T E R V A T T N E T ? 

Av S e t h L a r s s o n . 

Ultervattnet är namn på en sjö i nordligaste Bygdeå, ej långt 
från gränsen till Nysätra. Vid denna sjö ligger byn Ulter-
vattnet (Inre och Yttre Ultervattnet), och till sjön flyter en 

bäck norrifrån, Ulterbäcken. Byn har naturligtvis fått sitt namn 
efter sjön. Johan Nordlander, den framstående Norrlandsforska-
ren, har i 6:e häftet av sina Norrländska samlingar, där 1543 års 
jordabok för Västerbotten är utgiven, tolkat det i byanamnet ingåen-
de ulter såsom "trädet al." Denna tolkning, som framställdes 1905, 
har sedan upptagits av S. Grapengiesser i "Västerbotten" 1924— 
1925 sid. 136. 

Att ett trädnamn ingår i namn på sjöar och vattendrag, är ej o-
vanligt. Från Degerforsbladet av Generalstabens karta må anfö-
ras Björktjärn, Björkträsket, Furuträsket, Gransjön, Tallvattnet, 
Tallträsket, Rönnträsket. Gå vi utanför vårt landskaps gränser, 
finna vi namn som Aldersjön, Aldertjärn, Asken, Aspen, Eken, 
Enen, Furen, Gran, Linden. Ur saklig synpunkt finns alltså ingen-
ting att invända mot den framställda tolkningen. 

Men vad heter nu al på västerbottniska? Rietz dialektordbok 
uppger för Västerbotten "ullra (rätteligen uldra)f," och anför ock-
så formerna "aldr, oldr, auler". Nu kan uttalet i olika socknar 
lämpligen betecknas på följande sätt. Nordmaling, Degerfors, Vän-
näs order, Umeå årder, Sävar, Bygdeå, Nysätra, Lövånger öller, 
Burträsk, Skellefteå, Byske, Norsjö, äuller, auller. För Vännäs 
och Bygdeå har också antecknats formen åller. 

Liknande former påträffa vi i Ångermanland, t. ex. Grundsun-
da order, Anundsjö öller, Arnäs ödder, Bjärtrå årder, örder. Lika-
dant är förhållandet med Norrbotten, Piteå årder, Edefors årder, 
Nederluleå ålder, Överluleå, Råneå årder, Nederkalix och Töre al, 
Överkalix el. Om vi ta några stickprov från andra landskap, så få 
vi för Gestrikland och Hälsingland årder, Uppland årder, årder, al, 
Dalarna ålder, ålder, åller, Värmland ärd, ål, Västergötland arr, al, 
Bohuslän örr, årr, Halland al, all, alle, Öland al. 

N o t . Föreliggande uppsats utgör en omarbetning av en artikel i Namn 
•och Bygd 1928. 
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Gemensamt för alla dessa namn på al är, att intet enda företer 
något t-ljud. Nu heter det emellertid hos S. Grapengiesser i upp-
satsen Västerbottniska växtnamn (Västerbotten 1927, s. 257): "Ål-
der (med tjockt 1), Alnus incana, al. Även ålder, förr ulter". Vi 
skola se efter, om uppgiften om ett äldre uttal ulter håller streck. 
Unander anför i sin avhandling "Allmogemålet i södre delen af 
Västerbottens län" (1857) aldr, oldr och Sidenbladh i "Allmogemå-
let i Norra Ångermanland" (1867) odder. I Stenbergs ordbok över 
Ume-målet (1804) heter al öhdder (hdd betecknar "tjockt d"). I 
Lyttkens "Svenska växtnamn" finns heller ingen form med t. I Lin-
nés lapska flora (1737) uppges för Västerbotten ulra för al. 

Men, invänder någon, detta ullra, ulra, som naturligtvis är be-
stämd form, heter alltså i obestämd form uller, kan man då inte tän-
ka sig, att ett t blivit inskjutet mellan 1 och r, så att man på denna 
väg kunde komma till formen ulter? Nej, mellan 1 och r inskjutes 
aldrig t, men väl ofta d, varpå flera dialekter lämna bevis, ex. tall-
drik, dalldra, skvalldra, jilldra. Både 1 och r äro tonande konso-
nanter, den inskjutna konsonanten blir också tonande. Ett our-
sprungligt t däremot finna vi t. ex. i ordet hustru, som kommer av 
hus-fru, där f föll bort, varpå t sköts in för att underlätta uttalet. 
Att den inskjutna konsonanten blev t (alltså tonlös) beror på att det 
föregående s är tonlöst. 

Påståendet att ulter betyder al är att jämföra med ett Glozel-
fynd, varom ingen tvekan behöver råda, att ett falsarium föreligger. 

För att komma ordet närmare inpå livet skola vi se efter, huru 
sammansatta sjönamn pläga bildas och ta då våra flesta exempel 
från Degerforsbladet. Mycket ofta ingår ett djurnamn i sjönamnet. 
Exempel härpå äro Abborrtjärn, Gäddtjärn, Mörtsjön, Rudtjärn; 
Gåsvattnet, Göksjön, Lomtjärn, Riptjärn, Svanatjärn; Bjennsjön 
(bjenn = björn), Bjurtjärn (bjur = bäver), Ekorrträsket, Hara-
tjärn, Hundtjärn, Järvtjärn, Uttersjön, Vargtjärn. Somliga namn 
ange något för sjön utmärkande drag, ex. Bredträsket, Mjösjön 
( = smalsjön), Långtjärn, Stortjärn, Lilltjärn, Kroksjön, Trehör-
ningen, Ljusvattnet, Klarvattentjärn, Svarttjärn, Djuptjärn. Eller 
också har sjön fått namn efter någon person eller någon lokalitet 
vid sjön, ex. Aron-Olsa-träsket, Per-Olsa-tjärn, Fäbodtjärn, Bastu-
tjärn, Gamkvarntjärn, Lappkåtatjärn, Bubergssjön. Ibland har 
sjöns användning kommit till uttryck i namnet, såsom fallet är med 
de många småsjöarna med namnet Hamptjärn, vilket visar, att man 
använt dem vid rötning av hampa. Stundom ingår i sjönamnet ett 
ord, som betecknar ljud eller läte av något slag. Rätt genomskinli-
ga äro sådana namn på sjöar utanför vårt landskap som Skrålen, 
Skrikegallen, Tjutingen och Ylen. Även Hjälmaren hör till denna 
grupp, jämför det västerbottniska jaaltn = tjuta, skrika, jama samt 

n 
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hur hjärta här kan heta jaart. Ett annat ävenledes mindre genom-
skinligt ex. är Urnan = den dundrande, dånande el. d. 

Ultervattnet antar jag också vara av denna typ. Utter skulle på 
riksspråk heta ultra. Verb på —ra, som beteckna ljud, ha vi ju 
många ex. på: bullra, mullra, skallra, slamra, pladdra, smattra, 
snattra, muttra, kuttra, puttra, fnittra, klirra, surra. I västerbott-
niskan ha vi ytterligare flitter, flatter, gnitter, gnatter, fnittra, glöm-
mer bullra,hukker gnägga, mäkker bräka, lammer larma, slamra. 
Från andra dialekter kunna naturligtvis än fler ex. framdragas. 

Både r och t bruka förekomma såsom avledningselement i verb, 
som ha s. k. iterativ betydelse, d. v. s. beteckna upprepad handling, 
jämför glimra och glimta med glimma. Liksom glimra och glimta 
äro bildade på glimma, är även ultra bildat på ula. Detta verb, som 
(jämte yla) finns i flera dialekter, är ett ljudhärmande ord av sam-
ma slag som det latinska ululare. 

I Fredrik Widmarks anteckningar från hans dialektresa i Väs-
terbotten och Norrbotten 1860 förekommer bland orden från Nysät-
ra "ulter småklaga (om barn)." Ordet lever fortfarande kvar i Ny-
sätra, vanligen i sammanställningen ulter å grin. J. V. Lindgren 
har också ordet från Bygdeå och (med annan vokalism) från Bur-
träsk, Lövånger och Skellefteå i manuskriptet till sin ordbok över 
Burträskmålet. 

Det kan förefalla vågat att låta ulter i Ultervattnet få betydelsen 
klaga, jämra sig. Men att namnet inte står ensamt, sågo vi av 
exemplen, vi nyss anfört av denna sjönamnstyp. Det är emellertid 
mycket troligt, att detta ulter förr haft en mera allmän betydelse, lju-
da, låta, och sedan fått den specialiserade betydelse, som det nu har. 
En parallell härtill ha vi i verbet urna (jämför det ovan anförda 
Uman), som på somliga håll fått sin användning inskränkt och en-
dast betyder tjuta (om hundar). 

Om vi i våra dagar skulle ge namn åt en sjö eller ett vatten,, 
skulle vi med all säkerhet grunda namnet på ett synintryck, ej på 
ett hörselintryck. För våra förfäder, som levde ett naturliv i skog 
och mark och hade de yttre sinnena mer skärpta än vi, ställde sig 
saken annorlunda. Att namnet är ljudbetecknande, tyder på att det 
ej tillhör de yngre. I 1543 års jordebok upptogos 7 åbor i Ulter-
vattnet, och av byar, som nu hänföras till Bygdeå, överträffades den 
då i detta avseende endast av B obacken, Gullmark och Rickleå. Ul-
tervattnet tillhör alltså de äldsta byarna inom socknen, de största 
byarna bruka nämligen också vara de äldsta. 
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' CPå f i f f a vännens arm 

¿72 Jo fai favisa. 

Upptecknad i Mårdsele och Trehörningen, Degerfors s:n, 
anno 1928 av G u s t a v F r i d n e r . 

Den första lördagsafton, jag gick till vännen min 
och knackade på dörren, då slapp jag inte in; 
då rann det mig i sinne-ne-ne, hon har en annan inne-ne-ne, 
kanhända, o, kanhända hon övergivit mig. 

Men nästa lördagsafton, jag gick till vännen min 
och knackade på dörren, då slapp jag genast in. 
Där var så fullt av herrar-ra-ra, och stövlarna de knarra'-ra-ra, 
och alla ville hava min lilla vän till sin. 
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De grevar och baroner och andra höga män, 
de togo fram guldringar att skänka åt min vän; 
vad skull' väl jag då tänkä-ka-ka, som mer ej had' att skänka-ka-ka 
än ett uppriktigt hjärta, som klappar för min vän. 

Jag tog då fram min flaska, tog mig en liten sup, 
men herrarna blev' arga och ville le' mig ut. 
Men när vi börja' fäkta-ta-ta, blev' herrarna så lätta-ta-ta, 
och lilla vännen sade: "Jag älskar endast Dig!" 

Då tog jag av mig rocken — ty jag blev litet varm — 
och lade mig att vila på lilla vännens arm. 
Hur skönt det är att vila-la-la, kan ingen fullt beskriva-va-va, 
hur skönt det är att vila på lilla vännens arm! 

På mig så vaktar fader, på mig så vaktar mor, 
på mig så vaktar syster, så ock min lilla bror. — 
Men låt dem på mig vakta-ta-ta, jag går så ganska sakta-ta-ta, 
jag går så ganska sakta till lilla vännen min. 



R A N D A N T E C K N I N G A R I RESEJOURNALEN 

Av H. M.—N. 

ägmätaren på instrumentbrädan visar, att den fyrtionde milen 
av dagens resa är tillryggalagd, och uret bredvid upplyser om 
att tiden närmar sig midnatt. Sex mil kvar. Med den fart vi 

nu hålla, bör inte stort mer än en timme återstå, förrän målet är 
nått, den lilla lappmarksbyn högt uppe under fjället. 

Jag har sjunkit ihop så bekvämt som baksätet i Dogdekupén till-
låter. Se'n dess jag för en timme sedan lät chauffören avlösa mig 
vid ratten, har samtalet oss emellan dött ut. Tystnaden omkring 
mig förefaller mig intensivare och djupare än jag någonsin minns 
mig ha upplevat. Motorns jämna morrande och ringnabbarnas 
kvitter mot den hårda, redan litet höstfrusna vägbanan äro ljud, 
som för längesedan upphört att inverka på trumhinnorna. Avlägs-
nare och på något sätt overkligare är det svagaste sus i en snäcka 
komma de stillheten och tystnaden i det nattliga obygdslandskapet 
att bliva än mera påfallande. 

Vagnen girar lätt i en kurva och jag känner ett svagt ryck, då 
pedalen åter går i botten och farten ökar. 50 — 60 — 70 — speed-
meterns visarmål vibrerar otåligt men stannar till sist vid en siffra, 
som kommer mig att med ett leende minnas lagens stadgar om hög-
sta tillåtna hastighet för bil på landsväg. Jag betraktar bakifrån 
mannen vid ratten. Allt jag ser av honom är hans breda, trygga 
rygg» lätt framåtböjd över styrhjulet, och hans ansikte i halvprofil 
vänt ifrån mig, svagt belyst av instrumentbrädets blåvita lilla 
lampa. 

Detta ansikte, denna rygg, de smidiga, snabba och ändå kraft-
fulla händerna kring ratten — gud vet varför, men de ingiva mig en 
egenartad, glädjerik trygghet och bekymmerslöshet, som på intet 
sätt motsvarar det faktum, att mitt liv beror av dem på denna nattli-
ga jakt i åttiokilometersfart genom okända obygder. Jag finner allt 
så självklart och naturligt. Bilen är ju konstruerad för att kunna hål-
la denna fart, vägen, där den sträcker sig, miltals rak som en lina, 
genom skogar och över myrar, där dikena kanta den med metalliskt 
glänsande vägvisarband av blankt, stilla myrvatten, är ju som en-
kom tillrättalagd för denna resa, och gestalten där framför mig 
vid styrhjulet, är det inte en gestalt som synes skapad att sitta på 
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timslång vakt med blicken skarp och handen fast, outtröttlig, aldrig 
slappnande, koncentrerad, beslutsam, målmedveten, lugn i tillför-
sikten på sin egen kraft. 

Det faller mig ett ögonblick in, där jag sitter uppkrupen i kupé-
hörnet, att jag skulle vilja säga ett ord om vad jag tänker på, ett 
ord som skulle låta min vän därframme förstå att jag beundrar ho-
nom. Men eftersom jag inte kan finna något ord som passar och 
fruktar att göra mig löjlig tiger jag fortfarande och försjunker i 
drömmerier, tills jag glömmer tid och rum. 

* 

Jag kommer att grubbla över, var jag förr en gång sett en natt 
så sammetssvart och med så klara och stora stjärnor som denna. 
Och så med ens minns jag det. Och med minnet av den natten föl-
jer en hel serie bilder ur det förflutna, som nu åter skimra förbi 
min inre syn mot lappmarksnattens höstmörka fond. 

Det var en kvävande het försommardag för en fyra—fem år se-
dan i en otroligt dammig, otroligt smutsig I I-klasskupé i tåget mel-
lan Milano och Genua. Kupén är överfylld med folk. Mammor 
med lindrigt klädda, lindrigt rena bytingar i knäet, vid bröstet, och 
krypande runtomkring sig, på alla fyra på det dammiga kupégolvet, 
arbetare, unga soldater, och i ett hörn av kupén den obligatoriske 
herr Muller eller herr Schultze aus Berlin med barn och blomma. 
Allt som allt, intet vidare angenämt ressällskap, ingen lustresa just. 

Men timmarna gå i alla fall. Det skymmer. Det blir natt. Så 
plötsligt och oförmodat, som det endast sker därnere i södern. Och 
allt som tiden skrider fram, blir det tommare och tommare i kupén, 
tills herr Schultze med familj jämte undertecknad äro ensamma 
kvar. 

Men då händer det. Det gnisslar till i bromsarna och tåget 
stannar vid någon liten eländig station, en av de många på vägen 
Fem minuters uppehåll. Gudskelov, då kan man åter få andas. 
Jag stiger av tåget och vandrar fram utmed järnvägsperrongen i 
riktning mot stationen, där en svag fotogénlampa belyser en den 
mest pittoreska scen jag någonsin tror en folklivsmålare skulle ön-
ska sig. 

Det är två unga män som skola resa. Och deras familjer äro 
nere för att säga dem farväl. Familjer, eller kanske rättare sagt 
släkter. Ty det är av allt att döma icke bara mödrar, fäder och sys-
kon, utan även kusiner och sysslingar och tremänningar i långa ba-
nor, tillhopa minst ett fyrtiotal personer. 

Jag avancerar närmare den upprörda gruppen, och spridda ord 
och meningar, som nå fram till mig på klingande norditalienska, ge 
mig snart klarhet vad saken rör sig om. De två ynglingarna äro 
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emigranter på väg till Genua, där Atlantbåten väntar, som skall fö-
ra dem till det f järran landet i väster, sagolandet, guldlandet. 

Hur länge skola de stanna därute? Fem år, tio, femton? Vem 
vet. Det beror på. Men en dag skola de i alla fall återvända med 
mycket pengar. Ja, så säkert skola de återvända, bara de hunnit 
förtjäna nog. 

Mellan kyssar och tårar och långa omfamningar, börjande med 
far och mor och slutande med yngsta kusinen, och så om och om 
igen, försäkra de detta: Vi skola återvända. Visst kommer vi till-
baka. Och då ! 

Men nu äro de fem minuterna gångna. Skall inte tåget fortsät-
ta? Ånej, det brådskar inte. Själva stationsinspektoren är med 
bland de avskedstagande och djupt engagerad i den allmänna rörel-
sen. Nu tar han begge pojkarna i famnen, den ene efter den andre, 
och kysser dem ljudligt mitt på munnen och så är det åter släktens 
tur. Tåget står så säkert fem minuter till. 

Och där står jag, kylig och reflekterande nordbo, under Italiens 
varma stjärnor, och försöker göra mig reda för vad jag känner in-
för denna rörande scen. Känner jag någonting alls, utom möjligen 
ett inre gott löje åt alltsammans? Det är ju som en barnslig 
teater. Så mycket väsen för ingenting! Så många tårar, så många 
kyssar, så mycken rörelse för dessa pojkar, som fara bort några år 
och så säkert komma tillbaka. Ty jag vet, att de verkligen vända 
tillbaka. Dessa ynglingar, var i hela världen skulle de till slut 
kunna stanna och bliva hemma annat än i sitt eget varma och soli-
ga fosterland, där själva naturen är en enda ljuv smekning och li-
vet ett stort ljust leende. 

De vända tillbaka så säkert. 
* 

Det är egendomligt med minnen, hur de föda varandra, hur den 
ena synen drar med sig den andra i släptåg. Nu förflyttar jag mig 
i minnet tre år framåt i tiden. Scenen är en järnvägsstation långt 
uppe i vårt eget Västerbotten, en knutstation på stambanan. 

Bland det hundratal av resenärer som på perrongen invänta det 
sydgående snälltågets ankomst har jag särskilt lagt märke till en 
liten grupp av människor. De äro tre stycken: far, mor och dotter, 
av allt att döma en hemmansägarefamilj från någon liten by inåt 
Lappmarken. Jag kom att observera dem redan på tåget från Lyck-
sele, då jag en stund delade deras kupé. Fadern, en liten seg väs-
terbottensbonde med sträva drag och händer, vilka, ovana vid den 
påtvungna sysslolösheten, tyckas liksom hemlösa och bortkomna 
där de i en tafatt ograciös ställning oroligt vila på hans knän. Mo-
dern, en ännu mindre gestalt, krökt av år och mödor, med tunna, li-
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tet vissna drag kring den envist hopbitna munnen. I handen kra-
mar hon nervöst en näsduk. Dottern, kanske omkring en tjugo år, 
blond, ej utan en viss skönhet, men med ansiktet liksom stängt och 
tillslutet kring ett tungt, trist allvar. Även hon kramar i handen en 
skrynklig näsduk, som hon då och då för till ögonen för att borttor-
ka en tår. 

I början sutto de tysta. Men så började fadern att tala. Rösten 
är sträv liksom de ord han då och då enstavigt och mödosamt pres-
sar fram. Det är flickan han talar till och förmanar. Och nu blir 
jag med ens inne i situationen. Flickan skall emigrera. Hon är på 
väg ned till Stockholm för första gången i sitt liv. Skall visera 
Amerikapasset och så fortsätta via Göteborg. Far och mor följa 
henne på väg ned till stambanestationen. Där skola de överlämna 
henne åt framtiden och ödet för att själva ensamma och trista åter-
vända till den lilla lappmarksbyn. En dotter och tusen förhoppnin-
gar fattigare. 

Fadern talar och förmanar. Intet vänligt ord finner han, men 
heller inga direkt ovänliga. Allt vad han säger är i grund och bot-
ten så likgiltigt, ty han talar bara för att döda den pinsamma tyst-
naden och för att icke förråda sina egna tunga tankar. Ingen hör 
väl heller egentligen på vad han säger, fast både modern och dot-
tern snyfta till ibland i sina näsdukar. Var och en tänker sin tan-
ke för sig, även fast tankarna hos dem alla tre är en och densamma: 
En skilsmässa för evigt. — 

Fadern tystnar och försjunker i butter tankspriddhet. Då tar 
modern upp tråden och fortsätter. Entonigt, dämpat och enstavigt 
gör hon sina anmärkningar och ger sina råd. Vardagliga råd, var-
dagliga anmärkningar. Ingenting som rör det innersta av saken, 
detta outsägligt trista: skilsmässan som förestår och som blir för 
livstid. 

Äntligen är tåget framme. Och nu gå de alla tre upp och ner 
på perrongen i väntan på snälltåget, som om några minuter skall 
göra avskedet definitivt. 

Jag iakttar på avstånd gruppen. Av de få men talande gester-
na och ansiktsuttrycken förstår jag, att samtalet pågår som förut. 
Monologen från fadern och modern, tystnad och en och annan stor 
och tung tår från dottern. Och så återigen den beklämmande tyst-
naden. 

Då brusar snälltåget in. I den allmänna rusningen längs tåg-
sättet hinner jag uppfånga med en sista blick de tre ensammas av-
sked. Modern gråter stilla och bortvänd. Flickan likaså. Fadern 
hesiterar ett ögonblick men bemannar sig strax och räcker hastigt 
dottern sin hand. — Ja, adjö då, Stina. Du, du — han full-
bordar icke meningen, utan vänder sig tvärt och fattande sin grå-
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tände gumma i handen vandrar han tillbaka mot stationen utan att 
en enda gång vända sig om. 

Skilsmässans ögonblick är förbi. Tåget rullar ut och försvin-
ner. — 

* 

Denna lilla episod, så obetydlig och alldaglig på sätt och vis,, 
hur många gånger har den icke dykt upp i mitt minne under de år 
som gått. Och ständigt har jag därvid på nytt erfarit samma kän-
sla av djup beklämning och tristhet, som då jag bevittnade händel-
sen. Den rörde mig på ett alldeles särskilt sätt. Varför vet jag vis-
serligen själv, men jag tror ej att jag kan förklara orsaken. När-
mast kanske jag kommer saken, om jag säger att dev var s v e n s k -
h e t e n i detta avsked, som var så omedelbart gripande. Detta att 
känna så oändligt djupt och mycket och säga så litet, denna förte-
genhetens heroism, som kanske är ett av vår nations egendomli-
gaste och noblaste karaktärsdrag. Jag vet mig aldrig ha upplevat 
den så intensivt, som den gången på den lilla västerbottniska järn-
vägsstationen, men heller aldrig insett dess tragik så klart som då. 

"Vårt land är fattigt, skall så bli . . ." ej blott för den som guld 
begär, men även för alla dem som längta efter det som i själva ver-
ket är långt värdefullare än allt guld i världen: en smula hjärtlig-
het och omedelbar ömhet, några varma impulsiva ord, sagda i sam-
ma stund de upprunno i tanken. 

När allt kommer omkring ha vi svenskar tämligen lätt för att 
utöva förtegenhetens och behärskningens dygder. Det kräves av 
oss större mod för att någon gång våga visa och säga vad vi in-
nerst känna av hjärtats ömhet och tankens värme. Men frågan är, 
om det ej ibland vore mödan lönt att försöka. 

Det andliga och sociala klimatet i vårt land är strängt och bis-
tert som naturens eget. Utan tvivel skulle det kunna bliva gästvän-
ligare och varmare. Och lika otvivelaktigt är, att en sådan klimat-
förbättring skulle bespara vårt folk många av dessa bittra avsked 
för livet av vilka den lilla lappmarkstösens här skildrade var ett i-
bland de tusenden som för varje år äga rum på hundrade järnvägs-
stationer runt om i vårt stora vackra fosterland. 



Dalkarlså herrgård, Bygdeå. 

N Å G R A A N T E C K N I N G A R OM DALKARLSÅ 
I B Y G D E Å M E D EN M I N N E S R U N A ÖVER 

FRÖKEN ULRIKA HAGGSTRÖM 

Av ALB. MARKGREN. 

Ombedd av redaktören för hembygdsföreningens årsbok att 
stfriva en döds- och minnesruna över fröken Ulrika Hägg-
ström vill jag, så gott jag kan, gå denna önskan tillmötes. 

Enär som bekant fröken Häggström till föreningen donerat en syn-
nerligen värdefull samling av antika och värdefulla möbler m. m. 
att ingå i muséets samlingar för att för framtiden erinra om den 
högrestånds interiör, som under förra århundradet var känneteck-
nande för större herrgårdar inom länet, är en minnesruna i före-
ningens årsbok över henne väl på sin plats. För att dock få en rätt 
bild av fröken Häggströms liv och personlighet synes mig en yttre 
omramning av densamma vara behövlig eller en teckning böra gi-
vas över den miljö, i vilken hon såsom en förmögen brukspatrons-
dotter uppväxte och fostrades. Och då det dessutom ju alltid är av 
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värde att få bevarat vad som från herrgårdsliv och -verksamhet på 
olika orter kan finnas att anteckna, innan glömskans slöja faller 
däröver, kan det ju ock vara av intresse att medelst efter samtida 
ännu levandes uppgifter något antecknas från herrgården Dalkarls-
å, hur den kom till och vad betydelse affärsdriften med huvudsäte 
därstädes haft under familjen Häggströms tid. 

Den på denna plats boende grenen av den annars så vitt sprid-
da släkten Häggström hade till stamfader en handelsman med nam-
net Johan Häggström. Hans födelsetid är okänd, men torde ha in-
fallit i mitten av 1700-talet. Enligt anteckning i Bygdeå försam-
lingsbok inflyttade (eller bodde) denne Häggström, som var från 
Umeå, till Dalkarlså vid slutet av 1700-talet och blev gift med Anna 
Maria Tjärnström, född 1766. En son till dessa makar var Erik 
Häggström senior, född 1794. Denne, den äldre Häggström, som 
var farfar till fröken Ulrika Häggström, fick genom giftermål med 
bondedottern Brita Andersdotter-Persson, född 1788, hemmanet 
n:r 2 Dalkarlså. Han utvidgade sin fars handelsrörelse genom 
uppköpande av trävaror, tjära m. m. Längre fram i tiden eller vid 
mitten av 1800-talet begynte han med båt- och fartygsbygge. Den 
första skutan eller galeasen byggdes vid Sundudden, Dalkarlsåns 
mynning. Sedan ordnades skeppsvarv på Änglandsskäret därutan-
för; därefter på Prästskäret eller såsom det och kallades Marieberg, 
antagligen efter hans frus namn Maria. Rörelsen vidgades allt 
mer och Häggströms fartyg gingo i fraktfart vida omkring på ut-
ländska hamnar. Det var vid Dalkarlså enahanda förhållande som 
samtidigt i Umeå, där skeppsvarv fanns å Teg och i Skellefteå, där 
skepp byggdes på Karlsgård och Strömsör. Häggström blev en 
förmögen man med affärsförbindelser vida omkring med andra 
handelshus efter norrlandskusten. Bl. a. må nämnas Bergman Ols-
son i Kalix, mellan vilkens familj och Häggström rådde intim vän-
skap. Under sin storhetstid var Häggström ägare av Johannesfors 
järnbruk i Sävar, Strömbäcks glasbruk i Umeå landsförsamling 
samt av Strömsör i Nordmaling. Därtill delägare i Håknäs såg-
verk därstädes. Dalkarlså var vid den tiden liksom senare under 
Häggström j:ors tid centrum för den kommersiella rörelsen i Byg-
deå och platsen vid kyrkan var den andliga och kulturella huvud-
orten och sätet för den kyrkliga och borgerliga styrelsen inom för-
samlingen. Robertsfors bruksrörelse hade då ej någon större om-
fattning, ehuru den tydligen under god ledning var stadd i uppåt-
gående. 

På Dalkarlså voro ofta orten honoratiores, s. k. "Bygdeåadeln" 
— civila och militära tjänstemän, sjökaptener, förvaltare och tjän-
stemän vid Robertsfors bruk, m. fl. såsom "fina herrar ansedda" 
samlade. Dess herrgård gästades av resenärer från både söder 
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Brukspatron Erik Häggström j:or, 
Dalkarlså. 

• Patronessan Häggétröm j:or, 
Dalkarlså. 

och norr. De senare, särskilt affärsmän som hade långa resor att 
göra ned till huvudstaden, funno ett behagligt rastställe i det alltid 
gästfria hemmet. Vid fartygsutskjutningar höllos stora kalas med 
riklig förplägnad för över- och underordnade. Att likväl med all 
ståt följde skuggsidor, vållade av för njugg betalning av produkter 
och arbete var något som hörde den tiden till. Därtill gick, särskilt 
under den höga konjunkturstiden under och efter fransk—tyska 
kriget i början av 1870-talet, brännvinsfloden sorgligt fram här så-
som överallt i Västerbottens bygder med armod och nöd i följe i 
många hem. Samlades av trävarurörelsens patroner vid denna tid 
rikedomar, måste man dock ihågkomma, att vi ha deras initiativ och 
företagsamhet i mångt och mycket att tacka för det högre värde sko-
gen och jämte den även malmen fått och som kommit senare släkten 
till godo. 

Brukspatron Häggström d. ä. var 2:dra gången gift med Maria 
Kristina Widmark från Nysätra. Med henne hade han ej mindre 
än 10 barn — i 1 :sta giftet voro födda 2 flickor — av vilka sonen 
Carl blev en framstående läkare, bosatt i Stockholm och hållen i ak-
tat minne i hemorten för ett flertal donationer. En annan son Jo-
han H., blev sjökapten och dog i Rio Janeiro. En tredje, Olov, för-
de som kapten smärre båtar vid hemortens kuster, bl. a. "Umeå" 
mellan Stockholm—Norrland. 

Dottern Kristina blev gift med ingenjör Kjellerstedt, Umeå, Eri-
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ka med handlanden O. Thurdin i Nordmaling. och Thilda med jäg-
mästare Axel Kjellerstedt i Umeå. 

Brukspatron Häggström avled den 31 juli 1861 å Dalkarlså, 
där han vårdats efter ett på Strömsör erhållet slaganfall. 

Äldste sonen, Erik Häggström junior, övertog efter fadern Dal-
karlså och fortsatte affärsrörelsen med god framgång. Han var en 
mycket intelligent och begåvad man med klar och framsynt affärs-
blick, därtill en fin och aktad personlighet, uppburen av stort och 
allmänt förtroende. Såsom vittnesbörd härom må nämnas, att han 
under flera år var representant för länet vid riksdagen o.ch säges 
där på märkbart och hedrande sätt ha främjat hembygdens intres-
sen. Hans livs- och verksamhetstid blev dock ej lång. Helt ovän-
tat och efter blott några dagars sjukdom (difteri) avled han som-
ma 1874 den 11/7. Och med hans bortgång kom omslaget från väl-
stånd och all yttre glans till ekonomisk nedgång och misär. Det 
berättas att brukspatronen på sin dödsbädd sagt till sin maka: 
"Det stundar svåra tider, då egendomar bli av ringa värde; sälj 
vad du kan fortast möjligt". Den framsynte affärsmannen förutsåg 
högkonjunkturens snara sjunkande, ej minst i fråga om segelfar-
tygens betydelse och värde, sedan ångan begynt tagas i bruk för sjö-
farten. Hans råd blev dock ej följt. Sterbhusdelägarna och utred-
ningsmännen voro optimistiska och dröjde med realisationen tills 
nödtvång framtvingade den. Boet måste sättas i konkurs. Sist sål-
des för lågt pris fartygen. Det sägs att bortåt ett 20-tal större och 
mindre sådana funnos vid patronens död. Den rike brukspatronens 
maka och barn stodo så alldeles utblottade. Egendomen Dalkarlså 
blev sen under hand förvärvad av patronens svåger, inspektören 
Carl Wall, som därigenom kunde erbjuda hem åt patronens hem-
lösa maka och barn. Efter Walls död 1905 återbördades Dalkarls-
å till de då levande syskonen Johan, Nils, Hulda och Ulrika Hägg-
ström, som utom Johan, vilken avled såsom bankkamrer i Falun, 
där fingo utan bekymmer tillbringa sina återstående levnadsdagar. 
Sedan de tre förstnämnda syskonen avlidit, blev fröken Ulrika 
Häggström ensam ägare av Dalkarlså med inventarier. 

Det är ganska egendomligt och på samma gång vemodigt att till 
detta gamla herresäte, vars ägare, Häggström d. ä. hade 12 barn 
och den yngre 10, till sist ej skulle finnas någon arvinge i nedsti-
gande led, utan endast kusiner och deras barn. 

Och det var förvisso endast av denna anledning och framför allt 
av pietetskänsla för fäderna, vilkas minne fröken Häggström önska-
de bevarat och hedrat, som hon under senare åren av sitt liv börja-
de tänka på att bortskänka egendomen Dalkarlså med dess värde-
fulla inventarier. Till en början planerade hon bortgivande av 
egendomen till ett hem för pauvres honteux, en tanke som hon lät 
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Fröken Ulrika Häggström, Fröken Rosa Franzén, 
Dalkarlså. guvernant å Dalkarlså. 

förstå framkallats genom hågkomst av egen en tid erfaren hemlös 
ställning. Hon kom dock till insikt om att gårdens läge ej var för 
det ändamålet lämpligt och att kapital, som hon ej ägde, var erfor-
derligt om ett sådant hem skulle kunna uppehållas. 

Slutligen mognade hos henne beslutet att donera gården och en 
del av hemmanet till länets landsting för upprättande av ett konva-
lecenthem eller liknande anstalt för sjuka eller hjälplösa. Det vär-
defullaste av det gamla hemmets möblemang skänkte hon såsom 
förut nämnts till länets hembygdsförening att sammanföras i dess 
muséum å rum som skall kallas "Häggströmska rummet" och min-
na om vad namnets bärare en gång varit och verkat för hemortens 
och länets utveckling och bästa i ekonomiskt och kulturellt hänseen-
de. Syftet med de storslagna gåvorna är förvisso ock vunnet. De 
båda brukspatronerna Häggström, fader och son, skola bland mån-
ga andra industrimän i Västerbottens historia länge leva och aktas 
såsom stormän i fråga om exploatering av dess naturliga tillgångar. 

Efter denna kanske något för utförliga historik över Dalkarlså 
och teckning av den miljö, i vilken fröken Ulrika Häggström fostra-
des, må nu något sägas om hennes egen levnad och personlighet. 
Den 2:dra i ordningen av 10 syskon — av vilka 5 dogo i späda år 
— föddes hon den 9 mars 1851. Hennes mor hette Maria Wid-
mark, född 1829, även hon såsom farmodern från Nysätra, dotter 
till fanjunkare Widmark därstädes. Hon var en god och plikttro-
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gen maka och moder, som med duglighet och omsorg skötte det sto-
ra hemmet, om hon ock icke ägde den stora begåvning och vidblick,, 
som maken hade. Hon avled å Dalkarlså den 15 juli 19881. För-
äldrarna voro kusiner. 

Dottern Ulrika, kroppsligt svag ända från födelsen, hade 
även under uppväxttiden och kan man säga under hela sin lev-
nad en svag och bräcklig hälsa. I hemmet ägnades dock henne 
den bästa omvårdnad. Hon var andligen väl begåvad och erhöll 
jämte systrarna Hulda och Nikolina en omsorgsfull uppfostran 
fina och bildade hem. En Rosa Franzén, sondotter till biskop Fran-
zén, en assessorsdotter Karolina Nordström från Jönköping, en 
Ebba Ekekrantz och en Alma Bucholtz från Stockholm voro för 
flickornas undervisning anställda som lärarinnor. Därtill fick hon 
med systern Hulda för språkutbildning och förströelse tidtals vistas 
utomlands och under faderns vistelse vid riksdagen under flera vin-
trar vara med honom och hos farbror Carl i Stockholm. Faderns 
dödsbud nådde henne under vistelse i London. Alltifrån barndo-
men mycket intresserad av läsning följde hon med livligt intresse 
vad tidens litterära och kulturella alster kunde giva till odling för 
hennes själ. Hemmet var ock försett med rikhaltigt bibliotek av bå-
de nytt och gammalt. Och med den svaga hälsa hon hade, var läs-
ning hennes stora lust och förströelse. Hennes väsen och uppträ-
dande präglades av stillhet, en påfallande fin tukt och försynthet 
samt godhet och välvilja som tilltalade och värmde. Därtill var hon 
alltid gästvänlig, deltagande och hjälpsam, där nöden vädjade till 
henne, utan att hon därför ville synas och prisas. 

Efter syskonens bortgång blev hon alldeles ensam med sina min-
nen i det gamla stora hemmet och vande sig så därmed, att hon i 
det längsta avböjde att mottaga vad man tyckte hon så väl behövde, 
vårdarinna och sällskap i ensligheten. Först de sista månaderna av 
hennes levnad fick en hemmet närstående väninna taga vård om 
henne och hemmet samt sluta hennes trötta ögon till sista vilan. 
Det var den 21 januari d. å. En barnslig och ödmjuk gudsförtrös-
tan låg som underlag i hennes själsliv allt ifrån ungdomstiden. Mot 
slutet av hennes dag härnere framträdde denna Gudstro så klart 
och älskligt som en ljusstråle från evighetens värld. Det gamla 
hemmets älsklingspsalm n:r 250 i vår psalmbok låg på hennes läp-
par och hon kunde aldrig för ofta höra den läsas för sig. 

Bygdeå församlings åldriga kyrka var av henne vördad och kär. 
För dennas renovering har hon ock skänkt en vacker summa, 10,000 
kr. Några dagar före sin bortgång överlämnade hon till kyrkan en 
stor illustrerad bibel från år 1618, som tillhört familjen och som nu 
fått sin plats på predikstolen. En annan mindre, nyare bibel med 
över 500 vackra stålstick pryder altarbordet. 
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Och nu vilar hon själv i familjegraven, som prydes av en röd-
brun granitvård i form av en grov och hög stubbe med avhuggna 
kvistar, vilkas tal (10) svarar emot antalet av Häggström juniors 
barn. 

Tacksamhet, vördnad och kärlek av släktingar och vänner, av 
Bygdeå församling samt Västerbottens läns landsting och hem-
bygdsförening skall förvisso alltid bevara hennes minne, minnet av 
den fina, älskliga kvinna som blev den sista av dödens skoningslösa 
yxa fällda grenen på det en gång så stora och rikt lövklädda Hägg-
strömska stamträdet på Dalkarlså. 

Häggströmska familjegraven, Bygdeå kyrkogård. 



Detalj av målad tapet, Ulriceberg, Övre Seiet, Lövånger. 

KRING H E M B Y G D S K U R S E N I SKELLEFTEÅ 
1 9 2 6 

Av HENNING WIKSTRÖM. 

Då styrelsen för Västerbottens läns Hembygdsförening uttalat 
önskemålet, att en redogörelse måtte utarbetas för den av sty-
relsen för Skellefteå stads Föreläsningsförening anordnade 

hembygdskursen i Skellefteå den 4—9 juli 1926, får jag härmed på 
uppdrag av sistnämnda styrelse tillmötesgå denna önskan, i för-
hoppning, att den berättelse över nämnda kurs, som här nedan föl-
jer, möjligen skall kunna erbjuda något av intresse för länets hem-
bygdsvänner och i någon mån bidraga till att bland dem skapa ökad 
förståelse för den speciella hembygdsidé, som denna kurs var av-
sedd att stödja och befrämja. 

För att klargöra syftemålet med ifrågavarande hembygdskurs, 
dess ekonomiska förutsättningar, planläggning m. m. tillåter jag 
mig att återgiva huvudsakliga innehållet i den anmälan av kursen, 
som inflöt i programboken för den av Västerbottens läns Sångarför-
bund och Skellefteå föreläsningsförening anordnade hembygdsfes-
ten i Skellefteå den 4 juli 1926, vid vilket tillfälle hembygdskursen 
högtidligen öppnades av landshövding N. G. Ringstrand: 

"Intresset för hembygds- och fornminnesvård har under de se-
naste åren märkbart stegrats bland länets befolkning, särskilt efter 

12 
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Ulriceberg. Gammalt militieboställe, Övre Seiet, Lövånger. 

tillkomsten av länets hembygdsförening, och det är ju av synnerlig 
vikt, att detta intresse omhuldas och förkovras inom alla delar av 
länet. Här såväl som på många andra håll inom vårt land gäller 
ju, att hembygdsrörelsen kanske alltför sent väckts till liv och att 
många omistliga kulturvärden från fordom redan gått förlorade. 
Men desto större skäl är det ju då att ena alla krafter i arbetet på 
tillvaratagandet av vad som ännu finns kvar att rädda undan förin-
telsen och att utan dröjsmål gripa sig an med detta arbete. — Till 
hembygdskursen i Umeå — år 1924 — hade ett 80-tal anmälningar 
inkommit från länets olika delar, men endast omkring hälften av de 
anmälda kunde mottagas. Av dem, som ej kommo med, voro de 
flesta från länets norra del, och det syntes då styrelsen för föreläs-
ningsföreningen väl motiverat att genom anordnande av en särskild 
kurs för norra länsdelen i första hand försäkra sig om dessa intres-
serade hembygdsvänners medverkan vid insamlings- och forsknings-
arbetet. Härtill kommer en omständighet, som förklarar, varför nor-
ra länsdelen kan sägas äga sitt speciella fornminnesintresse vid si-
dan av och i samverkan med hela länets. Det är ju ett känt faktum, 
att den västerbottniska fornminnesvården leder sitt ursprung från 
Skellefteå, där redan på 1880-talet häradshövding A. F. Ekevall 
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Detalj av kakelugn med handmålade 
kakel. Ulriceberg, Övre Selet, Löv-

ånger. 

Kakeldetalj. Ulriceberg, Övre Selet, 
Lövånger. 

Stolpbod. Klutmark. Portal från 1800-talets början. 
Emma Fahlgrens gård. Emma Fahlgrens gård, Klutmark. 
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dels stiftade Västerbottens läns Fornminnesförening, dels lade 
grund till det nuvärande muséet å Nyborg, som till en början var 
länets enda. Senare delades Fornminnesföreningen på två avdel-
ningar, en i Umeå och en i Skellefteå, med var sitt museum. Skel-
leftemuseet har under många år fått åtnöja sig med i hög grad o-
tidsenliga lokaler, men sedan Skellefteå stadsfullmäktige för dess 
räkning förvärvat militärbostället Nyborg, äga dess värdefulla sam-
lingar nu omsider ett värdigt och vackert hem. En naturlig följd 
av dessa förbättrade förhållanden har emellertid blivit, att intresset 

Karlsgård, Skellefteå. 

för dessa samlingars underhåll och förkovran kraftigt stegrats, och 
det ligger likaledes i sakens natur, att museiledningen, som har des-
sa samlingar om hand, i främsta rummet inriktar sig på insamling 
av sådana fornminnen, som äro karakteristiska för dessa bygder. — 
Efter hemställan av Föreläsningsföreningens styrelse motionerade 
rektor A. Bexelius hos fjolårets landsting om ett anslag av 1,000 
kr., vilket beviljades. Samma tillmötesgående rönte styrelsens an-
hållan hos länets hembygdsförening om ett bidrag av 500 kronor. 
Sedan ett statsanslag om 500 kronor utverkats, var kursens ekono-
mi säkerställd." — När ansökningstiden till kursen utgått, befunnos 
ett 50-tal personer ha anmält sig för deltagande, och beslöt styrel-
sen att av dessa mottaga 40. Ett 20-tal kursdeltagare erhöllo var 
och en ett stipendium om 25 kr. — Som handledare för kursen hade 
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förvärvats tvenne kända hembygdsforskare, fil. lic. Åke Campbell 
och fil. d:r Erik Salvén." — Lokal för föreläsningarna var samsko-
lans musiksal. Dessutom demonstrerades museets samlingar samt 
mättes och studerades äldre byggnadstyper, dels vid kortare utflyk-
ter i stadens närhet dels under en längre färd genom norra läns-
delen. — 

Då, såsom i denna anmälan framhållits, en av huvuduppgifterna 
för den nystartade hembygdsrörelsen inom Västerbottens län otvi-
velaktigt är att organisera och igångsätta en på bred bas lagd in-
samling av äldre kulturföremål, beslöt kursbestyrelsen att vid sam-
mansättning av kursprogrammet dels lägga vikt vid sådan under-
visning, som kunde komma kursdeltagarna till godo vid utförande 
av sådant insamlingsarbete dels att i allmänhet giva detta program 
ett så populärt innehåll, att kursen kunde bli till nytta även för en 
oskolad deltagare. Programmet fick därför följande utseende: 

Måndagen den 5 juli. 
Kl. 8 fm. Bygd och bygdekultur.* 

Campbell. 
„ 9 „ Bebyggelse och fornmin-

nen.* Salwén. 
„ 1 2 „ Fornminnen och fornmin-

nesvård.* Salwén. 
„ 1 em. Byggnads- o. gårdsskick.* 

Campbell. 
„ 2 „ Uppmätning och beskriv-

ning av byggnader och 
gårdar. Campbell. 

Onsdagen den 7 juli. 
Kl. 8 fm. Gård, by o. bygd.* Camp-

bell. 
„ 9 „ Beskrivning och kartlägg-

ning av fornminnen. Sal-
wén. 

„ 1 2 „ Allmoge och textilkonst.* 
Salwén. 

„ 1 em. Äldre västerbottnisk bygg-
nadskultur.* Campbell. 

„ 2-1/.. 5 em. Exkursion med uppmät-
ningsövningar. Campbell. 

Tisdagen den 6 juli. 
K. 8 fm. Kyrkorna som kulturmin-

nen.* Salwén. 
„ 9 „ Hembygdskultur och kul-

turskydd.* Campbell. 
„ 1 2 „ Hembygdsmuséer o. hem-

bygdsarkiv. Om det etno-
grafiska insamlingsarbetet. 
Campbell. 

„ 1-3 em. Våra fornfynd: typer och 
tidsbestämningar. Salwén. 

Torsdagen den 8 juli. 
Kl. 8 fm. Samlandet och samlingar 

av lösa fornfynd. Salwén. 
„ 9 „ Våra minnen av äldre kul-

turtyper. Campbell. 
„ 1 2 „ Modern fornminnesvård o. 

kulturskydd. Salwén. 
„ 1 em. Forskningens och hembyg-

dens krav på insamlings-
arbetet. Campbell. 

„ 2 „ Diskussion: Hur gagna 
hembygdsforskning o. hem-
bygdsvård i Västerbotten? 
Inl. av d:rna Campbell o. 
Salwén. 

„ 5-8 „ Exkursion för studier av 
byggnads- o. fornminnen. 
Campbell och Salwén. 

* = skioptikonbilder. 
Fredagen den 9 juli. 

Utfärd i bil. Studier av byggnadskultur och fornminnen. 
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Att ingå på en — om än kortfattad — redogörelse för huvud-
sakliga innehållet av de under kursen hållna föreläsningarna, skul-
le föra mig för långt och torde för övrigt i detta sammanhang knap-
past vara behövligt. Må det vara nog att framhålla, att såväl des-
sa föreläsningar som övriga förhandlingar under kursen lämnade 
en mycket god behållning och omfattades med största intresse ej 
blott av kursdeltagarna utan även av en hel del utomstående, vilka 
bereddes tillträde till föreläsningarna i den mån utrymmet det med-

Lundmarksgården i Kåge. 

gav. Jag inskränker mig därför till att nämna några ord om de ex-
kursioner, som företogos, och däribland framför allt den lyckade ut-
färden fredagen den 9 juli, som blev kursens glanspunkt. 

Trakten närmast omkring Skellefteå räknar ej så få gammel-
gårdar, som äro värda ett besök, och denna lyckliga omständighet 
utnyttjades till fullo av kursledarna. Flera av dessa gammelgårdar 
hade mätts och beskrivits förut, men åtskilliga återstodo. De flesta 
besöken gällde givetvis Nyborg med dess fornminnessamlingar, vil-
ka som bekant under våren 1926 på ett så förtjänstfullt sätt ord-
nats av Hembygdsföreningens intendent H. Möllman-Palmgren. 
Samlingarna demonstrerades av en av kursföreläsarna, d:r Erik 
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Mangårdsbyggnaden. Ludvig Burlins gård, Ljusvattnet, Burträsk s:n. 

Spisel i salen. L. Burlin, Ljus vattnet. 
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Uthuslänga med stall- och ladugårdsport. L. Burlin, Ljusvattnet . 

Gammal torkbastu. L. Burlins, Ljusvattnet. 
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Salwén. — En annan utfärd hade till mål dett mitt emot staden på 
södra sidan av älven belägna Karlsgård, som med sina väl avväg-
da proportioner och vackra detaljer är ett tilltalande exempel på 
gammal byggnadskultur i dessa nejder. Mätningen utfördes, och 
den trevliga portalen jämte en del interiörer fotograferades. — Vid 
samma tillfälle besöktes den gamla Söderlundska gården i Sörböle. 
— Det Ulfhjelmska "fideikommisset" i byn Lund blev ej heller av-
glömt. 

På hemväg därifrån avlades besök i landsförsamlingens ärevör-
diga tempel, vars byggnadshistoria i korta drag återgavs av d:r 

Salwén. Kyrkans samling av medeltida träskulpturer beskådades i 
dess provisoriska förvaringsrum bakom altaret, och vid åsynen av 
dessa synnerligen värdefulla minnen från en gången tids fromhets-
liv var det nog mer än en av kursdeltagarna, som frågade sig, när 
vederbörande myndigheter inom landsförsamlingen skola besluta sig 
för att bereda dem ett värdigare rum och dymedelst låta dem komma 
till sin fulla rätt. — En utflykt, vars huvudsakliga ändamål var att 
sammanföra kursdeltagarna och andra intresserade i ett samkväm 
för dryftande av frågor i samband med kursen och för förhandlin-
gar av mindre allvarlig natur, gällde Kåge by. Först avlades be-
sök i 01. Lundmarks gård, en gammal, låg byggnad med årtalet 
1721, som bl. a. kan uppvisa en ovanligt ståtlig köksinteriör och en 

Rundloge med takkornbod, Ljusvattnet, Burträsk. Jonas Söderbergs gård. 
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Ida Forsbergs gård, Ljusvattnet, Burträsk s:n. 
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del gammaldags inventarier. Inom Fornminnesföreningens styrel-
se har dryftats planen att med anledning av gårdens förestående 
rivning förvärva den för föreningens räkning och låta uppföra den 
vid Nyborg. Efter ett par andra utflykter i grannskapet samlades 
deltagarna i ordenshuset, där förfriskningar intogos och tiden i öv-
rigt fördrevs med diskussion, berättande av gamla västerbottens-
historier, folkdanser m. m. 

Kursens sista dag — den stora utfärdsdagen — ingick med strå-
lande sol och lockade ej blott hela "kursen" utan även en hel del an-
dra intresserade att deltaga i utfärden, varför bilkortégen, när den 
vid 8-tiden på morgonen satte sig i rörelse, räknade ett dussintal 
fullsatta vagnar. Med allmänt beklagande mottogs underrättelsen, 
att den ene av de populära kursföreläsarna, d:r Åke Campbell — 
denne kunskapsrike och entusiastiske hembygdsvän, som själv glatt 
sig så mycket åt just denna dag och vad den komme att bjuda — av 
sjukdom blivit förhindrad att deltaga. Färden gick över Skråm-
träsk, där ett par stolpbodar studerades och fotograferades, till 
Ljusvattnet, där ett längre uppehåll gjordes. Denna gamla by er-
bjuder åtskilligt av intresse ur fornminnessynpunkt. Bl. a. må fram-
hållas ett par hemtrevliga gammelgårdar, Ida Forsbergs och L. 
Burlins, uppförd 1807, av vilka särskilt den senare fröjdar ögat med 
sina ljusa, gammeldags inredda rum med vackra öppna spisar. — 
Ett par deltagarinnor i kursen överraskade med att ha arrengerat 
en tröskning efter gammal metod med bulta och slagor i en gammal 
rundloge med kornbod hos Jonas Söderberg vilket livligt sente-
rades. 

Efter ett kortare uppehåll i Åbyn och Burträsks kyrka ställdes 
färden först till Renbergsvattnet, där Wallmarks gård, särskilt in-
tressant för sin delvis bevarade gamla inredning, studerades, för att 
slutligen över Vebomark nå Lövånger, i vars vördnadsbjudande och 
vackra medeltidstempel kursdeltagarna välkomnades av församlin-. 
gens kyrkoherde och åhörde en kort historik av d:r Salwén över 
kyrkans tillkomst. Sedan middag intagits å gästgivaregården i Se-
let, varvid kursens officiella avslutning ägde rum med avtackning 
av kursbestyrelse och föreläsare, skedde hemfärden sent på natten 
— och den minnesrika och vällyckade studiefärden var till ända. 

Nu, då detta skrives, ha mer än 1 y2 år förflutit, sedan den för-
sta hembygdskursen i Skellefteå gick av stapeln, och man kan lätta-
re överblicka, i vilken grad de förhoppningar, som fästes vid den-
samma, blivit infriade. Det är då med glädje man kan konstatera, 
att hembygds- och fornminnesintresset, vad nu angår norra länsde-
len, under denna tid befunnit sig i stadigt stigande och tagit sig 
uttryck bl. a. i ökad frekvens vid hembygdsmuséet å Nyborg och i 
ökad villighet att överlämna gåvor till Fornminnesföreningen, och 
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Gammalt häbbre. Wallmarksgården äldsta åbyggnad. 
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Innersida av kammardörr. 
Wallmarksgården. 

Klockskänk. Wallmarksgården. 

Rundloge. Vitvattnet, Burträsk. Obs.! Väderflöjeln! 
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det är otvivelaktigt, att man i dessa förhållanden kan spåra resulta-
tet av kursdeltagarnas verksamhet ute i bygderna. Under sistför-
flutna år har sålunda mer än ett 100-tal föremål tillförts muséet. 
Men framför allt i ett annat avseende har detta ökade hembygdsin-
tresse kommit till uttryck: den gamla Fornminnesföreningen har 
väckts till nytt liv, och den gamla frågan om hembygdsmuséets i 
Skellefteå framtida bestånd vid sidan av länsmuseet har blivit allt-
mer "brännande" och livligt diskuterats mellan hembygdsvänner i 
norra länsdelen. Redan under hembygdskursen ventilerades detta 
problem ofta, och man frågade sig, huru läns- och ortsintressena i 
denna fråga skulle kunna på lämpligaste sätt förenas. Å ena si-
dan var man på det klara med att "länstanken" ej kunde och borde 
släppas, men å andra sidan reagerade man av lättförklarliga skäl 
mot åtgärden att fullständigt utplåna de gamla ortsorganisationer-
na, muséet och föreningen. De förda diskussionerna ledde omsider 
till underhandlingar med länets hembygdsförening, och dessa över-
läggningar ha som bekant resulterat i ett förslag till samorganisa-
tion, som vid fjolårets årsmöte med länsföreningen blev enhälligt 
antaget och som med all säkerhet även kommer att vinna härvaran-
de fornminnesförenings sanktion. Härmed har förvisso en fast 
grund blivit lagd för det framtida hembygdsarbetet i Västerbotten, 
och i den mån hembygdskursen i Skellefteå år 1926 medverkat till 
uppnåendet av detta lyckliga resultat genom att fästa uppmärksam-
heten på det gamla ortmuséet och bereda hembygdsintressena inom 
norra länsdelen plats bredvid länsföreningens intressen, måste det 
sägas, att denna kurs helt visst icke saknat betydelse utan oveder-
sägligen haft en verklig uppgift att fylla. 

Henning Wikström. 



Detalj av handmålad tapet. Ulriceberg, 
Övre Seiet, Lövånger. 

Karl Erik Erikssons gård i Uttersjön, Lövångers socken. 

Uppmätt under hembygdskursen 1926 av H e n n i n g W i k s t r ö m . 

A. Mangårdsbyggnad, enligt tradition minst 200 år gammal. Äld-
sta bevarade, i nuvarande ägarens vård befintliga handling rö-
rande gården daterar sig under alla händelser från 1762. 
Hemmanet har från nämnda år gått i arv inom samma släkt 
enligt följande släkttavla: Jon Andersson (—1819); Erik 
Gustaf Jonsson (1819—1850); Jonas Eriksson (1850-1887); 
Karl Erik Eriksson (1887—). 

Byggningen, som alltifrån början haft samma längd som nu, 
blev av den nuvarande ägarens farfader höjd med några stock-
varv. Dess ålderdomliga utseende är dock alltjämt bevarat. 
Den innehåller förstu (1), kök (2), och en därintill liggande 
kammare (3) på nordöstra ändan, kammare (4) mittför för-
stun samt sal (5) på sydöstra ändan. 

B. Bagarstuga, innehållande kök (1) och kammare (2). 
C. Stallbyggnad, inneslutande vedbod (1), mindre bod (2), stall 

(3), hölider (4), redskapsbod (5) och gödsellider (6). 
D. Ladugårdsbyggnad, indelad i ladugårdsport (1), ladugård (2) 

och foderlider (3). I en mindre utbyggnad torvlider (4). 
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E. Matbod av mycket ålderdomlig prägel, inredd liksom s. k. 
stolpbodar. Märkligt är taket, lagt med bastanta rundstockar 
i en slags trappstegsform, för att försvåra inträngande. 

F. Loge (uppförd 1850). Dessförinnan fanns en långloge på 
västra sidan av stallbyggnaden. 

Av största intresse äro en del gamla handlingar rörande gården 
och dess öden under flydda tider, vilka med pietet förvaras av äga-

Karl Erik Erikssons gård, Uttersjön. Mangårdsbyggnad. 

ren, herr Karl Eriksson. Här nedan följa några utdrag, som ha 
åtskilligt att säga oss om gångna släkters vedermödor och små för-
hållanden men även låter oss ana deras arbetsamhet och förnöjsam-
het och som i övrigt ger en ganska god inblick i västerbottniskt all-
mogeliv för 100—150 år sedan. 

Av alldeles särskilt intresse härvid är den bouppteckning av år 
1819, som här också avtryckes. Vi kunna knappast önska oss en 
distinktare bild av livet och förhållandena å ett gammalt väster-
bottniskt hemman för över hundra år sedan, än vad denna förteck-
ning över Jöh Anderssons i Uttersjön och hans avlidna hustrus 
egendom skänker. 
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Karl Erik Erikssons gård, Uttersjön n:r 7, Lövångers s:n. 
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Karl Erik Erikssons gård, Uttersjön. Loge och matbod. 

De handlingar rörande hemmanet n:r 1 Uttersjön som härne-
den avtryckts äro följande bilagor: 
A. Protokollsutdrag från laga vårtinget med Lövångers tingslag, 

april 1762. 
B. Protokollsutdrag från laga hösttinget med Lövångers tingslag, 

november 1767. 
L. Utdrag av Uppbuds- och lagfartsprotokollet hållet å lagtima 

hösttinget med Lövångers tingslag november 1850. 
M. Födo- och omsörjningsbeting för Erik Gustaf Jonsson och 

hustru Anna Johansdotter i Uttersjön av 1856. 
N. Bouppteckning förrättad den 15 november 1819 efter avlidna 

Elisabet Jonsdotter i Uttersjön. 
Bil. A. 

Åhr 1762: Then 7 April på laga Tinget med allmogen af 
Löfångers tingslag. 

S:D Instälte sig afledne Anders Jakobssons i Uttersjön änka, 
Hustru Margeta Olofs-Dotter och hennes omyndiga barns till-
förordnade Måls män, Per Anders son ifrån Önsmark och Jon 
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Andersson i från Broträsk, hemställande til Härads Rättens 
bepröfvande, huru med Barnens hemman och brukande ther-
af skall förhållas i anseende thertill at bägge sönerna äro små 
och then äldsta allenast sex år gl., utlåtande sig Hustru Mar-
geta, att, i händelse hon förvissas om thetta hemmans besitt-
jande i tjugu års tid, om hon så länge orka skulle, therunder 
hon ville thet försvarligen bruka och vid makt hålla, betala ut-
lagan samt ansvara för soldats anskaffande med mera, som af 
hemmanet utgå bör, lofvar Hustru Margeta besörja om hem-
manets brukande samt äfven upföda, med hvardagskläder för-
se och i theras Christendom undervisa barnen, utan beräknan-
de af Arfvet, allenast hon, när berörda 20 år äro förbi, om hon 
tå lefver, får niuta försörjning vid hemmanet i dess återståen-
de lifstid, eller ther, emot förmodan hon med sonen ej åsäm-
des, kan giöra sig försäkrad om någon efter hemmanets be-
skaffenhet lämpad förgångsjord samt Husrum i Gården:, 
Och som thetta alt billigt och Barnen til nytta ländande an-
sågs, förmyndarne äfven i anseende dertil ej annat kunde än 
samtycka Hustru Margetas anbud, och med sådana villkor, 
som för bemält är, henne Tjugu års besittning, ifrån detta år 
räknat, updraga, finnande sig äfven, på Härads Rättens före-
ställning, theruti, att thå barnen i Arf tilfallna Kreatur, jämte 
andra vid gårdsbruket nödiga persedlar, förblifva hos Marge-
ta till thess henne lägligit blifver dem aflefverera, som aldra 
sidst bör skie vid barnens myndiga år ; Altså aktade Härads 
Rätten sig icke hafva något vid alt hvad här berördt är, att på-
minna, utan må thet lända Hustru Margeta Olofs-Dotter och 
hennes barn til efterrättelse. År och dag som här skrifvet står. 

På Härads Rättens vägnar 
Carl Furtenbach 

Bil. B. 

Åhr 1764 then 14 november, på Laga Tinget med Allmogen af 
Löfångers Tingslag. 

S:D Kärande Lars Olofsson ifrån Uttersjön till sin granne Olof 
Jonsson i samma by, angående uphäfvande af ett jordabyte, 
som emellan företrädarna på theras hemman för lång tid tilba-
ka skiedt, och genom hvilket byte Lars Olofsson förmenar, at 
thess hemman kommit i mistning af ägor; skolande ock emot 
lag stridande vara, at Bonde på något sätt för minskar thet, 
som til skatt skyldig jord hörer, med mera. 



197. 

Olof Jonsson inlämnade bytesbrefvet, uprättadt then 22 fe-
bruari åhr 1692, hvilket uplästes, innehållande, at en lång tid 
före åhr 1692 har thåvarande Bonde på Olof Jonssons hem-
man af Åboen på Lars Olofssons hemman til sig löst ett styc-
ke bruknings land, fälle kallat, för Siu daler, men åhr 1692 
för samma obrukade stycke lemnat til Lars Olofssons hemman 
en legd framför (oläsligt ord) och ett änges stycke ther sam-
ma städes, Och som marken således varit obrukad, när then 
kom under Olof Jonssons hemman, samt Lars Olofssons hem-
mans företrädare fått jord igen, så skall nu återbyte ej böra 
skie, utan anhöll Olof Jonsson, at blifva bibehållen vid hvad 
han ifället innehafver .och företrädarne å hans hemman upar-
betat. 

Lars Olofsson åberopade sig 2:ne sina grannar till vitnes 
om bytte jordens beskaffenhet, näml. Nämdeman Anders Ös-
tensson i Uttersjön och Lars Johansson ther samma städes, 
som bevilljades, och berättade thessa, at för några och fyratio 
åhr sedan och i deras ungdom, har i fället varit 2:ne legdor, 
med någon alderskog ikring, men at nu hela fället är til Åker 
upbrukat, hvaremot then jord, som Lars Olofssons hemman 
igenbekommit i Åkern, är mycket djupländig, så att then icke 
gierna kan til åker brukas. 

På Olof Jonssons begiäran hörde Härads Rätten gamla 
mannen Anders Nilsson i Fiehlbyn, hvilken om fällets beskaf-
fenhet intygade thetsamma, som the förenämda. 

Vidare anmälte äfven Nämdemännen Nils Olofsson i 
Mångbyn och Jon Nilsson i Nolbyn, at the besiktigat och mätt 
jorden, som omtvistas, i parternas närvaro, samt funnit fället, 
eller som then nu kallas, Olofsgärdan, bestå af åker och va-
ra 166 alnar i längden 50 d:o i bredden på södra och 32 al-
nar på norra sidan. Legden som Lars Olofsson igenbekom-
mit 70 alnar bred och 30 d:o lång, samt tufvorna neder til 
sjön 37 alnar i bredden och 55 i längden, af sig kastande un-
gefärligen 2 :ne skrindor hö åhrligen. 

Parterna avträdde, och sedan the åter inkallade blifvit af-
sades: Jonsson: thertil, at bytesbrefvet visar, thet fället varit 
obrukat land, när thet långt före åhr 1692 kom under Olof 
Jonssons hemman samt af Nämndemännens besiktning fin-
nes, att ej särdeles skillnad är i vidden emellan fället och the 
ägor, som ther emot under Lars Olofssons hemman kommit, 
här rörande skilnad i godhet af thet arbete, som i fället är ned-
lagt, men å then andra jorden ej förhöll, som ock obevist är 
att Lars Olofssons hemman för än bytet skiedde, allena ägt 
rätt til fället, pröfvar Härads Rätten hvad Lagen i 4 Qap. 9 § 
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Jorda Bl. om skatt skyldig jords minskning stadgar till thetta 
mål icke lämpas kunna, utan varder Olof Jonsson bibehållen 
vid tillbytta jorden til thess ordentlig ägodelning i byn skiedt. 

Åhr och dag som förr skrifvit står 

På Härads Rättens vägnar 
Carl Furtenbach 

Bil. L. 

Utdrag af Uppbuds och lagfarts Protocollet hållet å lagtima höste-
tinget med Löfångers Tingslag uti Tingssalen i Sehlet den 

5:te November 1850. 

S. D. För uppbuds och lagfarts winnande inlemnades till Härads 
Rätten en så lydande köpeafhandling: 

Härmedelst upplåter och försäljer jag Eric Gustaf Jons-
son mitt bördköpta hemman fem trettiotvåendels Mantal N:o 1 
Uttersjön, såsom detsamma för ägaren befinnes och med allt 
hwad Ty tillhörer, till min äldsta son Jonas Ericsson och hans 
blifwande hustru emot en betingad och utfäst löseskilling till 
hans yngre Broder Johan Ericsson, stor Sexhundrade sextio-
sex Riksdaler, Trettiotvå skillingar banco, som till honom wid 
anfordran betalas skall. 

Emellerid förbehåller jag mig säljare och hustru Anna 
Johans Dotter ej mindre att förestå wärdskapet å hemmanet 
så länge wi finna för godt samt att, därest laga skifte under 
tiden inträffar, få bestämma angående utbetalning eller fördel-
ning af blifvande odlings liqvid för hemmanet, emot det jag i 
sådant fall ansvarar för skifteskostnaden, än äfven att vid 
hemmanets afträdande få komma i åtnjutande av de förgångs 
och omsörjningsbeting, som wi wilja af köparna eller hem-
mansinnehafvarne för wår återstående lifstid, genom särskild 
afhandling, undantaga. 

Emot dessa wilkor afstår jag berörde fem trettiotvåendels 
mantal, som tillegnas köparna att lyckligen områda. 

Löf ånger den 2:a November 1850. 

Eric Gustaf Jonsson, säljare 

( Bomärke ) 
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Med föregående upplåtelse är jag till alla delar nöjd samt för-
binder mig och min blifvande hustru att densamma noggrannt 
iakttaga och uppfylla 

Ut supra Jonas Eriksson. Köpare 

Wittnar: C. E. Noring 
Isac Burman 

Som upplästes; och alldenstund åtkomsten blifvit behörigen 
styrkt medelst denna rätts fastedom af den 25:te Mars 1826, 
aktade Härads Rätten skäligt meddela laga uppbud nu första 
gången, å skattehemmanet fem trettiotvåendels (5/32) Man-
tal N:o 1 Uttersjön som Bondesonen Jonas Ericsson emot kö-
pesumman Sexhundrade Sextiosex Riksdaler, trettiotvå Skil-
lingar Banco och andra utfästa wilkor sig förwärfvat af sin 
fader, Bonden Eric Gustaf Jonsson i förenämnda by. 

År och dag som skrifvet står 

På Härads Rättens wägnar 
J. J. Baudin. 

Bil. M. 

Födo- och omsörjningsbetning. 

På sätt jag vid öfverlåtelse af Skatte hemmanet N:o 1, 5/32 Man-
tal Utter sjön förbehållit, Samt enligt Intecknings Protocollet af den 
5:te Novämber 1850, vill jag härmedelst bestämma de födo- och om-
sörjningsbeting, som böra mig och min hustru Anna Johans Dotter 
för vår återstående lifstid af besagde hemman tillkomma. 

1 :o) Till Boningsrum förbehålles förstu-kammaren i manbyggna-
den, hvilken förses med ved och värme efter behof af hemmans 
innehafvaren, kammaren i bryggstubyggningen, norra boden 
till enskilt bruk, fritt tillträde i öfriga hus, såsom Kök, Bagare 
och Badstuga samt redskapshus efter nödtorft. 

2:o) Skall hemmans innehafvaren i vårt Boningsrum aflemna nöj-
aktig föda dagligen, samt tillhandagå oss med alla nödiga bi-
träden, lemna oss omskötsel, när sådant tarfvas och föröfrigt 
visa oss ett värdigt bemötande. 
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3:o) I förkofring förbehålles och äskas En tunna korn, Enhalf 
tunna råg, väl rensad och god spannmål efter årgången, Ett 
hälft Lispund smör, Ett hälft Dito Fläsk, Två fullgoda får 
att i allo klippa och slagta hvarje höst, Samt tio skålpund Caf-
fe och 10 Dito ( . . . . ) alt årligen å tid som af oss bestämmes. 

4:o) Till vår beklädnad skall hemmans innehafvaren årligen utgö-
ra Sju alnar grått tofvat Valman, Trättio alnar hälften finare 
och hälften gröfvre lärft, åtta alnar halfyle tyg, 5 masker ham-
pa samt Två par skor, ett mans, och ett qvins. 

5:o) Förbehålles skudts till och ifrån kyrkan när så åstundas, 
samt vid andra nödiga resor. 

6:o) Att så snart endera af oss med döden afgår försvinner hälf-
ten af förestående födo- och förkofrings beting. 

7:o) Om likväl så skulle hända, att vi villja eller nödsakas hålla 
eget matlag, förbehålla vi oss, att derom upprätta nya förbe-
håll när så åstundas. 

Hvilket alt jag tillförser mig att mina barn eller ho dem ef-
terkommer willigt iacktager och uppfyller till wår ömsesidiga 
hugnad och Belåtenhet, och må eij heller någon af våra arf-
vingar efter vår död hafva att utsöka, hvad som af oss eij är 
utbekommit 

Löfånger och Uttersjön den 8 jan. 1856 

Eric Gustaf Jonsson. 
Hustru Anna Johans Dotter 

i Uttersjön. 

Med förestående födo- och omsörjningsbeting förklarar vi oss 
nöjde att obrottsligen uppfylla, försäkrar 

Dag som ofvan 
Jonas Ericsson 

Wittnar: Gustaf a Schönfeldt 
Johan Andersson 
Anders Pehrsson 

Kåsböle 
Bil. N. 

B O U P P T E C K N I N G 
förrättad den 15 november 1819 efter avlidna Elisabet Jonsdotter i 

Uttersjön. (Återfinnes som text i annonsavdelningen.) 



Fig. 1. Ok och bärträn i Umeå museum. Bärtränas längd 45—60 cm. 
Bärträet längst t. h. med träflaska för fil. 

G A M L A VÄSTERBOTTNISKA BÄRREDSKAP 

Av RAGNAR JIRLOW. 

Ju längre vi gå tillbaka i tiden, desto större betydelse få bärred-
skapen. Med kommunikationsmedlens utveckling ha våra för-
fäder i allt högre grad överlämnat deras uppgift till hästen, 
vagnen och släden för att nu inte tala om de sista årtiondenas ut-

veckling på detta område med järnvägar, ångbåtar, bilar och bus-
sar. Det är tydligt, att man i synnerhet inom de mera avlägsna de-
larna av länet, särskilt fjällbygden, i stor utsträckning nödgats bära 
sina bördor själv och då företrädesvis vid myrslåtter, transporter 
till och från fäbodar etc. Härtill kommer att hästarna efter vår-
anden släpptes fria på skogen och sedan fingo gå lösa till på 

A n m . : De icke-västerbottniska språkliga anmärkningarna stamma från 
H e l l q u i s t , Svensk etnologisk ordbok. Kursiv anger vid västerbottniska 
ord, att de återfinnas i dialekten. 
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hösten, när man skulle köra in säden i hässjan. Slåttern sköttes 
därför ursprungligen utan dragare (Örträsk), ja, från Sorsele be-
rättas, att hästarna fingo gå ute till Mikaeli, alltså även över skör-
den, varefter man med stort besvär — man kunde få gå i en hel vec-
ka — letade reda på dem i skogarna. 

Ett säkerligen uråldrigt redskap är b ä r t r ä e t (Nysätra böl-
tjäpp, — trä, Skellefteå bårtjäpp, Burträsk bårtjäpp, bålträ, Kalv-
träsk bålträ, Nordmaling bärträ), en åt ena änden böjd käpp slutan-
de i en krok, i vilken bördan hänges. (Bild 1.) Böjningen vilar 

b a k o m axeln. Ett bärträ, märkt med årtalet 
1875, med ytterligare en krok, alltså avsedd för 
två bördor, en fram och en bak, har jag sett i Ny-
sätra. Se även bild 1. Till de vanliga bördorna 
hörde de laggade träflaskorna, som användes till 
och från fäboden och som då hade särskilda vid-
jehankar, i vilka bärträkroken fästes. Bärträna 
synas dock vanligen ha varit kombinerade med 
andra bärredskap som k a r s och m e s . Bild2 
visar ett laggkärl, kars, med bärträ fäst med en 
remlycka vid kärlet. Remmen löper genom hål 
borrade i laggarna och sedan genom ett hål i än-
den på bärträet, som här saknar krok. För att 
lätta den vid mesen fastbundna bördan hände det 
att man i Kalvträsk använde bärträ, som då med 
sin krok stacks in i en särskild vidjering, kallad 
grepa, som var fästad vid mesens övre tvärslå. 

Som synes betecknar ordet kars i Västerbotten ofta ett laggkärl, 
avsett att bäras. Huruvida kars ursprungligen avsett ett sådant kärl 
är dock osäkert. Enligt en del språkmäns åsikt betyder ordet ur-
sprungligen "flätverk" och i andra svenska dialekter betecknar kar-
se "en korg av vidjor etc.". Själv känner jag ordet klevkass "spån-
flätad korg för klövjning" från Härjedalen. Troligt är således att 
den västerbottniska betydelsen av ordet är oursprunglig. 

En stor roll har säkerligen den här omnämnda mesen spelat 
(Skellefteå och Norsjö majs, Kalvträsk och Burträsk mejs, Nord- ' 
maling mes), en vanligen stegeformad ställning (bild 3), som bäres 
på ryggen med s. k. fässler av vidja eller läder över axlarna. Vid si-
dan av denna typ med två tvärslåar, som tycks varit spridd över hela 
länet, har i södra delen (Nordmaling, Åsele) förekommit s. k. svall-
mesar som de heta i Åsele, tillverkade av avlånga, vid "svall" i ring 
växta trästycken (bild 4). I Åsele förekomma även meras gjorda av 
en enda bräda, vars ryggsida då gärna klädes med lomskinn för att 
förhindra skavning. Där möter även en annan i de söder om Väs-
terbotten liggande landskapen hemmahörande typ med understa 

ö v e r och kroken 

Fig. 2. Kars med 
bärträ. Ersmark, 

Skellefteå s:n. 
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Fig. 3. , Mesar i Umeå museum. Längd 45—55 cm. 

tvärslån avsevärt förlängd åt sidorna. Såväl från Kalvträsk som 
från Normaling berättas det att somliga ha haft mesarna fint måla-
de och utsirade, något som visar det värde man satte på detta red-
skap. Genom från mesen utgående vidjor 
eller remmar kvarhölls bördan, som kun-
de utgöras av de mest skilda slag, trä-
flaskor för mjölk från fäbodar, mjölsäc-
kar från kvarnen etc. Första nybyggaren 
på Käckelbäcksmon i Vilhelmina säges 
vid sin ankomst dit ha burit en säck råg 
och en handkvarn i sin mes (folkskollära-
re O. Petterssons uppteckningar). 

En specialtyp av mes återfinna vi på 
bild 5. Det är en så kallad limajs från 
Risliden i Norsjö, gjord av en bräda av 
0,57 meters längd med intappade träna-
ror och med rännor mellan dessa, i vilka 
liarna placeras vid transport. Som synes 
kvarhållas liarna av en läderrem. Redska-
pets vidare utbredning är mig okänd. Med 
den vanliga mestypen har liemesen ej myc-
ket mer än namnet gemensamt. Den er-
sättes vanligen av trasor eller dyl., som 
lindas om liarna. 

Ett intressant bärredskap f rån Lövån-
ger kallat bue avbildar fig. 6 a. Det består Fig. 4. "Svallmes", Äseles:n. 
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av vidjerep, som löpa mellan två tvärträn, allsammans bildan-
de en slags kasse, vars rymd kan vidgas genom att en vidjehank 
bunden vid ena tvärträt flyttas efter häcken på ett bärträ, som vilar 
över bärarens axel. Namnet på redskapet är lätt förklarligt. Det 
är i själva verket samma ord som "båge". Till typen nära besläk-
tad med denna bue men utan bärträ är den steinbue "stenbåge" av-
två 0,70 meter långa, parallella stavar med vidjeflätning mellan, 
som jag iakttagit i Degerfors och där begagnats till att stjälpa upp 
sten på drög med. Under namn av böue "båge" lär i Burträsk före-
komma en av vidjor flätad säck, som upptill är försedd med en ring 

Fig. 6 a—b. a. "Bue". Lövångers s:n. b. Höbuga. Umeå s:n. 
Umeå museum. 
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av en böjd grankäpp. Nu kallas emellertid den i Västerbotten bruk-
liga vidjekassen för hö till hästen även bue (Nysätra) eller buga 
(Umeå s:n). Se bild 6 b. Då någon båge ej ingår i de här nämnda 
redskapens konstruktion, måste vi förutsätta äldre former av dem, 
likartade t. ex. med den bögu av två bågböjda grenar med vidjeflät-
ning mellan, som träffas t. ex. i Härjedalen, men som har en långt 
vidare utbredning. Sålunda avbildar Hyltén-Cavallius § 143 en så-

Fig. 7. Själskinnssäck, Umeå s:n. 
Umeå museum. 

dan under namn av hö-båga från Värend och enligt Feilbergs Ord-
bog kallas redskapet bue "båge" på Jutland. 

Redan det primitiva materialet låter förmoda, att skinnsäckarna 
äro mycket gamla. De uppträda dels i vanlig säckform, dels skod-
da upptill med s. k. skalmar (Nysätramål) av trä. Fässler kunna 
finnas eller saknas hos båda typerna. I säckar, ofta av kalvskinn 
med hårsidan vänd utåt, har man burit mjöl till skvaltkvarnen. 
Bild 7 visar den i kusttrakterna förr ytterst vanliga själskinnsäc-
ken, som tjänstgjort framförallt som matväska, i detta fall buren i 
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en lång läderögla löpande genom hål i skalmarna men ibland med 
fässlor av läder (Norsjö). 

En vidsträckt men sporadisk förekomst synas de flätade näver-
kuntarna (bild 8) (ordet belagt i Nordmaling, Burträsk och Nysät-
ra) ha. De äro försedda med fässler och ha använts bl. a. av jetare 

och slåtterkarlar. Själva ordet kunt 
stammar från det finska kontti, vilket 
tyder på en finsk härstamning för detta 
redskap. 

Då hästar som sagt icke användes 
vid slåttern, fick man vara häst själv 
och reda sig med bårar och svegor. Bå-
ren, som är gjord som en stege av två 
störar med tvärträn (i Vilhelmina kal-
lade bårskalma, plur.) och ibland med 
vidjeflätning mellan dessa, har på sina 
håll varit mycket nyttjad, ej blott vid 
slåtter. Täckt med en bit näver eller 
granbark har den i Nysätra tjänstgjort 

Fig 8 Kont Umeå museum. som tvärveabår, när man burit dalspån 
Höjd 60 cm. och dalböse vid tjärdalen. I Risliden 

Fig. 9. Bår. Kalvträsk, Skellefteå s:n. 
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Fig. 10. Släpstång. Nysätra s:n. 

Norsjö, som till helt nyligen saknat körväg, förvaras ännu en 3,so m. 
lång likbår, som användes, då man sommartid var nödsakad frakta 
någon död från byn. En dalbår från Kalvträsk att bära in ved i: 
tjärdalen med visar bild 9. När båren var i bruk vid slätter, kun-
de den på jämn mark även släpas. En gick då före och drog, medan 
en annan gick bakom och kvarhöll höet med räfsan. Båren över-
gick då till släpredskap, om vilka mera vid ett annat tillfälle. I det-
ta sammanhang må endast erinras om de ytterst intressanta släpor 
av granbark, varpå man i Nordmaling släpat hö på sankmark. 

Alltjämt brukas här och där under myrslåttern svegan (Nord-
maling, Lycksele svega, Burträsk, Kalvträsk och Norsjö schwega). 
Av den vane västerbottningen kan den tillverkas under några minu-
ters uppehåll i slåtterarbetet. Han går ut i skogen och skär ett spö 
av björk. Därefter vrider han spöet med händerna, under det att 
dess ena ände hålles tryckt mot marken. Resultatet blir ett redskap 
bestående av en smidig käpp slutande i en ögla, vilket sedan kan 
spännas och åtdragas runt höbördan. Svegan visar olika typer, till 
vilka jag vid ett annat tillfälle skall återkomma. Själva ordet sam-
manhänger med dialektordet sv eg "lång böjlig gren, spö". 

Oket har kommit till användning till att bära vatten i. I dess ål-
derdomligaste form, som jag sett i Åsele, hängde vidjor ned f rån 
okets ändar. Nederst i vidjorna sutto träkrokar, i vilka ämbaren 
(bild 10), som vilade över ena axeln med sin ena ände, medan den 
fästes. 



Ett intressant redskap är även den s. k. dräg-
stången i Nysätra (bild 10), som vilade över ena 
axeln med sin ena ände, medan den andra fick slä-
pa på marken. Den har mest brukats till att draga 
vatten från brunnen till stugan, men även för att 
bära mjölkflaskor från fäbodarna. I en mera ut-
vecklad form har detta redskap försetts med ett hjul 
i änden. Under namn av släpstång har jag sett det 
i Degerfors (bild 11) och det sades där varit avsett 
att köra vattenämbar och mjölkbyttor med. Att dö-
ma av namnet har detta redskap släpats bakom bä-
raren liksom i Nysätra. Man har även kunnat 
skjuta Degerforstypen framför sig, vilket förekom-
mit i Burträsk, där den då kallats syerska. Under 
namn av sporrjockar har den med hjul försedda 
stången förekommit i Nysätra. 

Även andra bärredskap förekomma såsom kor-
gar och därmed jämförliga redskap, men de äro 
värda sitt eget kapitel, och till dem skola vi återvän-
da en annan gång. Jag slutar med ett tack till mi-
na många intelligenta och intresserade meddelare 
runt om i länet, vilka möjliggjort detta bidrag till 
de gamla västerbottningarnas historia. Det är med 
oneklig respekt vi måste konstatera, att gångna ge-
nerationers västerbottningar med sina primitiva red-
skap dock lyckades slå sig fram, trots att de yttre 
betingelserna då voro långt sämre än nu. 



S V E A V Ä L D E T S N O R D G R Ä N S V I D 
1 3 0 0 i T A L E T S B Ö R J A N 

NÅGRA RANDANTECKNINGAR TILL ETT HISTORISKT PROBLEM 

Av ERNST WESTERLUND. 

Meningarna äro som bekant delade om hur långt mot norr det 
svenska väldet sträckte sig vid hednatidens slut. En del for-
skare, bl. a. dr. Nils Ahnlund1), hålla före att gränsen vid 

denna tid gick strax norr om Bygdeå, som sålunda var sveaväldets 
sista utpost mot norden. Andra åter (dr. G. Hallström i olika upp-
satser och undersökningar) godtaga icke utan reservation denna hy-
potes, förmenande att man bl. a. på arkeologisk väg så småning-
om skall lyckas bevisa att dåtidens svenskar (varmed förstås sam-
ma folk som bodde i mellersta Sverige) trängt ända upp mot nuva-
rande gränsen samt att denna befolkning har direkt samband såväl 
bakåt som framåt i tiden. Det kan även anföras, att det genom vitt-
nesmål avgivna vid ett tillfälle i Luleå2) bestyrkts att vissa landom-
råden däruppe "varit i prästers ägo sedan hedendomen." 

För att bestyrka sin hypotes, anför dr. Ahnlund3) dels vissa be-
stämmelser i den i Nöteborg upprättade fredstraktaten, dels säg-
nerna och uppgifterna om den s. k. Bygde sten, dels ock vissa säg-
ner om sänkta kyrkklockor, samt slutligen en bestämmelse i Hel-
singelagen om att "folket i Umeå och Bygdeå värje land sitt hem-
ma", d. v. s. voro befriade från deltagande i krig utom orten. Nöte-
borgsfreden på 1300-talet skulle med andra ord innebära, att Sveri-
ge först då fick officiell dispositionsrätt till detta väldiga stycke 
land, som därförut alltså icke kan ha betraktats som svensk egen-
dom. 

Det råder icke något tvivel om att vid hednatidens slut fanns 
häruppe en befolkning som måhända icke var så talrik, men som 
dock säkert hade kommit söderifrån. Därom vittna de tusentals 
gravrösen som i en obruten kedja finnas efter hela kusten från mel-
lersta Sverige och upp till trakten av Luleå, sannolikt ännu längre 
mot norr. En lucka i utvecklingen som icke f. n. kan utfyllas fin-
nes då, omspännande en tidrymd på högst ett par hundra år. Nå-

') Ahnlund: Från Oljeberget till Ladugårdsgärde, artikeln "Bygde sten", 
samt tidningsuppsatser. 

2) Hallström: Tidskrift för Norrlands fasta försvar 1926. 
3) Anf. arbete. 
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gon gång under denna tid, skulle ett främmande folks erövrings-
lusta ha tagit sig uttryck i form av ett tåg, eller en färd till Bygdeå 
där, enligt traditionen, "ryssar kommit seglande österifrån och in-
huggit sitt gränsmärke i en sten".1) Detta deras tilltag, måhända 
som följd av mångåriga strävanden, hade naturligtvis föranlett 
strider, men allenast små privatkrig, dem sveakonungen icke blan-
dade sig uti i annan måtto, än vad som framgår av bestämmelsen i 
Helsingelagen. 

Att det vid denna tid skulle ha skett en regelrätt erövring, och 
att kyrkklockor sänkts i sjöar och floder därunder, faller på den 
omständigheten, att då hade ju folket tidigare betraktat sig som hö-
rande under Sverige, samt att kyrkklockor säkert icke funnos här 
då. Skulle än så ha varit fallet, utgör väl detta snarare ett bevis 
för sambandet söderut. 

Att sägnerna om sänkta kyrkklockor skulle tyda på att här va-
rit en gräns är näppeligen troligt, då dylika sägner finnas överallt 
i landet, f. ö. både i Skellefteå, Lövånger och Umeå, en sträcka på 
16 mil. Att dessa sägner, som dr. Ahnlund tror, ha med gräns-
strider att skaffa blir så mycket otroligare som man vet, att under 
1300-talets andra decennium (alltså före Nöteborgsfreden) testa-
menterade en Medelpadsstorman sitt laxfiske i Byske, omkring 14 
mil norr om Bygdeå, till Helgeandshuset i Stockholm.2) Denna 
testator kunde rimligtvis icke bortskänka ett laxfiske norr om 
en landsgräns, som förutsättes vara känd i slutet av 1200-talet? 
Att området varit ett "ingen mans land" vid denna tidpunkt är icke 
heller troligt, ty den omständigheten att denne Medelpadshövding 
ägde laxfisket, tyder ju bestämt på förbindelser, som säkert icke vo-
ro av allt för ungt datum. 

Bör man inte snarare tolka bestämmelsen i Helsingelagen så, 
att Bygdeå var den nordligast kända ort av någon betydelse, krist-
nad och fast knuten till sydligare landsdelar, och att med "folket i 
Uma och Bygda" förstås allt svenskt folk som kunde bo även norr 
därom? På ett annat ställe i Helsingelagen står talat om "folket i 
Uma och Bygda och alla där nordanför". Går man ut från att lan-
det var svenskt och att bygden utsattes för rövaranfall av exempel-
vis karelska stammar,då få hithörande problem en mycket naturlig 
förklaring. Osäkerhetstillståndet kan ha varit rådande från denna 
tid och till långt efter Nöteborgsfreden; tillräckligt tidigt för att 
kunna förklara Helsingelagens formulering, och tillräckligt sent 
för att kyrkklockor skulle ha kommit i bruk. 

Om nu dessa karelska handelsmän — rövarhorder haft oklara 

Ahnlund. Anf. arbete. 
2) Nordlander: Norrl. Sami. 
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traditionsanspråk på landet, behöver detta rimligtvis icke innebära 
att de kunnat utpeka en bestämd gräns, där deras välde slutat i sö-
der. Av ålder ha deras besök varit brukliga — för handel eller för 
röverier. De ha tämligen säkert fortsatt även efter Nöteborgsfre-
den. Så tidigt som vid 1200-talets slut hade säkerligen den sven-
ska odlingen framskjutits till Skellefte älv, och något tiotal år senare 
har landet i kyrkligt — och värdsligt? — avseende inrangerats un-
der Uppsala. Om den "nya träkyrkan"1) i Skellefteå invigdes på 
1380-talet, och man 1339 var färdig med kyrkoherdeskifte i Piteå2), 
blir den ovan skisserade teorin icke orimlig. 

Som bekant igångsattes omedelbart efter Nöteborgsfreden en 
kraftig kolonisation av det område varom här är fråga. Det märk-
liga är att åtminstone en av de häri deltagande personerna, en Nils 
Fardiäknsson från Medelpad redan tidigare hade förbindelser hit 
upp. Antingen han själv eller hans fader hade, som ovan om-
nämts, till Helgeandshuset i Stockholm testamenterat laxfisket i Bys-
ke. Det var således knappast en tillfällighet att denne Fardiäknsson 
var med bland dem som åtogo sig landets kolonisering. Denne man 
är enligt överbibliotekarien Bygdén3) den person, som fått utgöra 
det historiska underlaget till mytens Fahle Bure. Den citerade för-
fattaren 4) har — omedvetet? — lyckats lägga en grund under en 
Fahle-Buremyt i Skelleftetrakten som måhända på ett enastående 
sätt kommer att bestyrka traditionens värde och t. o. m. rehabilitera 
Bureus, men det är en annan historia. 

På 1340-talet skedde åter en rannsakning av gränsen mellan 
Öster- och Västerbotten. Ärkebiskoparna Hemming i Åbo och Hem-
ming i Uppsala begåvo sig nämligen norrut och upptogo vittnesmål 
om gränsen. Därvid framkom att denna "av ålder varit satt till 
Ule älv". Har en gränslinje varit känd i Lövånger—Bygde-trakten 
för endast ett 40-tal år tillbaka, eller låt oss säga ett par mansål-
drar, borde väl rimligtvis detta ha framkommit vid tillfället ifråga, 
särskilt om man vill göra troligt att gränsfrågan varit orsak till 
strid. 

Det förefaller en smula orimligt att en fix gräns skulle vara satt 
häruppe före 1100-talet. Under de därpå följande 200 åren skulle 
det folk som fanns här ha förlorat kontakten med sina sydliga 
stamfränder och bott i ett slags "ingen mans land". Utan kän-
nedom om att man överskred gränsen för vad som räknades till 
Sverige skulle religionsförkunnare ha trängt långt mot norr fram-
emot 1200-talets slut, och i början på 1300-talet, kanske t. o. m. ti-

1) Anteckningar i Skellefteå kyrkoarkiv. 
-) Bygdén: Härnösands stifts herdaminnen. 
3) Samlaren 1890. 
4) Anf. arb. i Samlaren 1890. 
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digare, börjat bygga kyrkor. Att kristna predikare arbetade här-
uppe före Nöteborgsfreden torde vara oomtvistligt, och en klar tra-
dition i Skelleftebygden namnger den första aposteln till Staffan. 
Detta bestyrker väl ytterligare att landet hade förbindelser söderut 
och att de styrande i Sverige räknade bygden under sin domvärjo. 
Gjordes vissa angrepp mot landet, bottnade väl dessa snarare i ön-
skan om ekonomisk exploatering än politiska motiv. 

Utan att på minsta sätt göra anspråk på, att ha kommit lösnin-
gen av detta problem närmare, ha de ovan framförda synpunkterna 
kanske något värde för den som kan spinna vidare på tråden. Vad 
ovan sagts är endast en del erinringar som framkomma då man lä-
ser de framställningar i ämnet som antyda att Sveaväldets nord-
gräns denna tid fanns i Bygdetrakten. Traditionen om de fejder 
som i dessa trakter utkämpats må vara riktig, men man frestas tro 
att detta skett efter Nöteborgsfreden, och att de orsakats av, att ka-
relska stammarna sågo sina handelsmöjligheter hotade, just genom 
den kolonisation som Nöteborgsfreden medförde. Frånsett den än-
nu icke slutgiltigt tolkade gränsbestämmelsen i Nöteborgstraktaten, 
tala minst lika många skäl för som mot ett dylikt antagande, och 
mycket som nu förefaller oförenligt skulle — om striderna ägt rum 
efter Nöteborgsfreden — med vida större trolighet låta sig för-
klaras. 

Då hela det väldiga område som här avses blir grundligt utfor-
skat, skall helt visst jorden lämna de bevis man nu icke har men 
vars tillvaro man anar. 



ETT B R O N S Å L D E R S F Y N D I K U S M A ; R K 

Av ERNST WESTERLUND. 

rågan om bronsålderns vara eller icke vara, speciellt i våra 
trakter, har livligt diskuterats bland forskare. En del gå t. o. m. 
så långt att de endast anse denna period vara en underavdel-

ning av den begynnande metalltiden, järnåldern. 
Grundläggande, och i stort gällande än i dag är väl Oscar Mon-

telius' framställning av bronsåldern, hans periodindelning o. s. v. 
ehuruväl senare rön i någon mån komma att kasta nytt ljus över åt-
skilliga dunkla spörsmål från denna tid. I alldeles särskild grad 
torde detta vara förhållandet beträffande Norrland, varifrån Mon-
telius endast kände 3 fyndorter (Timrå, Njurunda och Mora!) En 
sammanställning år 1918 av dr G. Hallström fr. o. m. Dalarna och 
norrut upptager 21 fynd, därav ett från Västerbotten som skäligen 
osäkert. Om det sistnämnda fyndet berättas att det skulle ha varit 
hittat i en grav i Tåme-trakten och bestå av en dolk av sydskandina-
visk typ. Föremålet är emellertid nu förkommet. Det enda säkra 
bronsfyndet från länet är en liten holkyxa av östlig (rysk) typ, fun-
nen i Lycksele. 

Den starka ökningen av fynd, sedan Montelius gjorde sin sam-
manställning jämte en del upptäckter av fasta lämningar från pe-
rioden (hällristningar och gravar) som skett de senaste åren tyder 
på att de som förfäkta den teorin, att Norrland saknat bronsålder, 
ha orätt. I dagarna har ytterligare ett viktigt belägg härför erhål-
lits i det att en holkyxa av brons inkommit till Skellefteå museum. 

Redogörelsen ovan avser ett framhållande av hur sällsynt fyn-
det är, som faktiskt utgör det enda säkra bronsåldersfyndet i Norr-
lands kustland norr om Ångermanland. 

De närmare omständigheterna vid det unika fyndets påträffan-
de voro följande: 

Hemmansägaren J. G. Nyström, Björnmoran, Kusmark, Skel-
lefteå landsförs., var i mitten av september månad i fjol sysselsatt 
med dikesgrävning i rågången mellan hemmansägarna Björks och 
Hedströms ägor, ungefär 200 meter nordost om bönhuset å Kus-
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Fyndplatsen i Kusmark. 

marksbrönet, eller cirka 150 meter öster om vägen till Brännan, 
räknat i rakt östlig riktning från lägsta punkten i sänkan norr om 
bönhuset. På ett djup av ungefär 1,20 meter stötte hans verktyg 
mot någonting hårt, och då han tittade närmare efter hade ett me-
tallföremål följt med upp på dikeskanten. Herr Nyström undrade 
över att ett metallföremål kunde ha blivit inbäddat så djupt i jorden 
och skrapade en smula på den bruna, ärgiga klumpen, då han upp-
täckte att metallen bestod av antingen koppar eller brons, varför 
han tog vara på föremålet, utan att dock närmare reflektera över 
vad han hittat. 

Yxan har sedan förvarats av Nyström som väntat på ett lägligt 
tillfälle att överlämna den till museet. Detta har nu skett, och den 
ur arkeologisk synpunkt ovärderliga dyrgripen kommer att inom 
den närmaste tiden utställas å Nyborg. 
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Fyndplatsen torde ligga ungefär 45 meter över havet och har 
med största säkerhet utgjort en strand, som sakta sluttat mot vatten 
i sänkan knappa 100 meter längre åt öster. Det nuvarande avstån-
det till havet är fågelvägen icke fullt en mil. 

Bronsyxa från Kusmark, omkring 1/2 naturlig storlek. 

Yxan, som är en s. k. holkyxa av brons, har en längd av 112 
mm., en bredd vid eggen av 38 mm. och vid "hammaren" 4 1 x 3 5 
mm. Såvitt undertecknads ofullständiga sakkännedom förslår, 
skulle den som typ kunna hänföras till bronsålderns tredje period, 
d. v. s. till trettonde eller fjortonde århundradet före Kristi födelse. 

Yxan har, såvitt man kan avgöra det med för tillfället tillgängligt 
materiel, utpräglade släktingar i Mälarprovinserna. 

Att av ett enda fynd draga vittgående slutsatser är givetvis o-
möjligt, åtminstone för icke-fackmannen, men så mycken kan man 
säga, att fyndet ger ett nytt kraftigt skäl i händerna på dem som icke 
vilja medge, att Norrland under bronsåldern intog någon särställ-
ning i förhållande till sydligare Sverige. Man får nu mer än förr 
ställa sig avvaktande och vänta på att slumpen hjälper någon vaken 
odlare till nya upptäckter. 

Det har förut framförts den teorin, att Norrland såväl som det 
övriga Sverige hade sin bronsålder, och det skadar inte att än en 
gång göra detta påstående. Givetvis var perioden häruppe fattig, 
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men det kan nu konstateras att frånvaron av fynd ingalunda är nå-
got bevis för att sådana icke finnas. Mot detta sista påstående talar 
Kusmarks-yxan sitt tysta men tydliga språk. 

I detta sammanhang kan påpekas att vi från Kågedalen ha ett 
par vackra slipade stenyxor, däribland en stor vacker skafthålsyxa. 
Dessa påträffades för några år sedan på rätt stor höjd, en knapp 
halvmil längre in i landet. Längre åt öster ha vi rösgravar på var-
annan skogkläpp, ända ned mot havet. Stenfynd finnas f. ö. läng-
re in, ända upp mot Hebbersfors. 

För något år sedan framkastade undertecknad det påståendet, 
att vi hade sensationella upptäckter att göra i Kågedalen. Det är 
ju enbart glädjande att påståendet på detta lysande sätt bekräftats 
långt utöver de djärvaste förhoppningar. Det gäller bara för alla 
och envar att noga tillvarataga allt som kan förmodas vara lämnin-
gar från forna tider. 

I detta sammanhang kan det erinras om, att vissa tecken tyda på, 
att en rätt talrik befolkning fanns i övre Kågedalen vid stenålderns 
slut. Alla som syssla med jordarbete böra därför ha ögonen med 
sig, ty det är inte alls otroligt, att man kan påträffa en boplats nå-
gonstädes i trakten. Det kan bli övre delen av Kusmark, det kan 
bli i Björnmoran, det kan bli i Högdal eller Hebbersfors. Det lönar 
sig säkert att hålla ögonen öppna. 



Ö V E R B O D A , E N BY M E D A N O R F R Å N 
Ä L D R E S T E N Å L D E R N ? 

Av H. M:N PALMGREN. 

en som något sysslat med Västerbottens1) arkeologiska för-
hållanden har ej kunnat undgå att fästa sig vid den ganska 
egendomliga omständigheten, att medan landskapets norra 

delar, i främsta rummet dess nordligaste socknar, haft att uppvisa 
ett stort antal fyndplatser och en i själva verket enastående mycken-
het av fynd f rån äldre stenåldern har däremot de sydliga socknar-
na i detta avseende varit i märklig grad vanlottade. Några siffror 
kunna härvidlag vara ägnade att ge klart besked. 

Från Byske socken, fördelade på i huvudsak sju fyndplatser, 
äga vi sålunda kännedom om icke mindre än 207 flintredskap, av 
vilka 200 ensamt tillhörande det storartade Bjursele-fyndet. Från 
Burträsk s:n tillkomma 32 flintredskap, varav 28 från Bygdsiljum. 
Norsjö och Jörn uppvisa tillsammans 3 dylika fynd. 

Gå vi nu till de sydliga socknarna inom landskapet finna vi för-
vånansvärt nog icke mera än en enda fyndplats av samma karak-
tär som de nu nämnda. Den är belägen i Dalsjö, den sydligaste de-
len av Överboda by i Umeå s:n, från vilken trakt enligt av d:r Gus-
taf Hallström uppställd tabell intill 1924 tre säkra flintyxefynd här-
rörde. 

Man frågar sig ovillkorligen: Vad kan denna egendomliga för-
delning av västerbottniska flintfynd betyda? Kan den verkligen — 
såsom man i första hand är böjd att antaga — vittna om, att den 
första verkliga bebyggelsen i detta landskap har ägt rum just uppe 
i det nordliga hörn därav, där fynden från denna tid tyckas vara 
koncentrerade, medan å andra sidan hela södra delen av Västerbot-
tens kustland med ett undantag när (Dalsjö) skulle ha varit obefol-
kat land? Eller har man rätt att här misstänka enbart ett utslag av 
slumpens oberäkneliga lek? Skulle man alltså våga hoppas och tro 
på, att även sydlandet äger ett Bjursele eller ett Bygdsiljum, vars 
fördolda skatter endast vänta på att bli lagda i dagens och forsk-
ningens ljus av spade eller plog? 

I denna uppsats beröres icke Lapplands arkeologi. Västerbotten be-
tecknar här således endast Västerbottens läns kustland. 
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Såvitt undertecknad kunnat förstå är det senare betraktelsesättet 
ej blott berättigat utan t. o. m. det enda riktiga. Tager man i beak-
tande alla omständigheter som föreligga: hela kustlandets radikala 
geografiska omdaning under de tre å fyra årtusenden, som ligga 
emellan vår egen tid och ifrågavarande bebyggelseskede och vidare 
den relativt korta tidrymd, under vilken kustlandets uppodling i ny-
are tid framskridit, nyodlingarnas gleshet o. s. v., så ligger det i öp-
pen dag hur jämförelsevis ringa möjlighet som förelegat, att bringa 
i dagen de i sin stumhet dock så vältaliga vittnesbörden från vårt 
landskaps första bebyggelse. Man har snarare skäl att förvånas 
över, att så mycket framkommit, som verkligen skett. Detta så myc-
ket mer, som ingen enda, strängt systematisk på bredare basis lagd 
undersökning företagits eller ens kunnat företagas inom landskapet 
i arkeologiskt avseende. Att vi sålunda ha att vänta om icke ett nytt 
Bjursele så dock ett nytt Bygdsiljum inom Västerbottens kustland, 
och då lika gärna eller hellre inom dess södra som dess nordliga de-
lar, torde sålunda ligga utom allt tvivel. Tyvärr ha vi emellertid 
ingen annan hjälpare att lita oss till än den nyckfulla slumpen. Att 
spaden en dag sättes ned just på den rätta platsen, eller att plogen 
skär igenom den rätta tegen och tränger tillräckligt djupt ned i myl-
lan för att blotta vittnesbörden, som bida efter årtusenden av orörd 
vila, därpå hänger hela denna viktiga fråga. 

Frågan är emellertid om slumpen icke redan och helt nyligen 
varit framme och hjälpt problemet in på det rätta spåret fram mot 
en lösning. Åtminstone har man svårt att tillmäta en mindre bety-
delse åt det högst märkliga fynd av ej mindre än fem flintyxor, som 
under hösten gjorts i Överboda by i Umeå socken. 

Innan jag går vidare vill jag här nämna några ord om tidigare 
fynd i samma trakt. Enligt d:r Gustaf Hallströms nyss åberopade 
flintfyndtabell av 1924 (se vidare Västerbottens läns hembygdsför-
enings årsbok 1924—1925, sid. 88) voro från Överboda kända tre 
säkra flintredskapsfynd, tre håleggade yxor funna å en strandplatå 
väster om den lilla Dalsjön i södra Överboda. Yxorna hittades 
samtliga på samma ställe vid dikesgrävning å hem.-äg. Strandgrens 
mark, på en nivå av 12 m. över Dalsjöns yta och 87 m. över havet. 

Vid nu i höst anställda efterforskningar har det visat sig, att 
Dalsjö-fyndet bestod av ytterligare tre yxor av samma typ. Två av 
dessa befinna sig alltjämt i upphittarens ägo, en äges av annan pri-
vatperson i Överboda. Till sålunda kända sex flintyxor tillhörande 
ett och samma fynd, sluter sig ytterligare en sjunde yxa, förvarad i 
Umeå museum, dit den kommit utan säker fyndortuppgift. I da-
garna har jag emellertid haft turen att kunna fastslå, att även den-
na yxa härrör från Dalsjö. 

Men det stannar icke ens vid dessa sju yxor. Vi ha ytterligare 
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ett fynd, som t. o. m. kraftigare än yxorna understryker Dalsjö-trak-
tens karaktär av säker stenåldersboplats nämligen tre stycken flint-
skärvor. Dessa hittades för en del år sedan av en ung hemmans-
ägareson i Dalsjö, som emellertid då — enligt egen utsago — var 
för ung för att förstå fyndets stora betydelse och därför kastade bort 
de tre skärvorna. Om uppgiftens tillförlitlighet behöver emellertid 
intet tvivel råda. Sagesmannen går i god för dess riktighet. 

Sålunda fastslående, att Dalsjö-fyndet rör sig om icke mindre än 
inalles 10 flintföremål, varav sju färdiga, håleggade yxor och tre 
skärvor, gå vi vidare till nästa fyndort, själva Överboda by, dess 
norra del. Men innan vi taga itu med denna fyndplats, skola vi 
ägna ett ögonblicks uppmärksamhet åt hela Överbodatrakten och 
se vad kartan har att förmäla härom. Överboda by är belägen ut-
med den omkring en halv mil långa bäck, Bodbäcken, som, flytande 
i rakt nordlig riktning, bildar avlopp för den lilla vackra Dalsjön I 
byns sydöstra del. Dalsjöns höjd över havet är 75 m. Nivåskill-
naden mellan Dalsjön och Bodbäckens utlopp i Ume älv mellan 
Bergs och Strands byar i Vännäs s:n är emellertid trots halvmilen i 
längd endast omkring en halv meter (Bodbäckens utlopp enligt kar-
tan 74,5 m. över havet). Bodbäckens dalgång bildar i nästan hela 
sin längd en omkring kilometerbred sänka, med mot bäcken synner-
ligen jämnt och långsamt sluttande sidor, omgivna av skogklädda 
berg av upp till 160—180 m. höjd. Dalsjön, som numera är nå-
got sänkt, har tidigare utgjort en del av en vik från norr. Ännu ti-
digare har hela dalgången varit ett sund, eller kanske möjligen rent 
av en gammal (över Kasamark?) gående älvfåra. 

Hela området, f rån Dalsjön i söder upp mot Bodbäckens utlopp 
i Umeälven, uppvisar en rad av platser, vilka, såväl genom sin be-
lägenhet som natur i övrigt, låter dem synas synnerligen ifrågasätt-
bara som boplatser för en förhistorisk bebyggelse. En sådan plats, 
och en bland de mest typiska är den, där för några veckor sedan det 
sista stora flintyxefyndet gjordes. Platsen där de fem yxorna hitta-
des ligger i byns nordligaste ände, cirka 150 m. från Bodbäckens 
strandlinje på dess östra sida nära gränslinjen mellan Umeå och 
Vännäs socknar och på en nivå av 2, högst 3 meter över bäcken. 
Yxorna hittades, först en, sedan strax efter de övriga fyra, på ett om-
råde ej överstigande tre—fyra meter i omkrets och på omkring 13 
tums djup. Jordgrunden vid fyndplatsen utgöres av fin, sand-
blandad lerjord. Enligt upphittaren, hemmansägaren Bäckströms 
och en hans sons utsago, hade man å fyndplatsen också lagt märke 
till en rund anhopning av ett brunaktigt "slagg". (Brandgrop?) 

De fem tillvaratagna yxorna äro samtliga av den i Västerbotten 
vanliga typen av flintyxor: tjocknackade och håleggade, i längd va-
rierande mellan 17 och 20 cm., med en bredd vid eggen av omkring 
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5 cm. Materialet utgöres hos samtliga av gulbrun, mörkt grå-
spräcklig, skånsk flinta. Såsom en intressant biomständighet må 
anföras, att Överboda-yxorna alla äro av en annan flintsort än de 
cirka 3 km. sydligare Dalsjöfynden, vilka voro tillverkade av gråvit 
flinta. 

Redan i sin 1924 utarbetade, härovan åberopade exposé över 
västerbottniska flintfynd och flintfyndorter, uttalar sig d:r Hall-
ström i samband med Dalsjö-fyndet på följande sätt: 

"Dalsjöfyndet är, trots det mindre antalet föremål, helt att sam-
manställa med fynden från Bjursele och Bygdsiljum i fråga om in-
nehållet. Man kan med skäl förvänta att med tiden ytterligare före-
mål av samma och liknande art här skola anträffas. Beträffande 
karaktären av fyndet är jag helst böjd att uppfatta detsamma som 
ett boplatsfynd, ehuru inga flintskärvor eller andra indicier i den 
vägen ännu anträffats." (Som ovan nämnst har flintskärvor upp-
hittats!) 

"Platsen", forsätter d:r H., "synes mig emellertid synnerligen 
typisk och väl lämpad för en boplats." 

Såsom synes har d:r H:s antagande slagit riktigt ut. Visserli-
gen ej för själva Dalsjö, där senare inga nya fynd gjorts, men i 
desto högre grad för själva Överboda. Vad d:r H. anför om Dalsjö-
områdets typiska och för boplats lämpliga beskaffenhet gäller e-
mellertid i lika hög grad för den nya fyndplatsen. Och att vi även i 
detta fallet verkligen hava att göra med en veritabel boplats, torde 
vara höjt utom allt tvivel. Lika visst är, att hela det område, Bod-
bäckens dalgång, varom här är fråga, skulle tarva en ingående un-
dersökning. Det gäller kanske i främsta rummet platsen för det 
nya fyndet. Så vitt undertecknad förstår, skulle det vara mera be-
synnerligt om vi här icke så småningom funne en hel kedja av bo-
platsfynd än om vi icke funne ett enda ytterligare. 

Jag har med kartbladet framför mig försökt draga upp kontu-
rerna till detta område sådant det måste hava tett sig vid den tid det 
här rör sig om, cirka 4 årtusenden tillbaka i tiden. Företaget är 
visserligen vanskligt nog, men i stora drag torde man kunna få bil-
den något så när klar. På den tiden låg Överboda åtskilliga mil när-
mare kusten. Kanske stod trakten t. o. m. genom ett sund eller via 
en västligare älvfåra i direkt förbindelse med havet? Teorier vis-
serligen, men med stor sannolikhet för sig. Bygga vi vidare på 
denna bild, så vad hindrar oss att antaga att även Överboda-dalen 
en gång i en avlägsen forntid varit en av dessa kanotbyggarecen-
traler som enligt d:r Hallströms teori, uppgjord med ledning av 
och utgående från de enskilda fyndföremålen, de håleggade väster-
bottniska flintyxorna, varit tillfinnandes här och var utefter väster-
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bottenskusten, företrädesvis, som det hittills velat synas, i den nord-
liga delen av kustlandet. 

Kanske kan det synas förhastat att redan nu och på grundvalen 
av endast tvenne fyndigheter uttala ett sådant antagande. Det är att 
hoppas emellertid, att slumpen även i fortsättningen må förbli 
forskningen bevågen på denna punkt, att så småningom nya mar-
ker må läggas under plogen och få tillfälle att uppenbara, vad de 
eventuellt kunna innehålla och dölja av viktigt källmaterial för kän-
nedomen om vårt landskaps förhistoriska bebyggelse. Härtill bör 
emellertid fogas den maningen till dem, som före forskarna äro när-
mast till saken, till jordens besittare och odlare på respektive fynd-
platser, att de för framtiden hava i minnet slumpens en gång givna 
fingervisning och i följd därav hålla ögonen öppna, om misstanke 
skulle yppa sig att nya fynd kunde vara i görningen. Framför allt 
är det viktigt, att, i varje enskilt fall av dylika fornfynd, vederböran-
de fornvårdande myndighet, riksantikvarien eller dennes ombud 
eller Hembygdsföreningen ofördröjligen underrättas om saken, 
samt att fyndplatsens läge på det noggrannaste markeras och hål-
les i minnet tills inspektion av platsen hunnit ske. Jordägarna och 
odlarna inom Överboda by äro de, som ej minst hava anledning att 
lägga denna maning på minnet. 



Skvaltkvarn från V. Ormsjö, Dorotea socken. 

N Y F Ö R V Ä R V T I L L G A M M L I A 

Av H. M:N PALMOREN. 

Under det gångna året har Gamm-lias samling av äldre allmo-
gebyggnader riktats med ett par värdefulla och intressanta 
nyförvärv av präktigaste slag. Det ena är en gammal skvalt-

kvarn från V. Ormsjö i Dorotea socken. Det andra en kornhässja 
från Västerhiske i Umeå. 

Kvarnen, som stått på och tillhört Anselm Eliassons hemman i 
V. Ormsjö, inköptes 1927 av landsfiskal Wallmark i Umeå, som lät 
bekosta kvarnens uppmärkning och nedtagande och därefter över-
lämnade densamma till Gamm-lia, där den under den gångna som-
marens lopp återuppförts och iståndsatts i fullt brukbart skick. 

Kvarnbyggnaden är av en i gamla dagar i Västerbotten tämli-
gen allmän typ, uppförd av skrätt timmer, med bibehållna knutar, i 
två våningar och med vattenhjulet till hälften inbyggt på så sätt, att 
de 6 nedersta och 5 översta stockvarven jämte taket förlängts så att 
de tillsammans bilda ett kvadratiskt hjulhus kring vattenhjulet. 
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Skvaltkvarn från V:a Ormsjö efter flyttningen till Gammlia. 

Bäckvattnet för kvarnens drivande har ursprungligen letts i én lång 
ränna av grova, kluvna och urholkade, på bockar vilande timmer-
stockar, av vilka tyvärr endast en enda befanns användbar till kvar-
nens återuppsättande. De övriga har ersatts med en nybyggd kvarn-
ränna av sågat virke. — Även i övrigt ha några smärre förändringar 
vidtagits vid den gamla byggnadens återuppförande. Sålunda har ta-
ket täckts med näver och takved i stället för med spån, och en fri-
trappa tillbyggts till kvarnkammaren i övre våningen. Bägge des-
sa förändringar äro emellertid att betrakta som ett led i återställan-
det av kvarnen i dess ursprungliga och typiska skick. Såväl fritrap-
pan som det nuvarande slaget av taktäckningsmaterial har nämli-
gen tidigare tillhört den gamla byggnaden — men under tidernas 
lopp utbytts eller, såsom trappan, helt enkelt borttagits såsom obe-
hövlig. Tyvärr ger ingen av de många inskriptionerna och årtalen 
på kvarnkammarens timmerväggar och dörr besked om kvarnens ål-
der. Den torde emellertid hava uppförts under mitten av 1800-
talet. Hjulverkets nötta kuggar ge vid handen, att kvarnen varit fli-
tigt i bruk. Ännu så sent som under krisåren 1918—1919 använ-
des den för husbehovsmäld av siste ägaren. 

Med skvaltkvarnen från V. Ormsjö har Gamm-lia erhållit ett 
värdefullt tillskott, värdefullt icke minst i det avseendet, att den är 
den hittills första representanten för lappmarksbyarnas byggnads-
kultur däruppe på västerbottningarnas Skansen. Den gamla bygg-

17 
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nåden pittoreska exteriör, där den nu står omgiven av höga, susan-
de granar invid bäcken i backsluttningen strax vänster om uppfar-
ten till fornvallen, gör den även till ett värdefullt estetiskt monu-
ment, med mycket av gammaldags stämning och helgd kring sina 
gråa, väderbitna timmerväggar. 

Skvaltkvarnar av denna och liknande typ hava varit synnerligen 
allmänt förekommande inom hela Västerbotten. Såsom ett talande 
exempel kan nämnas, att i Ljusvattnets by i Burträsk socken fanns, 
enligt en gammal bykarta, vid 1700-talets mitt ej mindre än sex 
stycken dylika kvarnar. Samtidigt ägde byn ej fler än tolv åbor. Av 
dessa gamla kvarnar i Ljusvattnet finnes nu icke en enda i behåll. 
Och deras öde ha delats av hundratals andra länet runt. De få, 
som ännu finnas kvar, kunna med visshet räknas på fingrarna. 
Och bland dem torde dessutom knappast någon kunna mäta sig 
med den till Gamm-lia förvärvade, vad beträffar det skick de befin-
na sig uti. 

Skulle man kunna tala om ett den västerbottniska bondgårdens 
adelstecken, så skulle det utan tvivel utgöras av den monumentala 
kornhässjan, gårdens stolthet och utomordentligaste prydnad, där 
den oftast reser sig högt över gårdskomplexets tak, fritt avtecknan-
de sin pompösa silhuett mot slättlandets vida horisont, som den 
markerar och understryker med sitt eget horisontala linjesystem. 

Kornhässjan är gemensam för hela Västerbottens län. Den före-
kommer från kusten ända upp under fjället, även om den såväl till 
typ som storlek varierar ganska väsentligt. Beträffande de olika ty-
perna, som jag i detta sammanhang ej skall gå vidare in på, vill jag 
endast i förbigående nämna, att den ännu i Umeå socken ofta före-
kommande dubbla hässjan utan tak synes vara en sydlig typ, som, 
såvitt jag kunnat finna, emanerat från Ångermanland, där den sy-
nes vara ensamt förhärskande, eller från ännu sydligare håll. Re-
dan i Nordmalings socken träffa vi emellertid vid sidan av varan-
dra hässjan utan och hässjan med tak, den senare så typisk för hela 
Västerbottens kustland. 

Det är just en hässja av sistnämnda typ, som Hembygdsföre-
ningen funnit önskvärt att införliva med byggnadsbeståndet på 
Gamm-lia, ett önskemål, som under det gångna året gått i förverk-
ligande. 

Sedan genom Ytterhiskes inkorporering denna stadsdel lagts 
under stadsplaneregleringen, har följden blivit, att en stor del av 
den tidigare bebyggelsen på denna plats måst maka sig undan för 
gatu- och tomtregleringen. Så var bl. a. fallet med en hemmansäga-
ren Ludvig Hanssons i Ytterhiske gård tillhörig storhässja, vilken 
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sedan den sålunda blivit dömd till rivning, av Hembygdsföreningen 
inköptes för att uppföras å Gamm-lia. 

Under den gångna sommaren har arbetet med hässjans uppsät-
tande fullbordats. Förlagd intill östra gaveln av rundlogen vid Jäm-
teböle-gårdsplanen reser sig nu den ståtliga, i tre led uppbyggda 
kornhässjan högt över Jämteböle-gårdens och Ytterviks-bodens ål-
derdomliga nävertak mot bakgrunden av den omgivande barrsko-
gen, till vars toppar den nästan når upp med sin långa takås. Där-
med har en ny och viktig detalj fogats in i Jämtebölekomplexet, en 
detalj, som kanske starkare än någon av de tidigare understryker 
anläggningens karaktär av en gammal äkta västerbottnisk allmoge-
gård. 

Tilläggas bör, att hässjans nylagda plankgolv erbjuder ett det 
allra förträffligaste underlag för midsommardansen till somrar som 
följa. 



L I T T E R A T U R 

VON HOGGUÉR: Vildmarksliv i Lapp-
land för hundra år sedan. Wahlström & Wid-
strand, Stockholm. Pris kr. 5: 75. 

"En dag i slutet av juli månad 1828 skramlade en resvagn ut 
genom Norrtull i Stockholm på väg mot höga norden. I vagnen 
sutto tre utländska herrar, den tyske friherren von Hogguér, den 
franske greven Trevet och ännu en fransk ädling med okänt namn. 
Den förstnämnde hade i åtskilliga år tjänstgjort som ryttmästare 
vid ett svenskt kavalleriregemente och i motsats till de yngre res-
kamraterna talade han språket flytande. Nu hade de tre herrarna 
föresatt sig att göra en färd till Lappland." 

Så börjar skriftställaren Harry Blomberg sitt företal till von 
Hogguérs nu till svenska översatta och på Wahlström & Wid-
strands förlag utgivna skildring av de tre utlänningarnas resa ge-
nom nordliga Sverige för 100 år sedan. När man tager del av bo-
ken förvånar man sig över att denna reseskildring först efter 100 år 
föreligger på svenskt språk. Så många intressanta detaljer, så myc-
ket av lärorikt och värdefullt om livet i Västerbotten och Lappland 
under 1800-talets förra hälft innehåller denna bok att den närmast 
kan betecknas som ett fynd. Det är ett stycke fängslande kultur-
historia, som här bjudes i lättsmält form. 

Man vore frestad att citera författaren i det oändliga, så målan-
de och talande äro de skildringar av svenskt folkliv och norrländska 
förhållanden han ger. Färden gick från Stockholm över Sala och 
Falun till Gävle samt därifrån kustlandsvägen upp till Umeå. För-
fattaren har rest med öppna ögon och vakna sinnen. Utrustad med 
stor vetgirighet gör han över allt frågor, söker sätta sig in i förhål-
landena och umgås på det mest förtroliga och öppenhjärtliga sätt 
med befolkningen. I Ångermanland imponeras han av de starka, 
uthålliga hästarna, vilka han anser skulle efter förädling bli de yp-
persta kavallerihästar. Det verkliga välstånd, som man tämligen 
allmänt finner hos de ångermanländska bönderna, härrör — säger 
han — till mycket stor del från linneframställningen. Vidare blir 
han imponerad av de ångermanländska böndernas bildning. "In-
genstädes läses tidningar på landsbygden som i Sverige och ingen-
städes finner man som här bönder, vilka så väl känna sitt lands la-
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gar. Jag tror också, att just denna lagkännedom, förbun-
den med den ursprungliga känslan för rätt och orätt och den all-
männa ärligheten, är den förnämsta orsaken till, att processer äro 
mindre vanliga i Norrland än annorstädes. De flesta tvister avgö-
ras genom skiljedom. En dålig marknad för advokater!" 

I fråga om norrlänningens processlystnad ha nog förhållande-
na ändrats något under hundra år. Men ännu större äro de för-
ändringar Umeå undergått. Förf. berättar hurusom resenärerna 
en natt anlände till den västerbottniska residensstaden och därvid 
måste ro över den breda Umeälven, varpå det heter: "Den yttre an-
blicken av Umeå med dess små trähus är inte det minsta tilldragan-
de, och det första föga angenäma intrycket försvinner inte vid när-
mare bekantskap. Staden har ungefär 1,100 invånare, som syssel-
sätta sig med fiske och handel med trävaror, bräder och tjära; päls-
varuhandeln är heller icke utan sin betydelse. Tidigare byggdes på 
härvarande skeppsvarv många fartyg för främmande handelshus, 
men denna förvärvsgren har gått mycket tillbaka. Umeå äger icke 
en enda byggnad som kan sägas vara vacker, men en finnes, som 
åtminstone vad ändamålet angår är viktig nog, nämligen kyrkan. 
Den är ett litet rödmålat trähus, bredvid vilket några mot varandra 
lutande bjälkar, övertäckta med ett litet spetsigt trätak, bilda klock-
stapel. Gudshusets yttre enkelhet är nästan rörande, men interiören 
är, i likhet med andra svenska kyrkors — även de fattigaste — 
oklanderlig." 

Från Umeå gick färden längs Umeälven till Lycksele. Skogar-
na vimlade av villebråd men nejden var karg och föga bebyggd: 
gårdarna sågo "fattiga och eländiga ut." I Degerfors övernattade 
sällskapet hos en fattig nybyggare, där det icke bjöds på annan 
traktering än mjölk och barkbröd. Folket var så fattigt, förklarar 
förf., att det på två år icke sett kött, en uppgift som förefaller nästan 
otrolig med tanke på dåtida stora villebrådstillgång i orten. Mellan 
Degerfors och Lycksele pågick just då det stora vägbygget, varför 
resenärerna mestadels till fots fingo färdas fram till Lycksele. Men 
den vackra naturen imponerade på de tre utlänningarna, och förfat-
taren skildrar förtjust de ståtliga fallen i älven och de storslagna 
omgivningarna. 

Mottagandet i Lycksele blev allt annat än festligt. På gästgiva-
regården, "en liten eländig stuga" höllo de knappast på att få slip-
pa in och väl i sängen befanns det omöjligt att sova. Bruket av la-
kan var den tiden okänt i Lycksele gästgivaregård,men däremot 
gömde sängarnes får- och getfällar åtskilliga mindre behagliga in-
neboende, vilka kommo sömnen att fly de trötta resenärerna. Dagen 
efter fingo de emellertid flytta till länsmansgården, där de glömde 
alla mödor och besvär. Under vistelsen på platsen gjordes bl. a. ett 
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besök i lappskolan, vilken blir föremål för en utförlig och målande 
skildring. 

Med Lycksele lämnade den tyske ryttmästaren och hans franska 
sällskap den egentliga kulturbygdens sista större utpost och nu gick 
färden på obanade stigar, genom sumpmarker och milsvida skogar 
upp mot ödemarken. Förbi Vormsele och Rentjärn nådde de efter 
stora ansträngningar fram till Arvidsjaur efter att förut en kväll i 
Hjertijaur tillsammans med nybyggare och lappar fått vara med 
om en riktig folkfest. Här i Arvidsjaur ha främlingarna tillfälle 
till många studier och få göra många angenäma upplevelser. Bl. a. 
blir förf. en gång tagen för att vara svenske kronprinsen. Men mot 
fjällen står vandrarnas håg, och en dag sker åter uppbrott, denna 
gång med Arjeplog som närmaste mål. Och här stöta de på dåva-
rande lappmissionär Petrus Laestadius, som blir dem den ypperli-
gaste ciceron under deras fjällvandringar och besök hos lapparna. 
De kapitel, som skildra denna del av deras resa, höra till de mest 
intressanta boken äger. 

Fulla av beundran och sympati för de glada, förnöjda och vän-
sälla människor, som de träffat på, och rika på minnen anträda 
mot jultiden de tre främlingarna återfärden. Julen firas i Skellef-
te, och i januari är von Hogguér åter i Stockholm. 

"Vildmarksliv i Lappland för hundra år sedan" gömmer på ri-
ka skatter av kulturhistoriskt värde och ger läsaren många och ta-
lande bilder från livet i övre Norrland för ett sekel sedan. Väl före-
faller skildringen på sina håll naiv och överdriven, en del missför-
stånd ifråga om seder och bruk gör sig nog också författaren skyl-
dig till. Men han har rest med öppna sinnen och med vänliga och 
goda ögon sett på allt. Och man läser hans skildring med största 
intresse. Hans bok är ett välkommet och värdefullt bidrag till den 
Västerbottniska bibliografin. Bokens pris gör den överkomlig för 
alla länets hembygdsvänner. Det kan inom parentes påpekas att 
den tyska originalupplagan under loppet av det sekel som gått se-
dan dess utgivande hunnit bli en dyrbar och svåranskafflig raritet i 
bokmarknaden. 

A. V. 



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

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR HEMBYGDSFÖRENINGENS 
VERKSAMHET UNDER ÄR 1927. 

I enlighet med föregående års beslut har Sävargårdens restau-
rant efter fröken Öhrlings avflyttning hösten 1926 hållits 
stängd över vintern. Sedan rörelsen följande vår övertagits av 

källarmästare Nils Ross för en hyra av 750 kronor intill årets slut 
öppnades restaurationen åter den första maj 1927, varvid förvalt-
ningsutskottet beviljade medel för vissa smärre reparationer och 
kompletteringsarbeten inom Sävargården. Vidare har under som-
maren 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 rensningar ha företagits, gångbana anlagts ut-
med uppfartsvägen, stengärdesgården utmed vägen till Jämteböle-
gården 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. Schakt-
nings- och sprängningsarbetena härför hava under hösten fullbor-
dats. Folkparken har under årets lopp erhållit ett värdefullt nyför-
värv: en skvaltkvarn (överfallskvarn) från V:a Ormsjö i Doro-
tea socken, vilken skänkts av landsfiskal Wallmark, 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 före-
gående 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 
Skellefteåmuseets samlingar och arkiv. Hembygdsföreningens folk-
livsarkiv har under året riktats med inemot ett par hundratal upp-
teckningar och fotografier rörande seder och bruk, hantverk och in-
dustri, folktro, folkmedicin, bebyggelsehistoria etc. samt därutöver 
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en större samling tidningsurklipp belöpande sig till omkring 300 
spalter och berörande samma ämnen som ovan anförda. 

Länsherbariet har under det gångna året ökat avsevärt i om-
fång tack vare det insamlingsarbete, som i detta hänseende bedrivits 
av herbariets vårdare, major L. Wahlberg samt jägmästare Sten 
Nordenstam. Herbariet omfattar för närvarande omkring 1200 re-
gistrerade växter. Jägmästare Fridner har till herbariet överläm-
nat sina till största delen inom Degerfors socken insamlade växter, 
omkring 200 stycken. 

Hembygdsmuseet har under året besökts av omkring 2,000 per-
soner. Häri äro inräknade en del gruppbesök från folkskolor, läro-
verk och regementen. Sålunda besöktes museet våren och försom-
maren av större delen av ungdomen vid Umeå läroverk, vilka besök 
ordnades klassvis, samt av ett 10-tal plutoner från Västerbottens in-
fanteriregemente. Vid dessa gruppbesök hava museets samlingar 
demonstrerats med beledsagande föredrag om norrländsk kultur-
historia av intendenten Palmgren. Skolornas och regementenas 
museibesök hava under hösten under enahanda former åter uppta-
gits. 

På särskilt uppdrag vistades intendent Palmgren i början av juli 
månad i Åsele för att där ombesörja ordnandet av Åsele kommuns 
fornhem Åselegården. 

Den 14—24 mars detta år har på Västerbottens Hembygdsföre-
nings initiativ den första byggmästarekursen hållits i Umeå. Me-
del härför hade anslagits: 1200 kronor från Hushållningssällska-
pet och 900 kronor från Samfundet för Hembygdsvård, som stod 
som anordnare av kursen. Lärare voro arkitekt Bohlin från Stock-
holm och arkitekt Laurell, Umeå, samt ingenjör Mossberg, Stock-
holm. Som inspektor fungerade teckningsläraren och rektorn Thor 
Hellström, Umeå, på Skolöverstyrelsens förordnande. Kursen be-
söktes av 12 deltagare från länets skilda bygder. 

Hembygdsföreningen har inlett förhandlingar med Samfundet 
för Hembygdsvård angående anordnande av en ny byggmästarkurs 
i Skellefteå för instundande vår. Samfundet har beviljat och reser-
verat hälften av härför erforderliga medel. 

Hembygdsföreningen har under året uppburit beviljad andel i 
statens penninglotteri, kronor 50,000: —. 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 lotterime-
del erhålla en andel av 150,000 kronor. 

En ansökan från föreningen om erhållande av ett direkt stats-
anslag å kronor 4,000: — för bedrivande av vissa närmare specifi-
cerade forskningar har av statsmakterna avslagits. 
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Under året har anslag utanordnats till Björksta'laget med kro-
nor 300: — i likhet med föregående år och mot enahanda villkor. 

Till förre folkskolläraren O. P. Pettersson har Hembygdsföre-
ningen beviljat ett understöd av 200: — kronor för forskningsresor 
inom Lycksele och Vilhelmina socknar. 

I december 1927 utkom föreningens årsbok "Västerbotten" redi-
gerad av intendent H. Möllman-Palmgren. 

Å R S M Ö T E T 1 9 2 8. 

Ordinarie årsmöte med föreningen hölls i samband med Hus-
hållningssällskapets vintersammankomst den 8 november 1928 i 
Skellefteå. 

Styrelseledamöter i tur att avgå voro: f. statsrådet N. J. F. Alm-
quist, Stockholm, redaktör Anton Wikström, Skellefteå, förvaltaren 
Thorsten Hellström, Umeå, ryttmästaren Eric von Boisman, Umeå, 
major Lennart Wahlberg, Umeå, landssekreterare Gustaf Hultman, 
Umeå, rektor och fru Vifell, Vindeln och Kamrer K. Holm, Umeå. 

Av dessa återvaldes samtliga med undantag av redaktör A. Wik-
ström, som avsade sig ledamotskapet till förmån för journalisten 
Ernst Westerlund i Skellefteå, samt rektor och fru Vifell, Vindeln 
vilka avflyttat från länet. 

För redaktör A. Wikström invaldes journalisten E. Westerlund, 
Skellefteå, och som ersättare för rektor och fru Vifell invaldes rek-
tor och fru D. Jacobsson, Vindeln. 

Till revisorer omvaldes skiftesgodeman E. A. Holmström, Teg 
och kamrer J. V. Dahlgren i Umeå, med kamrerarne Benedicktsson 
och Kamf som suppleanter. 

R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E . 

Undertecknade utsedda revisorer för granskning av Västerbot-
tens läns Hembygdsförenings räkenskaper för år 1927 få härmed 
avgiva följande berättelse. 

Hembygdsföreningen hade vid 1926 års utgång en bankskuld å 
kr. 20,775: 58. Denna skuld har under året genom anslag av lot-
terimedel kronor 50,000: — förändrats i en bankfordran å kronor 
14,994: 88. 
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Inkomster och utgifter för räkenskapsåret fördela sig sålunda: 

Inkomster. 
Anslag 6,000 
Årsboken : 5,495 
Hembygdskursen 795 
Hyror 750 
Lotterimedel 50,000 
Ved och grus 318 
Minerva 35 
Räntor 346 

Kronor 63,739 

Utgifter. 

Betald skuld: löp. räkning 15,275: 58 
accept 5,500: — 20,775: 58 

Redogöraren . . . 586: 20 
Hembygdskursen 683: — 
Årsboken 6,601: 74 
Räntor 4 4 1 : 4 8 
Diverse 12,730: 32 
Museet 6,926: 66 
Kapitalkonto 12,339: 38 
Checkräkning 2,655: 50 14,994: 88 

Kronor 63,739: 86 

Under revisionen har endast en del små oväsentliga fel upp-
täckts, varom styrelsen erhållit vetskap genom särskild P. M. 

För övrigt äro föreningens räkenskaper, som behörigen verifice-
rats, förda med reda och ordning och då ingen anledning finnes till 
anmärkning föreslå vi, att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet för 
1927 års förvaltning. 

Umeå den 3 november 1928. 

G. DAHLGREN. S. BENEDICTSSON. 
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:Bi"3r.Zk. A K T I E B O I Ä G E T 

JÄRNAFFÄR MASKINAFFÄR 

REKOMMENDERAS 
P O S T - , T E L E G R A M - O C H T E L E F O N A D R E S S : N / t S L U N D S 

REDOGÖRELSE FÖR HEMBYDGSFÖRENINGENS HIT-
TILLSVARANDE VERKSAMHET UNDER ÄR 1928. 

Sedan Sävargården efter källarmästare Nils Ross' avflyttning 
hösten 1927 hållits stängd över vintern, utannonserades densamma 
ledig till arrendering för innevarande år. 

Då det ådagalagts, att restauranten under dittillsvarande bestäm-
melser icke förmått prestera ekonomisk bärkraft beslöt föreningens 
verkställande utskott att upptaga till prövning frågan om rättighet 
för blivande restaurantinnehavaren att anordna allmänna dansaft-
nar å Gamm-lia. En kommitté, bestående av förvaltare Hellström, 
drätseldirektör Nilsson och intendent Palmgren, fick i uppdrag att 
företaga en utredning och inkomma med förslag i berörda fråga. 

Sedan kommitterade avgivit yttrande i ärendet beslöt verkstäl-
lande utskottet att enhälligt bifalla kommitterades programförslag, 
gående ut därpå att restaurantinnehavaren måtte tillerkännas rätt 
att en gång i veckan anordna allmän dans i Sävargårdens stora sal 
mot upptagande av en bestämd entréavgift. 

Av inkomna arrendeanbud beslöt verkställande utskottet antaga 
ett från herr Em. Carlsson i Örnsköldsvik, lydande på 750: — kro-
nor, och anmodades drätseldirektör Nilsson och intendent Palm-
gren att träffa vederbörligt hyresavtal med herr Em. Carlsson på 
ovan angivna villkor. 

På grundval av sålunda träffat avtal arrenderar herr Em. Carls-
son Sävargårdens restaurant från den 1 maj 1928 till den 1 maj 
1929 för ett belopp av 750 kronor. 

Före restaurantens öppnande beslöt verkställande utskottet gå i 
författning om en del smärre reparationer och förbättringar inom 
restaurantlokalerna, vilka visat sig erforderliga. 

Under året har Gamm-lias bestånd av äldre allmogebyggnader 
erhållit tvenne värdefulla nyförvärv, i det att den av landsfiskal F. 
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K O N S T N Ä R L I G A I N R E D N I N G A R 
M Ö B L E R - M A T T O R - G A R D I N E R 

Goda avbetalningsvillkor 

Rt 351 O T T O W R E T L I N G Rt. 351 
(Kungl. Hovleverantör) 

Wallmark skänkta skvaltkvarnen från V:a Ormsjö i Dorotea s:n 
och den från Ytterhiske i Umeå förvärvade kornhässjan uppförts å 
folkparkens område. 

I samband härmed har en del nödiga gallrings- och skogsrens-
ningsarbeten utförts inom parken. Vidare har verkställande utskot-
tet gått i författning om lagning av uppfartsvägen till Gamm-lia och 
insättande av en av brandsynen påfordrad tegelmur kring central-
värmeanläggningen i Sävargårdens källare. 

För museet har intendent Palmgren företagit ett flertal resor 
under sommaren och hösten. Sålunda har intendenten genomrest de 
sydliga lappmarkssocknarna Lycksele, Åsele, Dorotea och Bjur-
holm. Det under dessa resor liksom f. ö. under året insamlat mate-
rial till museet och dess arkiv, har på vederbörligt sätt katalogise-
rats och ordnats. 

Muséets trångboddhet i de nuvarande lokalerna har gjort sig 
allt starkare gällande. Sedan emellertid Minervaföreningen av-
stått f rån ett par rum i övre våningen i Gamla seminariet hava de-
samma förhyrts för ett belopp av 300 kr. årligen. — I det mindre 
av dessa rum, som för närvarande undergår reparation, kommer att 
inrymmas föreningens bibliotek, arkiv och länsherbariets samlingar. 
F. ö. kommer detta rum att utgöra även expeditionsrum för inten-
denten. 

Det större rummet är avsett att inrymma den Häggströmska do-
nationen av möbler från Dalkarlså herregård. 

Hembygdsmuseets samlingar har under året besökts av omkring 
2500 personer, däri inräknade en del gruppbesök från skolor i sta-
den och landsbygden. 

r ^ 
S&NDBERGå KONDITORI, UMEÅ 
II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 

KUNGL. HOVLEVERANTÖR 
• 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 
V J 
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MARGIT KULLGREN - SYATELIER 
SKOLGATAN 62 

Mottager alla slags sömnadsbeställningar. 
Förstklassigt arbete. 

Telefon 358 Telefon 358 

I början av året anordnades på Hembygdsföreningens initiativ 
och med bidrag från Hembygdsföreningen, Hushållningssällskapet 
och Samfundet för hembygdsvård en ny byggmästarekurs, den an-
dra i ordningen inom länet. Kursen, som detta år förlades till Skel-
lefteå, leddes av arkitekterna Rolf Bolin och V. Göransson från 
Stockholm. Ett 10-tal deltagare från skilda delar av länet infunno 
sig till kursen. 

På uppdrag av föreningens ordförande har intendenten under 
sommaren inspekterat officersgravarne vid Ratan. Då desamma 
befunno sig i mycket ovårdat skick, överenskom intendenten med en 
på platsen boende person om deras iordningsställande för en sum-
ma av 125 kronor. Arbetet ifråga har verkställts och vid förnyad 
inspektion godkänts. 

Föreningen har under året ingivit framställning till landstinget 
och stadsfullmäktige i Umeå om förnyade anslag å kronor 3,000 
för vart och ett av åren 1929—1931. Båda framställningarne hava 
av vederbörande institutioner beviljats. 

Föreningen har under året på Svenska Landsmålsarkivets för-
ord utdelat följande anslag: 

Till f. folkskolläraren O. P. Pettersson kr. 500: — 
Till fil. lic. Seth Larsson „ 300: — 
Till andra forskare enligt landsmålsar-

kivets förslag „ 200: — 
Summa kronor 1000: — 

H. Mn-Palmgren. 

Hjortsbergs Pappershandel, Umeå 
VÄLSORTERAD PARTI- OCH MINUTAFFÄR 

T e l e f o n 2 4 1 

Stort lager av alla slag Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier, Kontors-
böcker, L ä d e r p o r t f ö l j e r , Plånböcker, Portmonnäer, Damväskor, 

Fotografiska artiklar. 
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• N S E F T © 

GULDSMEDSAFFÄR - UMEÅ 
HEDERSGÅVOR. MATSILVER, FÖRLO V ¡S ¡N OS RIN Q AR 

Nya arbeten och reparationer utföras å egen verkstad 

BOUPPTECKNING. 

År 1819 den 15:de November, anmodades under tecknade af 
Bonden Jon Andersson i Utter sjön att upteckna, värdera, samt för-
dela sin och aflidna hustru Elisabeth Jonsdotters så väl fasta som 
lösa Egendom emelan hånom och hans samman med den aflidne 
af lade Barn, Söner ne Anders, Jonas, Olof, Nils, Fredric och Erik 
Gustaf, samt döttrarne Margareta, gift med soldaten Olof Wall och 
Cattarina, gift med Bonden Johan Danielsson i Älgnäset, och det i 
anseende till att fadren ärnar af stå hemmansbestyret till sönerna 
Jonas och Erik Oustaf, alla voro myndige och närwarande utom 
Fredric och Erik Oustaf hvars Rätt och Bästa fadren åtog sig att 
bevaka, hvarefter Inventeringen företogs och aflopp på sätt som föl-
jer: 

Rd. sk. stf. 
Skattehemmanet N:o 1. 5/32 Mantal har medelst lott -
ning tillfallit sonen Eric Gustaf för 333 16 
Hemmanet under N:o 3. 1/16 dels Mantal är medelst 
vederbörandes öfverenskommelse uplåtit till sonen 
Jonas för 111 5 4 

Summa 444 21 4 
Guld. 
1. Ring 2 — — 
1. D:o mindre 1 12 — 3 12 

GYNNA HEMBYGDENS AFFÄRER! 
Undersök kvalité och pris hos 

A.-B. JOH. F O R S M A N , & C:o 
KUNGSGATAN 48 OCH 86, UMEÅ 

innan Ni rekvirerar M a n u f a k t u r v a r o r från annat håll 
Stor sortering! TEL.: 141. Billigaste priser! 



239. 

A.-B. M O D E H U S E T - UMEÅ 
P l a t s e n s s t ö r s t a l a g e r a v 

D A M A R T I K L A R 
Te le fon 822 T e l e f o n 8 2 2 

Silver 
1. Pokal om 30 lods vikt 20 — — 
1. Tumlare om 8 lod 5 16 — 25 16 

Then 
1. fat N:o 1 
1. D:o N:o 2 
1. D:o N:o 3 
1. D:o N:o 4 
4 sopptalrikar a 18 sk 
4 D:o flata å 16 sk. . 

Koppar och Malm 
1 Malmgryta med bröst och hatt samt pipor af 

koppar 16 — 
1 p. Ljusstakar — 24 
1 gl. Kopparkittel 1 — 
8 Porshlainstallrikar å 8 sk 1 16 18 40 

1 8 — 

1 12 — 
1 8 — 
1 16 — 
1 24 — 
1 16 — 7 36 

Järn Saker 
1. p. slästänger 1 16 — 
1. Dito 1 
1. p. ställningsstänger 1 — 
1. p. Dito — 40 — 
1. järnstör 24 — 
1. slagjärn 1 16 — 
1. ny lia — 24 — 
5 Dito sämre å 12 sk 1 12 — 
1. hugg yxa — 12 — 
1. Dito — 10 — 
1. hus nafwar — 8 — 
1. mindre hugg yxa — 8 — 

A.-B. Johan Åkerbloms Bokhandel 
Rikstel. 61 - Umeå 

S V E N S K & U T L Ä N D S K LITTERATUR 
Inbindningar från Nordstedt & Söners Bokbinderi 

PAPPERSHANDEL FOTOGRAFISKA ARTIKLAR 

G r a m m o f o n e r och s k i v o r 
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K j e l l i n s Ur ocli G u l d s m e d s a f f ä r 
I IIIIIIIIIIIEIII 

K U N G S G A T A N 51 

Telefon 331 Umeå. Telefon 331 

1. större gryta 3 — — 
1. kok gryta 1 — — 
1. Dito i körkstaden — 36 — 
1. stek panna — 12 — 
1. eldgaffel — 12 — 
1. skaftpanna — 12 — 
1. is bill — 12 — 
1. lodbyssa . . . . 4 — — 
1. Dito 3 — — 
1. skräddarsax — 16 — 
1. Ullsax — 8 — 
1. Rå järn 1 — — 22 38 

Mannens gångkläder 
öfversågs och värderades till — — — 6 — 

Aflidne Hustruns Kläder 
En svart Camlåts kjortell 
1. Dito kofta 
1. sattins kjortell 
1. skifte camlåts kofta . . 
1. brun kappa 
1. päls tröja 
1. korteli N:o 1 
1. Dito N:o 2 
1. Dito N:o 3 

Sängkläder 
1. bolster med dunfyllning 4 — — 
1. Dito — 32 — 
1. Fäll N:o 1 3 — — 
1. Dito N:o 2 2 — — 

2 — — 

1 16 — 

— 24 — 
— 24 — 9 16 

¿Besök 

S ^ D É N S TOBAKSHANDEL 
vid inköp av 

eTo6a/isvaror, ¿Pipor, tidningar o. tidskrifter, 
Spelkort, ¿Kameror oci) 3-otoulensilier, Tvål, 
¿Parfymer, 3Cammav m. m. 
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T O R E K H O L T Z 
F O T O G R A F I A T E L I E R 

IIIIIII 

U M E Å - R O B E R T S F O R S 

1. Dito N:o 3 — 32 — 
1. Dito N:o 4 1 — — 
1. kudd N:o 1 1 — — 
1. Dito N:o 2 — 40 — 
1. Dito N:o 3 — 36 — 
1. Räckbolster — 24 — 
1. nytt kuddvar 1 — — 
1. Dito dito 1 — — 16 20 

Böcker 

1. gl. Bibel 1 — — 
1. Dito nya Testament — 24 — 
1. Postilla Mich: Fants 2 — — 
1. Dito Anders Bålds 1 — — 
1. Dito Mårten Molerii — 32 — 
1. Bok Joh. Arntz sanna Crist. dom — 32 — 
1. Dito Joh. Arntz Paradis Lusta gård — 8 — 6 

Boskap 

1. stod i 5:te året 56 — 
I. ko som var gås 13 16 — 
1. Dito kinn Ros 13 16 — 
1. Dito fick Ros 12 — — 
1. Dito Frulin 12 — — 
1. Dito Nättros 12 — — 
1. Dito Damelin 10 — — 
1. qviga, örsvart 4 24 — 
1. Dito Qrässi 4 — — 
1. oxe 18 — — 
8. g :1a får å 1 Rdr 8 — — 
6. Dito unga å 32 sk 4 — — 167x 8 

E x > v i J O H A N S S O N 
MlllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll N . N I L S S O N S E F T R . IIIIIMIllllMIMIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

MATVARU FRUKT-, DELIKATESS-
& SPECERIAFFÄR 

Telefon 326 UMEÅ Kungsgatan 63 

JK ]E ] K O . M L J » » . DE D> 3E J2V S 

17 
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Kungsg.63 p A F F M I M F R KimgSg- 63 
llllllllllllll I Illll L i V I I 1 T l l — » 1 \ lllllllll Illllllllllllllllllllllll 

G o t t k a f f e . 

BRÖD AV E G E N T I L L V E R K N I N G 

Sjö- och Fiske Redskap 
1. not 6 32 -
1. sköt N:o 1 4 — — 
1. Dito N:o 2 4 — — 
1. Dito N:o 3 2 — — 
1. Dito N:o 4 2 — — 
1. Dito N:o 5 1 24 — 
1. Dito N:o 6 2 — — 
I. Dito N:o 7 2 — — 
1. Dito N:o 8 1 - — 
1. Dito N:o 9 — 32 — 
4. st. lagnar 2 — — 
1. sjötbåt 4 — — 
1. notbåt — 24 — 
1. träskbåt 1 — — 33 16 

Kör och åker Redskap 

1. kärra med flake 4 32 — 
1. 9 klo ahl 1 24 — 
1. vält 1 — — 
1. harfva 1 — — 
1. fåryxa — 16 — 
1. torfyxa — 24 — 
1. Dito — 16 — 
1. klubbkärr med flake 2 — — 
1. karmsläde 2 — — 
1. käppskrinda 1 — — 
3. långslädar å 16 sk 1 — — 
2 ne storskrindor å 12 sk — 24 — 
1. p. stöttingar 1 — — 
1. p. Dito — 32 — 
1. p. lok och Ränker — 32 — 

IIMIIIIIIIIIIIII II I l l l l l III1IM l l l l l l i l l l IIIMIIMIill l l l l l l l l l l IIIIIIIMIM1III I l l l l MIM IMII1II1IIIIIIIM1IIII1 111111111III If 11IX 

| ' /\en som sätter värc/e på eH \ 
| väf ufföri ar£sie £>ör £esö£a | 

| S J Ö B E R G S FRISÉRSALONGER | 
| K u n g s g a t a n -44 o c h 5 2 U m e å T e l e f o n e r : 3 1 9 o c h 4 1 9 | 

| Qamfrisér sa fo ngen iJ^Ctingsgaian 4-4-, iefefon 3i9 = 
îiiiii iiiitii ii ii i ii 11 ii lim ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii in nu i ii ii ii iiiiinjii ii ii iiiii 11 iii 1111 iiiii ii iiiii iiii iii ii ii in ii ii iiiiiiiiii ii ii in ii ii i ii ii iiiiiii iiiii iiii in ii ii iiTl 



243 

E. SJÖSTEDTS ELEKTRISKA BYRÅ 
U M E Å 

Utställning Kungsgatan 51 
Rikstelefon 854 

. seltyg 1 — — 

. Dito gammalt — 12 — 

. p. skacklor med järntuga — 12 — 

. Dito sämre — 8 — 19 40 
Diverse Saker 

. vägg ur med foder 6 — — 

. Dito 6 — — 

. skåp i kammaren 2 24 — 

. spann 1 24 — 

. kista i boden 2 — — 

. Dito i körkstaden 2 — — 

.ne nya kist trän 1 16 — 

. slädfilt 1 16 — 

. fiskare kar i hamnen — 32 — 

. Dahlsten — 32 — 

. Dito — 12 — 

. Refsten 1 — — 

. hand qvarn 1 — — 

. baktråg å 16 sk 1 — — 

. sållar å 8 sk — 24 — 

. Dussin Mjölk tråg — 24 — 

. stånd säng 1 16 — 

. Dito — '32 — 

. Nafvar vind — 16 — 
, hand såg — 4 — 
. stråk höfvel — 6 — 
. betsman — 18 — 
. själs mått — 8 — 
. Dito kappe — 4 — 

linor af svinhår 1 16 — 
bastlinor — 16 — 

. boutelia — 24 — 
Dito — 8 — 

1 
Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871 

%V% 
ENGROS- & MINUTAFFÄR 

Telegramadress: VONAHN 
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O. H. EKLUNDS SPEGEL- & RAMAFFÄR 
Tel. 505 Umeå Tel. 1105 

TAVLOR, med och utan ram, SPEGLAR, SPEGEL-
GLAS, R A M L I S T E R , FOTOGRAFIRAMAR m. m. 

S T Ö R S T A S O R T E R I N G I Konstsaker . B I L L I G A S T E P R I S E R I 

10 lång ullskinn a 1 Rdr 10 — — 
10 snöf skinn a 12 sk 2 24 — 

kopp och kar i bon'sta'n 1 — — 47 6 
Summa 383 8 

Fastigheterne 444 21 4 
Summa Inventarii 827 29 4 

Boets Gäld: 

till befallningsm. Dyhr för undsättnings spannemålen 24 16 — 
till mågen Olof Wall 35 8 — 
till sonen Nils 12 — — 
till sonen Fredric 4 32 — 
till handlanden Glas 1 — — 
Dito till Möuller 2 -
ti! förre soldaten Joh. Lekatt 2 — — 81 8 

Summa 81 8 
Till denna Gälds afbetalande anslogs af lösa egendo-

men följande: 
1. stod å 56 Rdr. 1 oxe a 18 Rdr 74 — — 
1. större lodbyssa 4 — — 
1. Dito mindre 3 — — 
1. boutelia — 8 — 81 8 

Summa 81 8 
Sedermera undantog fadren till egit Bruk och nytt-

jande följande 2/3 delar af värdet för hemmanet 
under N:o 3 1/16 Mantal 74 3 62/:! 

1 p. slå stänger 1 16 — 
1 p. stöttings stänger — 40 — 
1. järnstör 24 sk., en ny lija 24 sk 1 — — 
5 g :1a lijar 1 Rd. 12 sk. 1 huggyxa 12 sk 1 24 — 
1. huggyxa 10 sk. 1 kokgryta 1 Rdr 1 10 — 
1. stekpanna 12 sk., 1 handqvarn 12 sk — 24 — 
111 11 1 1 1111111111 • 111111 > 11111 • 111111 • r 11M •• 11111 • 11MI • 1 111111M11111111 11 • 111111 • 11111 • 111:11 • M11 IIM1 • 111111111111111MI • 11 11MI • I 

[ L å n g t i d s p a s t e u r i s e r a d [ 
| • o s kummad o ch s kummad mjölk, g rädde , smör , samt f le ra 

1 sorters ost t i l l b i l l igaste part i- o ch minutpr iser . 

| * | 
| UMEÅ MEJERI AKTIEBOLAG I 
= Telefoner: Kontoret 820, Butiken 46 = 
TTi ii i iiiii in in ii i mini i ii i iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiitaiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM-



Lille-Bilstationen, Umeå 
UTFÖR LÄNGRE OCH KORTARE RESOR 

NYA, TÄCKTA VAGNAR 
Telefon 1 300 Humana priser 

eldgaffell — 
hans egna gång kläder 6 
bolster med dunfyllning 4 
Dito gl — 
Fäll N:o l, 3 Rdr., I kudd N:o l, l Rdr 4 
Bibel nya Testamentet — 
Postilla Michael Fant 2 
bok Joh: Arnts Paradis lustgård — 
ko kinnros 13 Rdr. 16 sk, 4 lagnar 2 Rdr 15 
seltyg 1 Rdr., 1 p. skacklor 12 sk 1 
vägg uhr med foder 6 
skåp i kammaren 2 
kista i boden 2 
nafvar vind — 
snöf skinn 1 Rdr. 36 sk. 4 lång ullskinn 4 Rdr. . 5 

12 

32 

24 — 

16 
12 

16 
36 130 33 62/3 

Summa 130 33 62/s 
Den öfvriga egendomen såväl hemmans värderin-

garna som lösa egendomen 615 Rdr. 37 sk. 7, 1/3 
dels str. deltes efter lands Rätt barnen emellan hvar-
efter skedd lottning sonen Anders bekom lotten 
N:o 9 och 13 uti följande af fastigheten uti hemma-

net N:o 1 47 
Dito af hemmanet N:o 3 5 
Vio del i Pocalen, 2 Rdr. 1 guldring 2 Rdr 4 
2 tenntallrikar 36 sk. 8 portselins tallrikar 1:16 sk. 2 
1 p. stöttingsstänger 1 
1 Randig kjortell 1 
1 Bok Joh: Arntz sanna Christ. dom — 
Vä i kon som var gås, 6 Rdr. 32 sk.; 1/2 i kon fick-

ros 6 Rdr 12 
2/3 delar i noten 4 
1 gl. notbåt — 
1 p. stöttingar 1 Rdr.; 1 lång ullskinn 1 Rdr 2 

28 
13 

32 

32 
21 
24 

2 
11 

H E N R I K H A R J U - U M E Å 
Rt. 423 FÄRG-, KEMIKALIE- & TAPETAFFAR Rt. 423 

Specialavdelning för fotografiska artiklar. Lokal: Kungsgatan 63 

Rekommenderar sin sortering av Färger, Fernissor, Falu 
rödfärg, Tapeter, Kameror. Stor sortering Förbands- och 
sjukvårdsartikl. m. m. Order till landsorten exp. omgående 
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H O T E L L F O R S B E R G 
Kungsgatan 52 Umeå Rt. 64, 66, 105 

R E K O M M E N D E R A R S I N A T Y S T A T R E V L I G A R E S A N D E R U M 

GODA BÄDDAR! HUMANA PRISER! 

Va Dussin mjölktråg — 12 — 
1 slagjärn 1 Rdr. 16 sk.; 1 brun kappa 1 Rdr. 16 sk. 2 32 -
1 Postilla Anders Bålds 1 — — 
Va del af Kärret 1 26 3 
1 får yxa — 16 — 

af vägguret - 40 - 87 42 1 
Summa 87 42 1 

Sonen Jonas bekom lotten 
N:o 8. och 12: 
af fastigheten uti hemmanet N:o 1 47 28 2 
Dito af hemmanet N:o 3 5 13 11 

2/io delar i Pocalen 4 — — 
1 p. ljusstakar — 24 — 
V* del i brännvins Pannan 4 — — 
Va i storgrytan 1 Rdr. 24 sk. 1 mindre huggyxa 8 sk. 1 32 — 
1 kudd N:o 2.; 40 sk. 1 Camlåtskofta 1 Rdr 1 40 -
Va i kon fickros 6 Rdr. Va i kon frulin 6 Rdr 12 — — 
1 bibel, 1 Rdr. Va del af Kärret, 1 Rdr. 26 sk. 

8 styfver 2 26 8 
Va i skjöten N:o 1., 2 Rdr. Va i skjöten N:o 2 . . . . 4 — — 
Va i 9 klo ahln 36 sk. 1 torfyxa 24 sk 1 12 — 
1 ståndsäng i köket — 32 — 
1 betsman 12 sk. 1 kappmått 4 sk — 16 — 
1 stor skrinda — 12 — 
3 baktråg 1 — — 

af vägg uret — 45 4 87 42 1 
Summa 87 42 1 

Sonen Olof bekom lotten N:o 2 och 7 
V13 del i Pocalen 2 Rdr. Va i Tumlaren 2. 32 sk 4 32 -
1lt del i Brännvinspannan 4 — — 
4 flata tentallrikar 1 16 — 

H E M B Y G D E N S H I S T O R I A 
IMIIIIIII I Illlllll Illllllllllllllllllllllll Illltllllllllllll il Illlll Ull I Ill MIM llllllllMl 

i s tor t och s m å t t ha r s e d a n 80 år t i l lbaka t e c k n a t s i 

U M E B L A D E T 
L ä n e t s ä l d s t a t i d n i n g . Ö v r e N o r r l a n d s f r ä m s t a 
n y h e t s t i d n i n g . G o t t a n n o n s o r g a n f ö r e n v a r , s o m 

vil l n å d e n b u r g n a p u b l i k e n . 
Prenumerera! Annonsera! 
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E. H. y t t e r g r e n i Guldsmedsaffär 
llllllllllllllllllllllllllllllllllinilHIIINIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN MIMMI 

FÖRLOVNINGSRINGAR 
moderna, stiliga och billiga 

Till landsorten sändes omgående portofr i t t . Ringmått sändes p å begäran . Rikst. 324 

Va i råjärnet 27 sk. 1 ullsax 12 sk — 36 — 
1 fäll nr. 1. 1 Rdr. 1 kudd N:o 3. 36 sk 1 36 — 
V» i kon frulin 6 Rdr. 4 gla får 4 Rdr 10 — — 
3 unga får 2 Rdr. 1 skjöt N:o 7. 2 Rdr 4 — — 
1 nytt kuddvar 1 — — 
V2 i skjöten N:o 1. 2 Rdr. 1 harfva 1 Rdr 3 — — 
Va del i kärret 1 28 8 
1 lång ullskinn 1 Rdr. af vägguret 45 sk. 4 st 1 45 4 

af fastigheten i hemmanet N:o 1 47 28 2 
Dito af hemmanet N:o 3 5 13 11 87 42 1 

Summa 87 42 1 

Sonen Fredric bekom lotten 
N:o 6 och 10 af fastigheten i hemmanet N:o 1 

Dito af hemmanet N:o 3 5 13 11 
2/10 delar af Pocalen 4 Rdr. 1 tenfat N:o 4 1 Rdr. 

16 sk 5 16 — 
1 tennfat nr. 2. 1 Rdr. 12 sk. 1 skräddarsax 16 sk. 1 28 -
1 Fäll N:o 2. 2 Rdr. 1 Dito N:o 3. 32 sk 2 32 — 
Va i råjärnet — 24 — 
1 nytt kuddvar 1 — — 
4 gla får 4 Rdr. 3 D:o unga 2 Rdr 6 — — 
V2 i kon nättros 6 — — 
1 skjöt N:o 3. 2 Rdr. 1 skjöt N:o 9. 32 sk 2 32 — 
V» i klubbkärret 1 Rdr. 1 träskbåt 1 Rdr 2 — — 
1 p. sämre skacklor — 8 — 
1 nytt kist trä 32 sk. 1 liten Dalsten 12 sk — 44 — 
1 lång ullskinn 1 Rdr. 2 bastlinor 16 sk 1 16 — 
3 långslädar 1 Rdr. 1 släfilt 1 Rdr. 16 sk 2 16 — 
1 fiskar kar 32 sk. 1 större boutelia 24 sk 1 8 — 
1 snöfskinn 24 sk. af vägguret 40 sk 1 16 — 87 42 1 

Summa 87 42 1 

OSCAR LÖFGRENS FRUKT- & 
BLOMSTERHANDEL 

Rt. affären 456. bostaden 728 

R E K O M M E N D E R A S 

Egen odling av alla slags SNITTBLOMMOR och 
KRUKVÄXTER 

: < > r < > : o : < > : o : < > : < » > : « > : o : -
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P E N S I O N A T M A R G A R E T A S M A T S A L A R 
Telefon 713 Beställningar för större och mindre sällskap. Skolgat. 46 

God mat. Humana priser. Klubbrum. 

JENNY HAMMARBERG 

Sonen Eric Gustaf bekom 
lotten N:o 1. och 5. 

»/io i Pocalen 2 RDr. Va i Silf Tumlaren 2 Rdr. 32 sk. 4 32 -
1 gl. bruten kopparkittel 1 — — 
2 sopptenntallrikar — 36 — 
1 p. mindre slä stänger 1 — — 
1 gryta vid korkan — 36 — 
1 pälströja 1 Rdr. 1 svart Camlåtskofta 1 Rdr 2 — — 
1 Postilla M: Molerii — 32 — 
1/2 i kon som var gås 6 Rdr. 32 sk. 1/2 i Damelin 5 Rdr. 11 32 — 
1 sköt N:o 5. 1 Rdr. 24 sk. Va i Noten 2 Rdr. 10 sk. 

8 st 3 34 8 
Va i skjötbåten 2 Rdr. Va i karmsläden 1 Rdr 3 — — 
1 lång ullskinn 1 Rdr. 1 stråkhöfvel 6 sk 1 6 — 
1 käppskrinda med släde 1 — — 
4 Dubblinor 1 Rdr. 16 sk. 1 handqvarn 1 Rdr 2 16 -
1 snöfskinn 12 sk.; 1/3 del af kopp och kar 16 sk. . . — 28 — 
af vägguret — 35 4 
af fastigheten i hemmanet N:o 1 47 28 2 
Dito af hemmanet N:o 3 5 13 11 87 42 1 

Summa 87 42 1 
Margareta bekom Lotten 

Lotten Nio 4 
1 mindre guld ring 1 12 — 
1U del i brännvins pannan 4 — — 
1 Räckbolster — 24 — 
1 kortell N:o 2 — 24 — 
1 qviga Grässi 4 — — 
1 sjöt N:o 8. 1 Rdr. 1/2 i sjötbåten 2 Rdr 3 — — 
Vs i karmsläden 1 — — 
1 ståndsäng i kammaren 1 16 — 
1 Ref sten 1 Rdr.; 2/a delar af kopp och kar 32 sk. . . 1 32 -
^lllll l l l l i l l l l l l l l l l lMIIMIItlll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIHIIIIIII l l l l l lMl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l lMl l tF 

A K T I E B O I L A O E T i 

Wc. JT . B A C K L U N D I 
! | M T " O l ? Etablerad 1861 j j m e A . Rt. 52, 438, 567, 1406 | 
S ^ T l R y Telegramadress: BÄCKLUND 

i t i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i i i i i i i i i n i jn i i i i i n i i i n i i i i i i i i im immni i inn i rnn i i i i i i i n i i j i n i i i i i i j i i i i i i i i * i i i i i n i i> i in i i r i i i i i i i i f i i i i i = 

i V ä l s o r t e r a d J ä r n - & iMask ina f f ä r [ 
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— E 

IHK Cl S . 2 Ä i l JL | J f i£ Z k M l 

Prova 

Saidéns "Prima Blandning" 
Rostad kaffeblandning av hög kvalitet. 

P r i s kronor 4 : — kilot. 

Säljes i 

S/EDÉNS SPECERIAFFÄRER 
Rt. 990 <& 606 — U M E Å — Rt. 990 <& 606 

0 Ö 

af vägg uret — 12 — 
af fastigheten i hemmanet N:o 1 23 38 2 
Dito af hemmanet N:o 3 2 30 11 43 45 

Summa 43 45 
Cattarina bekom Lotten N:o 3. 

1/iodel i Pocalen 2 Rdr. 1 tennfat N:o 1, 1 Rdr. 8 sk. 3 8 — 
1 isbill 12 sk.; en svart Camlåtskofta 2 Rdr 2 12 — 
1 l i i kon Damelin 5 — — 
1 sjöt N:o 4. 2 Rdr.; Va i klubbkärret 1 Rdr 3 — — 
1 gl. seltyg 12 sk. 1 spann 1 Rdr. 24 sk 1 36 — 
1 nytt kist träd — 32 — 
1 lång ullskinn 1 — — 
1 krönt skjälsmått — 8 — 

af vägg uret — 24 — 
af fastigheten i hemmanet N:o 1 23 38 2 
Dito af hemmanet N:o 3 2 30 11 43 45 

Summa fördelt 827 29 4 

Här efter öfver ens kommo fadren och arfvingarne, att i händel-
se sönerne, hvilka ännu äro ogifta, och fadren skulle, innan de der-
uti träda, med döden afgå, så skola sönerna såsom bristande Brölops 
gåfva emo t hvad döttrarne undfådt, äfven en hvar af de då till 
äfventyrs ogifte bekomma aderton (: 18): Rdr. Rgs. af den qvarlå-
tenskap som efter fadren i behållning finnes; med detta; samt med 
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före gående Boup Teckning, värder — och för delning för klara vi 
oss under tecknade till alla delar nögda, som med våra Namns un-
dersättande bekräftas. 

Ut supra. — 
Jon Andersson å egen och mine omyndige söners vägnar: 

Anders Jonsson, Jon Jonsson, Olof Jonsson, Nils Jonsson 
(Johan Danielsson. Olof Wall) 

Såsom Till kallade boupteks-, värder- och delnings män: 
Olof Andersson i Kräkånger. Anders Jönsson i Uttersjön 

nämndemän. 

De fattigas andel af detta Inventarii, 1 Rdr. 2 sk. 3 st. Banco, 
är till under tecknad betalt,, som qvitteras. 

Magn. Unaeus. 

År 1820 den 18 maij på Laga vår Tinget med Löfångers tings-
lag å Sehlets Gästgifvaregård, blef denna Bouppteckning till hä-
rads Rätten tvefaldt ingifven och ena Exemplairet uti Tingslagets 
handlingar förvarat. Betygar 

På Härads Rättens Vägnar 
A. M. O. Kjellerstedt 

Af min Bror Eric Gustaf har jag fult in fullo utbekomit min fas-
ta arfvedel 

Qvitteras den 16:de januarii 1824 
Anders Jonsson i Bodan 

(bom.) 
V i t t n a Olof Andersson 

Jon Olofsson (bom.) 
i Kräkånger. 

Utaf min broder Eric Gustaf Jonsson har undertecknade arfvin-
gar, bröder och svåger till fullo utbekommitt vår Fastighets arf utaf 
min Faders arfve skattehemman N:o 1 i Uttersjön, hvilket honom 
här medelst utan vidare kraf eller Gravastjon qvitteras. 

Wittnar: Löfånger d. 5 te Febr. 1825. 
Samuel Johansson Fredric Jonsson 
Emanuel Pehrsson (bom.) Olof Humla N :o 56 

i Önsmark. i Uttersjön. 
Stina Andersdotter Jon Jonsson i 

Anders Gustaf Andersson i Uttersjön 
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H O L M Ö N S N y a S Ä I T E E S Q Ö H E B I 
Innehavare: J. AD. FORSBERG 

BMEÅ 
Telegrafadress: JAFORSBERO 
Telefon: Umeå 365, Holmön 4 

A L L R A F I N A S T E I N S A L T N I N G A V N O R R -
L A N D S S T R 0 M M I N G O C H N O R R L A N D S L A X 

A k 
| ©© 

\M 
BILLIGT OCH PRYDLIGT HEM KUNNA 
ALLA ERHÅLLA GENOM ATT KÖPA 

MÖBLER, SÄNGKLÄDER, 
MATTOR och GARDINER 
HOS OSS. GÖR ETT BESÖK I VÅRA 
AFFÄRER OCH ÖVERTYGA EDER SJÄLV 

Naeslundska Möbelfabrikens Eftr. 
J O H . O. Ö H M A N 

ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
JU.Iifiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiaiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitilio. 

. STUDEBAKER automobiler [ 
^ och SAROLÉA motorcyklar * | 
ä r o b l a n d v ä r l d e n s f ö r n ä m s t a p å v a r s i t t o m r å d e | 

Qenera l fö rsÄ l ja re för Väs te rbo t ten : | 

U M E Å F Ö R S Ä K R I N G S K O I M T O R , U m e å 
1 Tel . 1298, 1398 o c h 1498 = 

Tiitiiiiiiiitia[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii4ii*iiiiiii<iiiaaataaiiiiiiitiffiaitiaiMiiiiiitiitiii(iifriiiiiiiiiiii4iiiiiiiiiiiiiiciiitiitiiifiiiiifiiiiiitiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiaatiiiiiiiiiT 
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llllllllltlllllllllllllllltllllllllllllllflllllllllllllllllllTlllillllllFIIIIIIIIIEtflllllllllllllllltllllltlltlllllllltllkllllllflltlllllltllEjllllJIIIIIIillllllllJllllllJllllllilllllllll M_ 

| A x e l F o r s b e r g s P l å t s l a g e r i I 
| Storgatan 29 U M E Å 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 fabriker. — Amerikanskt system. f 

•Tllllll II llllllillllllllllllill IIIIIMIMIIIIIEIIIIIMII IIIIIIIIIIIMHIIIHIIilllll llllflltlllllltllltll lllll II lllllllllllllllllllll lllll llllllililllllllllill lllllll lllllllllllllllllllllllii~ 

E B 

A.-B. H. Anderssons Värme- & Vatlenledninosolr 
Kungsgatan 89, Umeå 

Tgmadress : V ä r m e b o l a g - Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 828 
III 

Centralvärmeledningar 
Vatten- & Avloppsledningar 

Badrums- och Sanitära 
installationer 

utföras 

Rör, Rördelar och Armatur 

Sanitetsporslin och -emaljgods 

Hoar och Regulatorer 

f ö r l a d u g å r d a r m . m . t i l l s a l u i p a r t i o c h m i n u t 

S E 

l̂lllflllllirilfllllllEllillllMtlMIIIIEIMflMllltlltll«MIIIIEIIEIIiailtl}IIIILIIIIfrillllillllllllllllMlllltlltllllllllllllillllMIIIIIIIIIIIIflllllllllfllllllllllllIIII]IIUIllllll#l I 

I s k o i)> o ^ r I 
| A V A L L A S L A G E 

| B I L L I G A S T I | 

I C.G.CARLSSONS SKOAFFÄR ( 
| R T . 9 7 K U N G S G A T A N 6 9 R T . 9 7 | 

TT lll lEIIE11ll1lliail1IEIIBIllll lEIIII1illl l l l l lEEIII11ElllEIIIII9llll l lBllll i l l l l lJIIIIIII[IJ[lllLIIIICillCIIKIIEIiailiri1Eillll l l l iailltiaEFiEllll l l l lElliriarilll lElllflltllPllliaEllll l l l J T T 



253. 

ALLA VÄSTERBOTTNINGAR 
B Ö R A V A R A P R E N U M E -

R A N T E R P Å 

vaslerhollens-Knrlren 
DAGLIG MORGONTIDNING FÖR 
U M E Å S T A D O C H V Ä S T E R -

B O T T E N S LAN 

NORRLANDS STÖRSTA TIDNING 

S N A B B A S T E NYHETSTIDNING 
G O D A O R T S M E D D E L A R E 
G E D I G E T I N N E H Å L L 

BÄSTA ANNONSORGAN 

TOTALUPPLAGA CIRKA 

13,500 ex. 
Prenumerationspris: 

Helt år 12 kronor, Halvt år 7 kronor 
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P T K Ä V A K I ) ] R Q 

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 ÅNGSÅOS AKTIEBOLAG 
Telefon 364 — Öbacka, Umeå — Telefon 364 

0 B 

II III • •••>lili'<i Ull IHJi 

I ^J/Tag ne/s j 
=. C~CZmed J 
f I N N E H A V A R E : A D V O K A T E N B I R G E R R O O S 1 

P L E D A M O T A V S V E R I G E S A D V O K A T S A M F U N D É 
L O M B U D S M A N H O S A . - B . S V . H A N D E L S B A N K E N J 

i B I T R Ä D A N D E J U R I S T J 
F E. o . HOVRÄTTSNOTARIEN A L E X . R E H N % 

f e/é/oner: (¿Cinjevälfare): 117, 120 oc/i 770 % 

i ^/efegrama.clress: CflCagnéis J 

\ * i 
l V A T T E N - O C H S K I F T E S M Å L , I N K A S S E R I N G A R j 
| ' S O L I D I T E T S U P P L Y S N I N G A R j 

Sill Il 11 II ...Il .Ill Ht II II II I lin, 

P. A. LUNDMARKS JÄRNAFFÄR 
RT. 178 U M E Å RT. 178 

Försäljer: Byggnadssmiden, Hushållsartikl., Lantbruksmaskiner, Sy- o. Stick-

maskiner, Velocipeder, Arbetsvagnar, Kakelugnar, Papp, a l la slag, m. m. 

Färger, Oljor, Tapeter, Papp, Korkmattor, Sjuk-
vårdsartiklar, Fotografiartiklar 

välsorterat lager i 

OSCAR AHLGREN, Tel. 85 - Kungsgatan 49 
Vindelns Sjukv. & Färgh., Tel. 84 . Vännäs Sjukv. & Färgh., Tel. 8 8 
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B O Ä N N L A N D S N y A 

T B Ä F Ö E Ä D L I X G S ä R T I E B O L l G 
iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiriifiii(iiiiiiiitiiiiiitiitiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii)iii>i)iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiti 
Postadress: B r ä n n l a n d - Rt. Brännland n:o 1 - Telegramadress: T r ä f ö r ä d l i n g e n 

Försäljer från egna sågverk och hyvlerier alla slag och 
dimensioner av sågade och hyvlade trävaror. Största sor-
tering. Alla sorters byggnadssnickerier av ek, björk o. furu 

Kyrko-, bank- o . but iks inredningar m. m. levereras fr, modern snickerifabrik 
Obs.t Stor leveransförmåga! Infordra offerter! 

Övre Norrlands Ingenjörsbyrå 
S T O R G A T A N 7 2 - U M E Å 

Ingenjör: 
Civi l ingenjören H. Larsson Tel. 895 

Konsulterande i juridiska f rågor : 
Magnéts Advokatbyrå Tel. 117 & 770 

Samarbetar i stadsplanefrågor med: 
Arkitekten i Kungl . Byggnadss tyr . Åke Tengel in 

Förslag, arbetsledning och kontroll å arbeten inom väg- och vattenbygg-
nadsfacket, spec. vattenkraftanläggningar, flottledsbyggnader och sjöregle-
ringar. Geodetiska mätningar, stadsplaner, grundundersökningar m. m. 

Inlagor till vattendomstol. 

Sakkunnig behandling :: Billiga priser 

l̂lllltlllllllltl llUllllltlllllllllllllllllllllMllllllllklllllllllllllllillllllllillllllllllllllllltlllllllllllltlllllllltlltlllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIilllillllllllllJllin 

| Ni har bekymmer | 
1 f ö r E d r a b ö c k e r , v a r i b l a d e n b ö r j a t l o s s n a . 
| S ä n d g e n a s t E d r a b ö c k e r f ö r b i n d n i n g t i l l 

| Z e t t e r s t r ö m & A l m s t r ö m s B o k b i n d e r i , U m e å f 
| K u n g s g a t a n 5 8 R i k s t e l e f o n 1 8 2 § 

TTn iitiiiiiiiitrigiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiriiitiiiiiiiiiifiiiiiiitiiTiiiiiiiiiiiiinifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiitiifiiiiiiMiiiiiiiiiirT. 



256. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 

HosaailninossailsKapeisKnnoBrelse. 
Hushållningssällskapet lämnar fackkunnigt biträde av 

Jordbrukskonsulenter, Fiskerllnstruktör, 
B os kap sk ons ulent, Va ndringsrättare, 
Mejerikonsulent, Slöidundervlsare, 
Länsträdgårdsmästare, Täckdikningsförman• 
Trädgårdsinstruktrlser, 

Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, 
Umeå, helst före den 15 april. Täckdikningsförmannen äger 
uppbära 4 kronor pr dag av rekvirent. I övrigt är tjänste-
männens biträde kostnadsfritt. Hushållningssällskapet upp-
rätthåller: Lantbruksskola, adr.: Brattby pr. Spöland, Lant-
hushållsskola, adr.: Strömsör pr. Håknäs. 

Hushållningssällskapet utlämnar följande lån: 
Egnahemslån, Betesförbättringslån, Hingstlån, 
Mejerilån, Täckdikningslån, Tjurlån, 
Nyodlingslån, Gödselvårdslån, Fiskerilån, 

samt s. k. Premielån för anskaffande av Galtar, Bin, Skotar 
och för vissa grundförbättringar i samband med egnahems-
lån och jordbrukspremiering. Dessutom utlämnar hushåll-
ningssällskapet nyodlings- och betesförbättringsbidrag. 

Hushållningssällskapet anordnar premiering av 
Mindre jordbruk, Hästar, Får. 
Nötkreatur, Svin, 
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisnings-

kurser: 
Lantmannakurser, Konserveringskurser, Vävkurser, 
Husmoderskurser, Beteskurser, Växtfärgningskurser, 

Kurser i träslöjd. 
Hushållningssällskapet understöder bildandet av: 
Hingstföreningar, Svinavelsföreningar, Kontrollföreningar, 
Tjurföreningar, Fåravelsföreningar, Fröodlingsföreningar 
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushåll-

ningen 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. inrymmes i dess fastighet, STORG. 35, U m e å 
Sekreterareexpeditionen, övre våningen, Tel. 143. 
Egnahemsnämnds- och kassaexpeditionen, nedre våningen, Tel. resp. 69 o. 925 

ITI I I l l l l l ] l l l l l l l l l l i l l t l l l t l l1I I I I I I I I l l l l l l l l l [ I IEI I I i l l l l l l l l l l l l1l1l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l t l l l l lEI IMIi l l l l l [ l l l l l l f l l l l l l l l1l l l l t l I l l l l l l l iVl l l l l l l l ) l l f l l l l f l l [ I I I I I l l l i I I I I I } l l l I I [ l ri1? 
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£iiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiifiiiiiMiiiiiiitiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiii ii ii il mini 111 itu mil 

| Kundens bästa vår strävan! f 
| Har Ni ej förut avprovat våra förstklassiga tillverkningar av Char- 1 
| kuterivaror så vänd Eder förtroendefullt till oss. I 

[ Oskar Dahlgrens Slakteri A.-B., Umeå | 
| TELEFONER: 668 Kontoret, 370 Minutaffären Skolgatan 45 — Ankn. Chefens bostad — | 
E 435 Minutaffären Sparbankshuset. 162 Filialen Gellivare. i 

| Bästa inköp skålla för återförsäljare! 1 
ällllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111III III 11111M1111111 i 111111111IIIM111111II111II11111111II11111II11II11111111111 1II11 IlT̂  

v 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH / v 

Ring upp rikstelefon 

240 
och begär påseende-
sändning om Ni ej 
kan göra personligt 

besök hos 

• 

K « E . ] B E ] R G O 

v 

XLii>iiiii4iiiiifiitiifMtiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiTiitMi9iiiiiiiiiiiitiitiiJiiEiiitifiiriiiiiiiiiffiiiiiijaa[iiiiitiiiiitiikiiiiiiiiifiiiiaaiia*MiiiiiiitiaEiii»iiiitiuiiiaiiiiiiii  1111 jiieei ix> 

| Största sortering i: | 
| Färska frukter, Konserver, Matvaror, Delikatesser \ 
I Grönsaker & Konfektyrer | 

| hos | 

i Kungsgatan 43 A N N A R T I T R S T R Ö M K u n g s g a , a n 43 i 

= IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII -¿i- i-^l u J VJ XV O X J.X i T X fllllllllllllliuillllllllll = 

|T|11IIBIIEIIIII fllflllllSlllllllllEIIBIIIIIIIIIlllllEIIEIIIIIIIIIIIIIIIEIMIIllllllEIIIBIIIIIIIEIIIEIIIIIItIBBIEEtlllEIIEEIIEIIIIIIIIEEIIEIIIIfllMIIIEIIEIIIIIIIIIIIEIIlllllllBIIEII 1 III IIIITe' 17 
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îiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitninitiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiniiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

I UMEÅ LYSOLJE AKTIEBOLAG I 
| IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM I 

Parti- och minutförsäljning av: 
I P R A T T S B E N S I N , F O T O G E N och B R A N N O L J A | 

SMÖRJOLJOR FÖR ALLA ÄNDAMÅL 
| FLIT FLUGDÖD - KROOKYL (kylarvätska för bilar) M. M. I 

•Illllll I IIII Hill lllllllllll ••• HIIIIKill •!••• 1111 Hr? 

Reparations- & Mek. Verkstad - AulomoDilailär 
* 

Försälja General Motors produkter "Oakland" och "Pontiac" 
samt International lastvagnar. 

Specialaffär i cyklar, gummi och tillbehör i parti och minut. 
Firestone autogummi. Shell bensinstation. Chaufförskola. 

G Y N N A 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 

R i k s t e l e f o n 1 0 NORDMALINO Tgm.-adr.: Apoteket 

Rekommenderar s ina t i l lverkningar av samt l iga i 
a l lmänna Handeln fr ig ivna kontrol lerade läkemedel . 
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T E L E F O N 463 . K U N G S G A T A N 56 

Mottager matgäster på kortare eller längre tid samt beställningar 
för större eller mindre samkväm. 

C J O Ö MAX. ORDNING OCH HEJDA.. BILLIGA P R I t t E R . 

ESTER JANSSON. 

U M E Å Å N G r B R y G r G E R I Ä R T I E B O L Ä G 
Tgmadress: Ångbryggeriet — UMEÅ — Rikstelefon 74 

Tillv. av PILSNER klass II, LAGERDRICKA klass I samt prima MALT. 
Ständigt nederlag av Originaltappad C A R N E G I E-PORTER på 1/2-but. 

Mineralvatten och Läskedrycksfabrik 

Kontrollerad och analyserad tillverkning av alla slags LÄSKEVATTEN 
såsom Soda- och Vichyvatten, flera sorters Lemonader samt Sockerdricka 

HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS EGNAHEMSNÄMND. A d r e s s : U M E Å • T e l e f o n 69 
Utlämnar statens egnahemslån för förvärvande av egna hem inom Väs-
terbottens län. Lånen äro av två slag: Jordbrukslån, som utlämnas för 
förvärvande och bebyggande av en hemmansdel eller en jordbrukslägen-
het, helst av sådan storlek,, att innehavaren kan beräknas därav få sin ut-
komst, samt bostadslån, som beviljas för inköp av en tomt och för upp-
förande därå av ett mindre bostadshus. Jordbrukslånen äro amorte-
ringsfria i fem år och bostadslånen i 3 år, under vilken tid ränta efter 
4 % erlägges å lyftat lånebelopp; sedan börjar amorteringen av lånets 
amorteringsdel, som utgör 2/6 av beviljat belopp. Å amorteringen er-
lägges för jordbrukslån en annuitet (årlig avgift, utgörande ränta och 
amortering) å 6V2 %, varav 4 1/2 % utgör ränta, samt för bostadslån en 
annuitet å 8 %, varav 5 % är ränta. Å lånets stående del, som utgör 3/s 
av beviljat belopp, erlägges under amorteringstiden endast ränta efter 
4112 % för jordbrukslån och 5 % för bostadslån. Låntagare, som bevil-
jats egnahemslån å en nybildad jordbrukslägenhet (jordbrukslån), kan 
förutom egnahemslånet tilldelas s. k. premielån utan återbetalningsskyl-
dighet för utförande av nybyggnads- och nyodlingsarbeten å lägenheten. 

Ansökan om egnahemslån bör inlämnas helst före 1 juni till veder-
börande e g n a h e m s o m b u d , som lämnar närmare upplysningar 
muntligt om egnahemslånerörelsen och tillhandahåller nödiga ansök-
ningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos Egnahems-
nämnden. 



2 6 0 . 

Ä . = B . M . F Ä R D E N j j 

^ S T O C K H O L M - U M E Å 

Entreprenadfirma för VÄRME- VATTEN- och AVLOPPSLED-
NINGAR, BAD- och TO IL ETTA NL ÄG G N., PUMPANLÄGGN. 
Tel. i Umeå 243 Konstrukt ioner ut föras m o t lågt arvode. Tel.-adr.: Fcerden 

'E^/i/iefofagef 

cjianrzs o ner 
<36 mea 

uppköper 

S Å G T I M M E R , P R O P S och M A S S E V E D 

'Sfcrman c/runc/ac/. 7 S 2 4 

• i 
• Järn, Spik , P låt , B y g g n a d s - ¿ g w j ^ K T å g v i r k e , B i n d g a r n , B a s t - ; 
j s m i d e n , Sp i s lar , D r e v , Papp , J & j g ß p S ^ l s ^ b a n d , Makula tur , Wel lpapp, ! 
J F ö n s t e r g l a s , C e m e n t "Komet - j P å s a r , Linol ja , F ä r g e r , Fer - J 
• m ä r k e t " , S l i p s t e n a r K W ^ j l J U 3 1 n i s s o r , B o r s t a r , P e n s l a r ; 
\ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll ^ ¡ j ^ P llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllli : 

| Ä.=B. B R Ö D E ß i v i LINDFOßS, U m e å \ 
• * 

. Telegramadress: L i n d f o r s a r n a . Telefoner: 714 o. 1044. 1284 kassa och bokf. t 
I • 
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Västerbottens 
Landtmannaföreningars Förbund 

Post- och telegramadress: Länsförbundet, Umeå 

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

Omsättning senaste affärsår: 

K o n s t g ö d s e l c:a 3,9 mill. kg . 
F o d e r m e d e l och s p a n n m å l .... „ 2,9 „ „ 
U t s ä d e n „ 0,5 „ „ 
Kalk, c e m e n t , t e g e l r ö r „ 2,5 „ „ 
H ö o c h ha lm „ l,o „ „ 
H u s h å l l s m j ö l „ 0,7 „ „ 

Sammanlagt c:a 1,150 vagnslaster om 10,000 kg. 

R e n s a r i rö i U m e å o c h Ske l l e f t eå åt 
c:a 1,200 j o r d b r u k a r e . 

Har egna magasin i Umeå, Skellefteå, Skelleftehamn, Spöland, Bastu-
träsk och Byske samt nederlag i Nordmaling, Hörnefors, Ratan, Sikeå, 
Gumbodaholmen, Kräkångersfjärden, Kallviken, Burvik, Bureå, Kåge, 
Klutmark, Jörn, Olommersträsk, Lycksele, Nyåker och Överklinten. 

Tack vare anslutning från jordbrukarne har detta åstadkommits. 

U m e å K l i c h é a n s t a l t 
A l l a s l a g a v k l i c h é e r f ö r t i d n i n g a r o c h 

t i d s k r i f t e r u t f ö r a s . B l å k o p i o r a v b y g g -

n a d s - o c h a n d r a r i t n i n g a r . 

K L I C H É E R N A T I L L D E N N A Å R S B O K Ä R O U T F Ö R D A Å 

U M E Å K L I C H É A N S T A L T 
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Västerbottens läns äldsta bankinstitut 

W e s t e r b o t t e n s E n s k i l d a B a n k , 

g rundad 1 8 6 6 - Uppgick 189 9 i 

Bank-A.-B. Stockholm-Övre Norrland, 

vilkens rörelse 19 11 övertogs av 

A k t i e b o l a g e t N o r r l a n d s b a n k e n , 
o 

Ar 1917 uppgick denna bank och år 
1916 A.-B. J ä m t l a n d s K r e d i t b a n k i 

Svenska Handelsbanken 
itiitiiiiiiiiiiiiiiiriitiiiiitiiiiitiitiiiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiiriiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiii<iiinmiiniiimiiiiri 

På grund av sin mångåriga verk-
samhet inom länet och organisation 
genom L Ä N S C E N T R A L i U M E Å 
och 22 st. avdelningskontor kan alltså 
banken betraktas som en PROVINS-
BANK, med vilken alla västerbott-
ningar böra stå i affärsförbindelse. 
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Sundsvalls Enskilda Bank 
Sol idar isk bank G r u n d a d 1864 

Fonder: Kronor 32,500,000 

Kontor i Västerbotten: 

Umeå, Skellefteå, Lycksele, Nordmaling, Vindeln 

G o t t g ö r h ö g s t a g ä l l a n d e r ä n t a å insat ta mede l 

P ^ EN lämpligaste formen för 
1 1 ett på lång sikt ställt plan-

mässigt sparande är regel-
bundna insättningar på kapital-
räkning. Räntan lägges å denna 
räkning genom bankens försorg 
halvårsvis till kapitalet, vilket så-
lunda växer med ränta på ränta. 

S K A N D I N A V I S K A 
KREDITAKTIEBOLAGET 
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V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S 

SPARBANK 
UMEÅ 

Rikstelefon: Direktören 751 
Kamreraren 125 
Expeditionen 62 

Expeditionstid: kl. 10 fm.—2 em. 
• 

26 k o m m i t t é e r i landskommunerna. Insättningar 
mottagas mot högsta gällande 

inlåningsränta. 
• 

L Å N 
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. 




