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1929.

et var i själva verket en gammal tanke och ett gammalt önskemål, som förverkligades i och med sommarens Umeåutställning. Senast jubileumsåret 1922 voro planerna på
en dylik utställning uppe, men måste den gången av flera skäl —
väl ej minst ekonomiska — skrinläggas, tills gynnsammare tider
kommo. Först så sent som i mars månad 1928 ansåg man sig på
nytt kunna taga upp frågan på dagordningen. Saken fördes på tal
av Umeå Fabriks- och Hantverksförenings ordförande, rådman K.
E. Berg, på ett sammanträde inom nämnda förenings styrelse som
sedan lät frågan gå vidare till Västerbottens läns hushållningssällskap samt Hemslöjds- och Hembygdsföreningarna, vilka korporationer var å sin sida ställde sig synnerligen intresserade till förslaget.
Den 17 juni 1928 hölls under landshövding Nils O. Ringstrands
presidium ett sammanträde med för saken intresserade personer
från skilda delar av länet och då ett varmt intresse för en blivande
utställning konstaterades, konstituerade sig de närvarande som bestyrelse för den projekterade länsutställningen, varvid landshövding Ringstrand enhälligt valdes till bestyreisens ordförande. Samtidigt tillsattes ett arbetsutskott på sju personer, bestående av landshövding Ringstrand, länsjägmästare K. E. Kallin, rådmännen K.
E. Berg och Aug. Forsberg, direktör L. Thalén, musikhandl. T.
Melander, förvaltare Th. Hellström och hushållningssällskapets
sekreterare, agronom Adolf Granström.

Arbetsutskottet tog omedelbart itu med sin uppgift och tillsatte,
såsom första åtgärd, ett kommissariat bestående av herrar K. E.
Berg och Adolf Granström samt kapten F. Häggbom, vilken senare blev utställningens sekreterare och kommissarie.
Efter ett intensivt arbete kunde utställningen i färdigt skick,
trots den korta tid, som stått till buds, öppnas på bestämd tid, den
20 juni 1929.
Av utställningsbestyrelsen själv betecknad som en g e n e r a l m ö n s t r i n g i och för länets representerande vid Stockholmsutställningen 1930, var utställningen avsedd "att visa yrkens och
näringars ståndpunkt för närvarande, att bereda utställare och besökare tillfälle till studium i frågor av betydelse för yrkesskickligheten och livsföringen i allmänhet, samt att belysa utvecklingen inom länet på olika områden under den sistförflutna 25-årsperioden".
Att här närmare ingå på utställningen i sin helhet är icke meningen*). Avsikten med dessa rader, liksom med den bildserie från
utställningens olika avdelningar, vilken ingår som försättsblad till
denna årsbok, är och kan endast vara att bidraga till att hugfästa
minnet av en tilldragelse, vilken för hela vårt län och ej minst för
Umeå stad bör bliva epokbildande.
De korta veckor, som utställningen pågick — den 20 juni till och
med den 28 juli — voro, det kan efteråt med trygghet sägas, en fest
och en högtid. Att härtill icke minst bidrog en serie händelser, som
visserligen lågo något på sidan om själva utställningen som sådan,
men dock nära anknöto till densamma, såsom den stora sångarfesten under midsommardagarna och riksdagsmännens besök i
samband med deras studieresa genom Väster- och Norrbotten, ligger i sakens natur.
Till trevnaden bidrog heller icke minst den vackra och värdiga
ram, som utställningens unge arkitekt, Kjell Wretling, med de begränsade ekonomiska medel som stodo till buds, förmått skapa
kring länsexpositionen. Det var ett vackert och väl genomtänkt
verk som storligen hedrade sin upphovsman.
För många, nämligen de som hade att stå främst i eldlinjen, betydde utställningen förvisso mindre en fest och högtid än bekymmer och uppoffrande arbete.
Men ingenstädes sparades på nit och arbete, ingenstädes felades
den goda vilja som gjorde utställningen till vad den blev och skulle
bliva i arbetet till Västerbottens andliga och materiella förkovran.
*) På annat ställe och under särskilda rubriker hava i denna årsbok tvenne av utställningens avdelningar — de som omfattade västerbottniska konstnärers arbeten samt textil hemslöjd — behandlats i tvenne kritiska uppsatser,
till vilka red. hänvisar den intresserade läsekretsen.

Utställningsområdet vid Nya folkskolan. I bakgrunden restauranten
och fiskhallen.

Landshövding Ringstrand talar vid utställningens öppnande.

Svenska Mosskulturföreningens utställning.

Gamla folkskolan.

Interiör av fiskehallen med akvariet i bakgrunden.

Byggnadsskick och fornminnen.

Allmänna läroverket.

Allmänna hemslöjdsutställningen.

Gammal slöjd.

Läroverkets aula.

Sängen och hörnskåpet från Skellefteå museum.

Umeå Flottningsförenings illuminerade karta på Skogsutställningen.

Konstutställningen: Helmer Osslunds oljemålningar.
I förgrunden Olof Ahlbergs skulptur "Fadern".
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Av ISRAEL STECKSENIUS.

ÖVERSÄTTARENS FÖRORD.

I

fjolårets årsbok "Västerbotten" ingick en min översättning av en
gradualavhandling från år 1731, "Om staden Umeå och närgränsande pastorat", författad av Jonas El. Ask och ventilerad å
Gustavianum Minus i Uppsala den 3 juni. Här kommer nu en annan gradualdisputation, också från år 1731, "Om Västerbotten",
författad av Israel Stecksenius och ventilerad å Gustavianum Majus
den 30 januari. Liksom i den förra översättningen lämnar jag också i denna författarens resonemang i regel utan anmärkningar. De
äro i allmänhet intressanta, dessa resonemang, om de också kunna
förefalla nutidens människor nog så egendomliga. Olof Rudbecks
tankar behärskade ännu i hög grad den lärda världen.
Umeå den 15 juni 1929.
J. V. Lindgren.
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Må det lända till gagn, lycka och välsignelse!
GRADUALAVHANDLING
OM

VÄSTERBOTTEN
VILKEN

ISRAEL D.

STECKSENIUS

VÄSTERBOTTNINO

Med tillstånd av den vittberömda Filosofiska
Fakulteten vid Upsala Lysande Akademi
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

Med den anspråklös het, som höves, underställer goda mäns
offentliga granskning
å Större Gustavianska Lärosalen den 30 januari år 1731
Pä vanlig tid före Middagen

UPSALA, WERNERSKA BOKTRYCKERIET
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Till

Den Högst Ärevördige och Vittberömde Mannen

HERR GEORG WALLIN,
Den Vittfrejdade Teologie Doktorn, Den Tropliktige Föreståndaren
för Biblioteket vid Uppsala Kungl. Akademi,
MIN SKYDDSHERRE
som under fyra år välvilligt berett mig underhåll.

Du, H ö g s t Ä r e v ö r d i g e H e r r D o k t o r , har rått mig
att välja detta märkliga och mycket svåra ämne för en avhandling
och företaga mig att behandla det. Härom vågar jag på fullt allvar
försäkra, att jag aldrig skulle ha kunnat ens tänka därpå, om icke
till födelsebygdens stora behag kommit Dina uppmaningar. Stor
är Din ynnest mot mig, och denna har jag att tacka för de utmärkta
hjälpmedel, vilka jag i detta arbete använt. Av denna anledning
hembär och hyser jag alltså den största tacksamhet mot Dig,
H ö g s t Ä r e v ö r d i g e H e r r D o k t o r . Och på detta lilla
arbete skriver jag ödmjukast Ditt Högst Ärevördiga Namn, ivrigt
bedjande, att Du värdigas mottaga det med allvarlig uppsyn och tyda det till det bästa. Den G o d e och S t o r e G u d e n skall jag
bestorma med de varmaste böner, att han måtte så länge som möjligt bevara Dig jämte Din Ädla Familj helbrägda och oskadd.
Ditt Högst Ärevördiga Namns
Ödmjukaste dyrkare
Israel Stecksenius.
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Till

Den Vittberömde och Högt Ansedde Mannen

HERR PATRICH KRABBE,
Den Tropliktige Kamreraren på Ootland
Min Högst värderade SKYDDSHERRE.

Denna avhandling sänder jag Dig till tack för den stora ynnest
och de många välgärningar, Du visat mig, med den mest brinnande
bön om god hälsa.
Ditt Vittberömda Namns
Uppmärksammaste Dyrkare
Israel Stecksenius.
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FÖRETAL.
Jag skildrar en trakt, som, enl. den Högärevördige Gotlandssuperintendenten, Herr Doktor ]oh. Esbergs vittnesbörd1), av dem,
som äro okunniga om fädernas förhållanden, förmodas vara förvisad utanför all mänsklighet och odling, utanför all släktskap med
bildade folk, utanför all litterär förbindelse, ja t. o. m. utanför världen. Huru grundfalsk och för all sanning främmande denna villfarelse är, det visar den högst ärevördige mannen, då han uttalar
den meningen, att den, om man skulle vilja göra en strängare rannsakning, t. o. m. borde bortdrivas med gisselslag. Och vad man nu
för tiden bör tänka om Västerbotten, ställt i klart ljus, försöker även
denna avhandling, sådan den nu är, att framhålla. Om denna också icke skulle vara i alla delar fullständig, innehåller den likväl
några saker, som förtjäna att observeras, när det gäller de mera allmänna förhållandena. Men om det besvärliga och av många svårigheter åtföljda ämnet skulle jag ha kunnat anföra flera, kanhända
också säkrare uppgifter, om jag själv fått besöka orterna, om det
förunnats mig att under tiden få återvända till mitt fädernehem. I
själva Västterbotten upptäckas emellertid antingen alls inga eller
blott få minnesmärken, som lämna upplysningar om invånarnas ursprung och barndomshem eller om andra forntidsminnen, man må
nu undersöka kyrkorna eller rådhusen eller distrikten. Den, som
tänker på de mångahanda förödelser, som hätska fienders hand
nästan å alla tider tillfogat min kära fädernebygd, skall sannerligen icke förvåna sig, om han finner denna blottad på minnen.
Om de nämnda fientliga anfallen och om vad som rör naturhistorien finnes ett rikligt ämne att skriva, men detta tvingas jag av hänsyn till omkostnaderna och till själva ämnets svårighet att lämna å
sido. Men vad som rör enskilda städer och dem underlydande socknar har jag icke behandlat, utan jag har lämnat detta åt mina högt
ärade stridskamrater, vilka inom kort skola skriva därom. Och om
jag får välvilliga läsare, som döma milt om mitt ungdomliga försök,
skall jag, vill Gud, låta åt offentlighetens ljus anförtro andra frågor, som man nu önskar behandlade och som under tiden bliva bekanta. Jag utbeder mig, med en blygsamhet, som är helt naturlig,
ditt överseende, Gode Läsare; värdigas att gunstligt och välvilligt
upptaga, vad jag meddelat, och visa mitt oskyldiga försök din bevågenhet!
I Jesu namn.
*) Se "Liljor, av den berömde Mannen sådda på den Högärevördige Ärkebiskopen Herr E r i k B e n z e l i u s ' gravkulle".

I Jesu Namn.

K a p . 1.
OM DET FORNA HÄLSINGLAND.
§ 1.

Att Sverige i forna tider icke varit känt för främmande folk under ett gemensamt namn utan fordom varit delat i många mindre
konungariken, därom vittna enstämmigt de författare, som tecknat
svears och götars forntida hävder. Men vid skildringen av dessa riken äro de långt ifrån i all vänskap ense; tvärtom antaga några flere, andra färre riken. Ericus Olai Upsal. ("Historia Suecorum et
Gothorum") uppräknar följande fem riken: 1. "Finlands. 2. Hälsinglands. 3. Svealands. 4. Götalands. 5. Värmlands"; till vart
och ett av dessa räknar han vissa landskap. Lika många omtalar
den namnkunnige professorn Michael Qyllenstolpe Wexionius. Till
dessa fogar Messenius "Ångermanlands, Södermanlands, Bjarmiens, Finmarkens, Jämtlands och Skrifinlands" riken, och han låter
vart och ett av dessa hava sin egen konung. Andra finna en annan
grund för sin uppdelning vara nära till hands. Men jag stannar
för närvarande ej vid denna författarnes olika mening i fråga om
Sveriges forna indelning, nöjd med att hava visat, att en stor del av
dem är ense därom, att under Hälsinglands gamla namn fordom
kommit hela det område, som omfattar "Gästrikland, Hälsingland
i egentlig bemärkelse, Medelpad, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten och Lappland", vilka benämnas Norrlandiae, på svenska
Västernorrlanden1).
*) Se "Om forntidens Hälsingland", akad. avhandl. av Herr L. Ä 1 f w i k. —
A n d r . B u r a e u s , den berömde kungl. sekreteraren, utmärkt kännare av
vårt fosterlands forntid, säger i "Beskrivn. över Sverige": "Norrländska landskap äro Gästrikland och de till Hälsingland hörande provinserna".
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§6.
Att alltså Hälsingland, på vilket forntida författare uppräkna
mångahanda forntida namn 1 ), icke fordom varit inskränkt inom så
trånga gränser, som den nutida provins är, som kallas Hälsingland,
det bestyrker framför andra Andreas Burceus. "Hälsingland", säger han, "var fordom det allmänna namnet, omfattande de övriga
längre norrut belägna landskapen". Ty där det vetter åt norr, utsträcka alla, som jag sett, detsamma till Upplands forna gränser,
ån "Uleälv" och sjön "Uleträsk". Denna gränsbestämning i norr
visar oss riktigt för ögonen med många olika argument den namnkunnige Kungl. Sekreteraren och Antikvarien Joh.
Peringskiöld2),
till vilken jag helt blygsamt hänvisar den gode läsaren.
Hälsinglands största utsträckning beskriver författaren till den
citerade avhandlingen om "Hälsingland" med följ. ord: "Det är
tydligt, att forntidens män under Hälsinglands namn räknat allt
land, som ligger emellan Vita havet, Kvänland eller Amazonernas
land (vilket nu kallas Finland eller en del därav, Kajanien), Bottniska viken, Uppland, Dalarna och det forna Hålogaland". Och
efter några ord fortsätter han: "Låt alltså vara, att Flälsingland på
denna tid måhända till invånarnas antal varit mindre än det övriga
Sverige, så har det dock otvivelaktigt i storlek varit många parasanger större", (parasang fornpers.-grekiskt längdmått, omkr. 6
km. Övers. anm.).
Fördenskull bedraga utan tvivel och bedragas de, som tillskriva
Hälsingarnas bedrifter och berömliga gärningar blott en provins
eller ensamt Hälsingarna i inskränkt bemärkelse. Dessa ha nämligen fordom haft och hava ännu även de andra norrländska folken
såsom medtävlare om äran och dugligheten.
§ 3.
Men jag lämnar f. n. det forna Hälsinglands övriga provinser
och skyndar till mitt Västerbotten. Men innan jag vänder mig till
') Förf. till den anförda avh. "Om Hälsingland" anför många namn, med
vilka Hälsingland på skilda tider betecknats, bl. a. "Skythien, Jotunheim, Glesiswall, Sundheden, Normannia" och flera.
-') "Monum. Upl." "Under namnet Hälsingland", säger han, "har förr räknats hela landsdelen Västerbotten. Detta framgår delvis av Konung Magnus
diplom eller bekräftelsebrevet för Dapifer Nicolaus Åbjörnsson år 1335 angående överlåtandet av Piteå(?) och Hälsinglands ouppodlade skog", och kort
efteråt: "Ja, att hela Uppland tillika med Hälsingland på längden sträckt sig
mot norr ända till Uleälv och Uleträsk i Finland, är för flertalet människor
bekant genom den undersökning, som anställdes av statsnotarien år 1374 för
fastställandet av gränserna mellan Uppsala och Åbo stift". Se ovan citerad
litteratur, särskilt W e x i o n i u s.
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dess nuvarande tillstånd, vill jag med några ord granska, huruvida
några spår av forntiden finnas vare sig i denna min egen bygd eller
i gamla minnesmärken, som vittna om och ådagalägga invånarnas
ursprung och annat, som härmed sammanhänger.
Kap.

2.

OM URSPRUNG, F O R N T I D OCH SÄRSKILDA NAMN, UND E R VILKA VÄSTERBOTTEN OCH DESS INVÅNARE BLIVIT BEKANTA FÖR F O R N F O R S K A R N E .
§ 1.

Om jag, då jag nu skall behandla mitt folks ursprung och just
den tid, då Västerbotten började bebyggas, skulle säga som sanningen är, så säger jag det, att knappast något svårare finnes än
att om denna sak säga något riktigt visst och bestämt. Och jag vet
icke, om den skulle böra kallas klok eller obetänksam, som skulle
vilja föra den första början av den hyperboreiska världens alla händelser och invånare till en bestämd tid och ett bestämt år. Emellertid är det min plikt att anföra olika mäns olika meningar.
Om i dessa dunkla saker någon plats bör givas åt förmodanden
och det är tillåtet att följa deras ledning, som påpeka, att några Jafets ättlingar på sin vandring från Asien tagit vägen genom "Tartariet, Moscovien, Karelen, Finland och Bottniska vikens översta
delar" och därifrån genom "Västerbotten" kommit till Uppland, så
tror jag, att dessa delar av nordanlanden blivit uppodlade icke just
många sekel efter syndafloden. Män, som äro mycket namnkunniga i den lärda världen och som förfäkta denna mening om de första
scondianernas väg till dessa nordliga trakter, uppräknas i en lång
rad i en akad. avhandl. av Herr Atulr. Drangel1). Och de förnämsta äro: Rudbeck d. ä.2), Pufendorf3), Loccenius4)och Olov Verelius5); dessutom andra, som andra nämna och jag förbigår. Bland
skäl för sin mening, som de gång på gång anföra, är det icke det
minsta, att de tro, att himmelens beskaffenhet i synnerhet lockat människorna mot norr. De undrade nämligen över "lilla björnens och
polstjärnans egendomlighet att aldrig gå ned" och över dessa växlingar mellan dag och natt, som äro okända annorstädes utom vid
den andra polen. Och för att någon gång kunna upphöra att un1

) "Om göternas, d. ä. Jafetidernas första ankomst till Skandien". —
) Atlant, flera ställen. — 3) "Inledn. t. Svenska hist." —
'') "Svears och göters forntidshistoria". — 6) I anteckningar till "Hervararsagan".
2
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dra hade de — så tro forskarna i fi åga — begivit sig på väg, beslutna att äntligen skaffa sig säker kunskap. Denna mening förfäktar
i synnerhet Pufendorf anf. ställe.
Det avgörande ordet fäller (egentl. "den vita stenen, som man säger, tillfogar") den namnkunnige prof. P. Lagerlööf, vilkens ord i
Sveo-gotisk historias skattkammare, som bär titeln "Forna och Nutida Sverige", äro följande: "Och icke mindre svårt är det väl att
räkna ut, på vilka vägar och stigar människorna först förts bort till
dessa så avlägsna länder, i synnerhet då det är bekant, att vandrande folk ofta av en tillfällighet hellre slagit sig ned på en plats än på
en annan.
Därtill kan man med visshet sluta t. o. m. därav, att
även av de nybyggen, som i senare tid grundats, de bästa platserna
blivit upptagna senare, men de sämre tidigare bebyggts. — Ehuru
alltså, som jag sagt, ödet och slumpen spelat en betydande roll även
i denna sak, kan man likväl utan att vara barnslig tro, att polstjärnan, om vilken människorna iakttogo, att den varken gick ned eller
genom någon himmelens kringsvängning roterade, förmått många
att liksom under dess ledning sträva mot norden. Och då de erforo,
att, ju mera de närmade sig denna stjärna, desto längre dag strålade
emot dem under sommaren, hade de även härav blivit inbjudna att
flytta längre mot norden". Om de alltså tågat fram på denna väg,
tilldess de efter att ha passerat Finland kommit till Öster- och Västerbotten, kan jag svårligen förmå mig att tänka, att dessa alla tillsammans och en och en inom kort lämnat dessa sköna trakter och
de fiskrika floder, på vilka båda de Bottniska provinserna ha stor
tillgång. Snarare tror jag, att de åtminstone för någon liten tid
nedslagit sina bopålar därsammastädes. De sågo ju nu med egna
ögon just det, som de länge undrat över, nämligen att solen sommartid, i synnerhet längst upp i Bottnen, icke går ned, och de iakttogo
himmelens utseende för övrigt.
§ 2.
Liksom jag icke utger denna, om jag så får kalla det, förmodan
om vårt folks första början i våra nordliga trakter såsom höjd över
allt tvivel, så vill jag icke tvista med någon om antalet och mängden av de först ankommande, om rikets form eller om utflyttningar,
som skett härifrån. Emellertid pläga naturens ynnestbevis och företräden mycket bidraga till att fastslå en hög ålder hos folken. "Ty
ju flera de ynnestbevis äro, med vilka naturen inbjuder människorna att bosätta sig på ett ställe, desto mera kan man uttala förmodanden om detta ställes odling och invånare samt om dessas höga ålder "(Rudb. Atl.). Men till dessa ett ställes lockelser räknar Atlantikans berömda författare "himlens och luftens renhet", som ut-
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märkt väl befrämjar människornas hälsa och även deras längre levnad. Därför anför han många "fördelar av skogarna, rikedomen
på fisk, fågel och vilda djur" och dessutom mycket annat, som naturens godhet bjuder till livets uppehälle och människosläktets gagn.
Men om något land kan glädja sig åt alla dessa förmåner, så är det
framför allt denna nordliga värld 1 ).
§3.

Någon kan dock göra invändningar mot mig och tala om den
starka kölden och de nästan ständiga snömassor, av vilka det hyperboreiska folket plågas under nästan halva året, ja även om den svåra olägenhet, som ett mer än Cimmeriskt mörker medför för detsamma. Men jag vördar av hela mitt hjärta Gudomens stora mildhet, som så väl sörjt för sina folk i den yttersta norden, att de ur de
rika skogarna få ved och av mängden av vilddjur få hudar, av vilka
de kunna göra sig kläder. Jag tillägger, att, tack vare kölden, vattnen frysa till och bereda de resande en långt bekvämare väg från det
ena till det andra stället. Vad åter det där mörkret beträffar, veta
vi alla väl, att detta icke är oavbrutet. Ty vi hava icke blott om sommaren synnerligen ljusa dagar utan även om vintern ljusa nätter,
gryningar, skymningar, strålande stjärnor, en framskimrande måne och vit snö i mängd.
"Gäck nu, vem du än är, och säg, att svartaste mörker
Härskar och evig köld uti det land där vi bo!
Läs det, som Bilberg berättar (han ock på konungens budskap
Skådat det stora ljus, natten bjuder vid pol);
Finna du skall, huru glansfullt sommaren glöder häruppe". 2 )
§4.

Till de nordliga folkens äldsta historia hänför Messenius den bekanta historien eller, som andra vilja, sagan eller komedien om den
kloka Disas råd. Då nämligen folket genom månggifte blivit så
förökat, att landet icke var tillräckligt för dess livsuppehälle och
därför en stor mängd blivit bestämd till att dödas, rådde denna att
O l a u s M a g n u s Nordens Hist. säger: "Intet mörker i Bottnen under hela sommartiden, ingen solhetta, hälsosamt, tempererat klimat, allt är där
angenämt, lugnt och stilla". — Den vördade Biskop B i l b e r g yttrar i "Midnattsolens rätta och synliga rum": "Det finns i dessa trakter mycket gamla
människor, människor, som stundom leva till hundra, år och däröver".
2
) Se P. L a g e r 1 ö ö f : Lyckönskningsdikt över "Sommarsolståndet, som
av konung K a r l XI beskådades i staden Torneå och som skildrades av den
namnkunnige J. Bilberg". Jfr. den berömde O l o v R u d b e c k den yngres
"Nora Samolad eller Laponia Illustrata". Likaledes S c h e f f. "Lap".

man skulle uppsöka och uppodla Norra Skandiens vidsträckta
ödemarker. Vid den tiden fingo enl. hans tanke Sveriges nordliga
delar, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Bottnen, sina första inbyggare 1 ). Men om den saken överhuvud förhåller sig på detta sätt, kunna vi ej bestämt avgöra, då de
äldsta urkunderna iakttaga tystnad härom; detta så mycket mer,
som vi hava tidigare historieskrivare, som i allt ogilla, vad som säges om Disa2).
§5.

Ett säkrare bevis på ålderdomlighet kunna vi hämta från det
forna götiska språkets överensstämmelse med en viss dialekt i Västerbotten. Denna mellan de båda språken förekommande överensstämmelse har nyligen påvisats av den oförliknelige Rudbeck d. ä.,
vilkens ord härom äro följande: "Låt vara att det skytiska, d. v. s.
det götiska eller sveoniska språket betydligt skiljer sig från det av
svenskar och norrmän nu brukade språket, så finna vi likväl denna
olikhet större eller mindre allt efter olika ställen. Dalkarlarna och
alla, som bo på gränsen till Lappland, samt utom dessa några avnorrmännen tillika med isländingarna komma nämligen genom sitt
språk synnerligen nära det språk, som framletats från de äldsta stenar och skrifter. Men sydsvenskar och danskar skilja sig mycket
från detta språk, om det också är lätt att finna ursprunget till flertalet ord i det gamla språket" 3 ). Med dem, som han säger bo på grän1
) M e ss e n. "Scondia Illustr." — P e r i n g s k i ö l d i dedik. av "Monum. Ull." till vår nådiga Drottning U l r i k a E l e o n o r a hänför D i s a s
liv till omkr. år 1570 f. Kr., andra till år 1758 efter världens skapelse.
2
) Den berömde prof. M a g n u s C e l s i u s anmärker i "Comput. Eccles.", att Disa icke varit någon annan än en "skytisk eller nordisk Diana, vilken nordboarna under hednatiden dyrkade under namnet Frigga, Disa och
Goeja. Men Diana vore i religionsbruken Luna (månen)". Att detta är mycket sannolikare, påstår L o c c e n i u s "Antiq. Sveo-Goth.", än vad som i en
folklig saga berättas om Disas underbara ankomst vid fullmånen till konung
Sigtrud. Ty svenska urkunder känna ej till någon konung Sigtrud men väl en
Sigtrygg. "Och ingen gammal historia", säger han, "omnämner denna sak;
därför synes den mera lämplig att visa på scenen än trovärdig. Emellertid är
det varken min avsikt att helt och hållet bekräfta denna sägen eller att vederlägga den, då många anledningar till det gamla ryktet kunnat existera".
3
) A ti.; på annat ställe erkänner samme pylohistor, att "g a 11 e r n a s språk
icke var något annat än våra norrlänningars, dalkarlars och norrmäns, vilket i
åtskilliga saker skiljer sig från övriga svenskars språk. Den berömde P a 1 ms k i ö 1 d har i sina manuskript, som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek,
anfört en anonym författares omdöme (vilken han anser vara translatorn och
senare häradshövdingen Herr J o h. S y 1 v i u s) om "böckers översättning
till främmande språk", där det fastslås, att dalkarlar och norrlänningar kunna
uttrycka sina tankar på ett språk, som är välbekant för forntidens och nutidens
svenskar.
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sen till Lappland, menar han utan tvivel våra västerbottningar, men
i synnerhet de galler, sv. Kaller, vilkas hem han förlägger emellan
Paictona, Torne och den Cimmeriska udden (vid 66 :e och 69 :e
bredd- och 41 :a längdgraden) och som i dag kallas K a 1 i x b o r.
Det skulle visserligen löna mödan att anföra något exempel på den
dialekt, som nu för tiden användes av dessa. Men för att icke sätta
skäran i annans skörd vill jag lämna detta arbete åt dem, som noggrannare skola behandla varje enskild punkt. Att emellertid vår
bygds forna invånare icke varit okunniga om runorna, bevisas redan därav, att de ännu begagna runstavar eller runkalendrar, som,
enl. vad den berömde författaren i Atl. visat, "först blivit grundade
och ristade i Cimmeriernas (Kemibornas) land".
§6.

Till namn på Västerbotten hänföra vi med all rätt T h u 1 e. Ty låt
vara att hela Skandinavien av de gamla kallades Thule 1 ), så skildra likväl de flesta historiker 2 ) detta land helst med utgångspunkt
från de längsta dagarna under sommaren. Men dessa dagar kan
man se i översta delarna av vårt Botten, varest solen under en viss
tid på året lyser hela natten utan att gå ned. Härpå riktar den namnkunnige L a g e r l ö ö f riktigt nog uppmärksamheten i det berömda arbetet, medan han är sysselsatt med att göra anspråk på namnet Thule för Skandinavien.
§7.

Jotunheim eller Risland, som i så hög grad omtalats i de gamles
skrifter och skärskådats med hänsyn till hela sin omkrests och utbredning, har alltid utsträckts ända till Västerbotten. Detta kan
man sluta t. o. m. av följande ord, som äro väl värda att bevaras
från förgängelse: "Fornjot hette en konung, som härskade över
jotland, vilket kallas Finland eller Kvänland, detta ligger öster om
den havsvik, som går in mot Gandvik (Vita havet). Detta hav kalla
vi Hälsingbotten". Den berömde Peringskiöld översätter och uttyder stället sålunda: "Fornjot, konung i Jätteland, som kallades Finland, i Kvänland eller Amazonernas land, beläget öster om den
havsbotten, som löper in mot Gandvik, eljest kallad Helsingbotten,
och i landet, som nu kallas Cajana eller Öster- och Västerbotten".
1
) S v . K a r l s t r ö m i en akad. avh. om "De gamles Thule" erkänner, att
P r o c o p i u s med detta namn menat icke blott Thulemarchia utan hela Skandinavien. Den namnkunnige L a g e r l ö ö f i "Om Sveriges forntid och natur" är av samma mening. "Liksom det ofta händer", säger han, "att en hel
bygd lånar namn av någon sin del, så tror jag också med skäl fallet hava varit
med detta namn".
'') K a r l s t r ö m uppräknar som sådana Pytheas, Mela, Solinus, Procopius, Ptolemasus och Stephanus; till dessa lägger L a g e r l ö ö f Dionysius, Periegetes, Plinius, Tacitus, Agathemeris, Isidorus och Martianus Capella.

15Jag hänvisar den gode läsaren till isländaren Arngrim,
Verelius,
Rudbeck, Torfceus och andra, som mycket utförligt visa Jotunheims
läge och utsträckning. Därför möta på många ställen i Västerbotten ännu åtskilliga namn, som tydligen vittna om spår av giganterna. Ty för att nu icke nämna andra vet jag, att i Piteå socken ännu
i dag finnas kvar följande namn: "Risnäset eller Resnäset, Jättskatan, Jättgrubban" o. fl. Om jätten Ymer, Jotunheims forna invånare, är sagan mycket känd (Atlant.). Nu kan någon säga, att i Västerbotten inga grav- och runstenar finnas och inga gravhögar äro
att se. Därför må något säkrare fastslås om Jotunheim och dess
läge. Jag svarar, att gravstenar och gravhögar visserligen äro ett
starkt vittnesbörd om hög ålder men icke det enda. Om gravkullar
och gravstenar med runor finnas i Västerbotten, skola — det vet jag
— mina stridskamrater inom kort göra undersökningar.
§8.

Spår av Amazoner som inbyggare i Jotunheim 1 ) söka några även
i mitt land och äro glada över att ha funnit vad de sökt. Ty ehuru
deras hem och fädernesland enligt de allra flestas mening förlägges
till Österbotten, Cajanien, Kvänland eller kvinnornas land 2 ), uppvisar likväl den berömde Rudbeck några ställen i Västerbotten, som
hava namn efter Amazonernas drottning Myrina: "Ett, Myrene",
säger han, "har Skellefte socken mellan Hedensby och Boly, ett annat, Myrino-Sori, visar Övertorneå" (Atlant.). — Låt oss höra, vad
Torfceus säger om Kvänland: "Österbotten, kanhända även, enl.
Arngrims iakttagelser och köpmanskartor, en del av Västerbotten
och t. o. m. hela Norrbotten, varest ligger staden Totnia (Torneå)
— ännu i dag bekant under samma namn för dem, som bo i Finnmarken — kallades fordom Kvänland". Den frejdade Peringskiölds
tolkning har jag anfört i § 7.
§ 9.

Vidare märka vi, att Västerbotten av några kallats Dumna eller
Dumbsland, efter en dess konung och, såsom de vilja, jätte, Dumbus eller Dumbo. "Dumna är", säger Verelius i anm. till Herv. sag.,
"båda Bottnarna, så benämnda efter en jätte och konung Dumbo;
efter denne har även Bottniska viken fått namnet Dumbshav. Se
Vatzhyrna och Arngrim". — Arngrim, isl., som talar om Barder,
kallad Snesellsas, säger: "Han hade till far Dumbus, konung över
S u n d i u s ' avh. "Om Amazonernas hemland": "Tydligt framgår av
ställen i Voluspa och Eddan, att Amazonernas verkliga och första hem varit
i den del av Sverige, som fordom kallades Jotunheim".
2
) Jfr J. T h u n "Palmsk. levnad".

16
vad som av de gamle kallades den avlägsnaste delen av Skandinavien, där Bdddiska viken tränger in från söder från Baltiska havet
(Östersjön). Och från norr ungefär mitt emot denna intränger en
annan märkvärdig vik från västra oceanen. Konung Dumber härskade över de havsbottnar, som ligga söder om Risaland. Ty i söder är det hav, som nu kallas Dumbshav. Där ligga många små
länder och öar. Efter denne Dumbus fick Boddiska viken fordom
namnet Dumbshav; men Boddiska viken kallar Cytheraus Bottniska viken, och det land, som i norr ligger intill denna vik, kallar han
Norrbotten. (Detta var enl. min mening Dumbus' provins eller
rike). Och detta delar han i Västerbotten och Österbotten". Tiden,
då denne Dumbus levde, angiver Messenius med följ. ord: "Omkr.
år 867 f. Kr. regerade i Västerbotten en hövding Dumbus, efter vilken viken fordom uppkallades Dumbshav", och på ett annat ställe:
"Samtidig med Haldan var en norrbottnisk småkonung vid namn
Dumbus".
§ 10.
Eftersom jag omnämnt konung Dumbus i Bottnen ("Kung Dumber i Västerbotten" kallar honom Peringskiöld), har jag ansett mödan värt att visa, att icke få författare äro ense därom, att Bottnen
även haft sina egna konungar eller småkonungar. Det är ju bekant, att under olika tider flera konungar regerat samtidigt i Sverige, om också icke alla haft samma värdighet och samma makt. Ty
somliga kallades "fylkeskonungar", andra "häradskonungar", andra "lydkonungar", "småkonungar" och "skattekonungar", andra
åter på annat sätt; bland alla dessa framstod konungen i Uppsala
som morgonstjärnan bland stjärnorna och solen bland planeterna.
Låt oss höra Messenius, som härom resonerar på följ. sätt: "Ehuru Frey först sammanfört Sverige till en monarki, så splittrades
det likväl med tiden på nytt emellan olika småkonungar. Ty i historiska skrifter uppgives på flera ställen, att Uppland, Västmanland,
Södermanland, Värmland, Dalarne, Närke, Östergötland, Västergötland, Södergötland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland,
Bottnen, Finland, Åland etc. haft egna småkonungar, den ene efter
den andre, lydande under Uppsalakonungen såsom deras monark.
Därför skriver skalden:
"Biarmien, Bottnen, Hälsinglands steniga trakter och Lappland,
Övriga bygder jämväl som Karlavagnen ser ned på,
Egna kungar ha ägt." 1 )
1

)Ur E r a s m u s
historia".

Michaelius

Laetus'

"Poetiskt Verk i dansk
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Att denna Svea rikes splittring i så många delar börjat med Agnar den rikes död och fortsatt till konung Ingjald, vilken levde i nionde århundradet och, när han anlade konungadiademet, genom
elakt svek röjde ur vägen åtskilliga småkonungar, påstå åtskilliga
författare. Men att framlägga namnen på och hela raden av nordiska konungar, mellan vilka, enl. den frejdade Renhielm, pågått
ständiga krig och fälttåg, det är mycket svårt. Vi bemärka blott helt
kort, att 01. \ örmins omnämner en viss Thorro, vilken han försäkrar ha varit "infödd konung i Bottnen eller Norrbotten, om vilken
J. Arngrim utförligare talar i Crymogon".
§ 11.
Det finns för övrigt andra, som räkna Hundland till våra kuststräckor. Till deras antal hörde i synnerhet Salanus, vilkens ord
jag gärna anför: "Det urgamla Hunaland upptog båda sidorna av
Bottniska havet eller Bottniska viken, i synnerhet den västra sidan,
som de gamles minnesmärken vittna om och även många namn, som
finnas kvar i dessa trakter". Jag tror mig icke avvika från sanningen, om jag med Torfceus säger, att "Hunnerna på olika tider haft
olika boningsorter". Ty jag går aldrig så långt i djärvhet, att jag,
om historiens trovärdighet strider däremot, vill göra anspråk på vare sig Hunaland eller andra förut anförda namn åt Västerbotten.
§ 12.
Slutligen hava några förlagt Lappland till Bottnen. Bland dem,
som, i synnerhet i nyare tid, på ett olyckligt sätt sammanblanda dessa strängt åtskilda provinser, är den förnämste Damianus a Qoes,
en portugisisk riddare, som med detta namn omtalas i Scheffers
Lappland 1 ). Kan alltså någon väcka strid med mig, med frågan,
om lapparna någonsin haft sina bostäder vid Bottniska vikens
stränder eller icke? Jag erkänner uppriktigt, att man kastar emot
mig en mycket svår knut, till vars rätta lösning mitt ringa förstånd
knappast förslår. Må den frejdade Scheffer i mitt ställe framträda
på fältet, han som från alla källor, som han kunnat hopleta, för oss
framställer följande historia: "Åtminstone vid tre tillfällen ha finnars flyttningar skett till Lappland. Den första och äldsta synes
vara den, som gav bjarmerna eller bjarmenserna deras första början
och ursprung. Ty att bjarmerna äro finnar med hänsyn till deras
förfäder, sluter jag därav, att de haft gudar benämnda med finska
*) Scheffer anför dessa Damianus' ord: "Lappland delas i östra och västra
Lappland genom mellanliggande Bottniska hav, vars avlägsnaste del är Torneå".
2
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ord. Men vad orsaken varit till denna flyttning, är för mig icke lätt
att säga; såvida vi icke tro, att detta skett av fruktan för svenskarna,
vilka redan under konung Agnes tid tillfogat finnarna ett stort nederlag. Ty så skriver Sturleson i "Agnes liv": "Han företog ett
krigståg till Finland, där han levererade en drabbning med finnarnas konung Froste, vilken han övervann i striden". — Den andra
ägde rum, då de av fruktan för ryssarna, "vilka ungef. i sjätte årh.
efter Kr. f. började utvidga sitt välde och anfalla dessa länder", tvingades att lämna sitt fädernesland och fly till Lappland. Och dessa
flyttningar skedde, innan de fingo namnet lappar. Ingen har åtminstone talat om några lappar under dessa tider. Blott finnar,
skritofinnar och bjarmer nämnas".
Det tredje krigståget slutligen anser han hava infallit under år
1150, då Erik IX med tillnamnet den Helige överförde kristna religionen till Finland. Från denna tid tror han att lapparna småningom flyttat sina boningsplatser till Bottniska viken och bott där, till
dess att de under konung Magnus Ladulås' regering i 13 :e århundradet fördrevos av birkarlarna. Ett gott stöd för antagandet av
detta lapparnas kvardröjande vid Bottniska viken under ett helt sekel och ännu längre giver ett yttrande av detta lands forne, ryktbare
riksantikvarie Joh. Bureus, vilket Scheffer anförda ställe åberopar
och jag här nedan återgiver 1 ).
§ 13.

Detta är, vad som synes undanröja all orsak till tvivel på att lapparna bott vid Bottnens kuster. Men låt vara att jag på det allra
högsta medgiver, att de under någon kort tid berört dessa trakter
vid havet, så följer likväl därav ingalunda, vare sig att man måste
godkänna Damianus' orimliga mening eller att man måste tolerera några i sydligare delar av Sveriges rike boende människors
enfaldiga åsikt, vilka till min förvåning äro så främmande i fäderneslandet, att de antingen sammanblanda Lappland med VästerbotS c h e f f e r : "På konung Magnus Ladulås' tid voro lapparna ännu
oberoende. Och då han icke själv kunde lägga dem under sitt rike, erbjöd
han sig att överlämna äganderätten över dem åt dem, som ville försöka sig
på saken och göra dem Sveriges krona underdåniga. Med anledning härav
sammanträffade birkarlarna, som bodde i Birkala socken, med lapparna och
hade med dem sammankomster och underhandlingar under åtskilliga dagar
och hade träffat avtal om sådana i flera dagar. Emellertid gjorde de ett oförmodat anfall på lapparna, dödade många och underlade sig de övriga ända till
norra och södra havet. Sedan utverkade de av Konungen en skriftlig handling, genom vilken lapparna, som då ännu bodde på gränsen till Bottnen, tillerkändes dem tillika med alla dem åliggande skatter. Du ser", säger Scheffer,
"att det tydligt säges, att lapparna på Magnus Ladulås' tid ännu bodde vid
Bottniska viken".
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ten, eller, vilket kommer på ett ut, prata om att Bottnens invånare
äro desamma som lapparna. Låt oss höra, huru käckt Olaus Petri
Niurenius vederlägger den där Damianus' mening. "Om detta", säger han, "vore rimligt, måste man åtminstone finna en del av Lappland i Finland eller Österbotten, en del i Västerbotten. Hur fjärran
från sanningen detta är, även hos oss, är mycket tydligt för dem,
som ännu icke bada för pengar ( = som ännu äro barn). Ty att Lappland ingenstädes kommer Bottenhavet närmare än 18 eller 20 romerska mil, är känt för surögda och barberare {— för hela världen). Ännu mindre rimligt är det han skriver, att Lappland omgives av de båda Bottniska provinserna, då motsatsen är riktigare, att
södra Lappland på visst sätt omgives av Västerbotten". 1 )
Det är också sannolikt, att före dessa av Scheffer omtalade flyttningar av lappar, i synnerhet den sista, lappar bott i det land, som
nu kallas Lappland. Härtill sluter deras under livstiden så berömda fogde, Joh. Renhorn, av massan av renhorn, som sammanförts i
stora hopar. Härom har jag fått en skrift av denne man "Om lapparnas ursprung", i vilken han visar, att på åtskilliga ställen, på
vilka de plägat offra åt sina gudar, påträffas högar av dessa horn,
som äro lika höga som hus. 2 ) Han påstår, att de icke kunnat stiga
till en så stor höjd, om de icke blivit sammanförda åtminstone under
några tusen år. Ty, såsom denne förklarar, ha blott 6, 7 och högst
8 horn offrats varje år av varje familj 3 ). Ja, han påstår, att de i
gamla tider varit färre på grund av lapparnas fåtal. Att detta lapparnas bruk att offra är mycket gammalt, bestyrker han därmed, att
det är synnerligen likt judarnas och israeliternas sedvänjor och dessa horn äro till största delen av ålder dels avnötta, dels förvandlade till aska.
§ 14.
Om också några uppgifter om lapparnas utdrivande genom birkarlarna, om vilka en och annan kan hysa tvivel, finnas i Burei samlingar, är det likväl ställt utom allt tvivel, att birkarlarna eller västerbottningarna i lång tid så gott som härskat över lapparna. Olaus Magnus kallar dem fördenskull lapparnas hövdingar, och Zieg') "Men detta bör icke utsträckas över Damianus' tid", påstår Scheffer, "ty
på annat ställe erkänner Niurenius själv, att lapparna av gammalt haft sin boplats omkring Bottniska havet men sedan blivit fördrivna därifrån".
2
) S c h e f f e r säger: "Antalet horn är så stort, att det på några ställen
överstiger tusentalet". — S. R h e n , som en gång var kyrkoherde i Lappland,
säger: "Och finnes vid somliga orter och offerberg några tusen horn, som av
lappar äro ditförda".
3
) Den berömde R h e n säger: "Varje släkt eller familj har sitt särskilda
offerberg."
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ler hälsar dem som lapparnas konungar, låt vara att Sveriges konung giver dem förvaltningsrätten 1 ). Detta birkarlarnas välde över
lapparna bekräftas genom två brev från konung Gustav I, vilka den
berömde Herr Andreas Antonius Stiernman, den högst förtjänte registratorn vid riksarkivet, välvilligt meddelat mig.
Det första av
dessa brev, dat. Uppsala den 1 april 1528, innehåller konungens
påbud om ökande av Pite-, Lule- och Tornebirkarlarnas skatt till
följd av den makt de utöva över lapparna. Det senare är skrivet i
Uppsala den 12 mars 1544, och begynnelseorden lyda sålunda: "Vi
giva eder tillkänna, menige birkarlar, som hava makt och myndighet över lapparna där i Västerbotten". Men denna makt fråntogs
birkarlarna och blev kort därefter de svenska konungarnas egen
myndighet; förut hade lapparna" snarare varit skattskyldiga under
birkarlarna än under konungarna" (Scheffer).

§ 15.
En härledning av ordet Birkarl eller Birkarenser, som Loccenius
kallar dem, angiver ]oh. Haclorph, som i företalet till "Bjärköarätten" icke blott härleder Birka från det gamla ordet "bjaerk", vilket
betyder handel, utan därifrån även härleder birkarlarna i Västerbotten. "Och av sådant", säger han, "hade birkekarlarne i Västernorrlanden sitt namn, som i konung Gustav den förstes historia äro
kända". Likaså i företalet till Dalalagen: "Birkekarlar kallades de
köpmän, som fordom suto i Västernorrlanden, uppe vid Luleå, Piteå och Torneå, och brukade sin handel med Lappmarkerna, såsom
några konung Gustav den förstes förordningar om dem utvisa".
Det är sant, att birkarlar före uppförandet av några städer i Västerbotten drivit handel med norrbaggar, sjöfinnar, lappar, som bo vid
Västerhavet, och övriga grannfolk, såsom särskilt framgår av konung Gustav I:s brev, dat. Stockholm d. 20 sept. 1551 och d. 5 december 1546 om bibehållandet av några "landsköpmän" i Västerbotten. Jag har den berömde Herr Stiernman att tacka för att jag
erhållit även dessa brev men på grund av deras alltför stora längd
har jag ej tid att här anföra dem. Ett kraftigt stöd för denna åsikt
om Bottnensernas handel tillägger A. Bureus, som talar om BottEn viss Ni c o 1 a u s, kallad Ö r n , en man av låg börd, genomströvade
vid början av detta århundrade nästan hela Europa och kallade sig högst bedrägligt än "lapparnas hövding, prins av Lappland", än "den store Birkarlen", såsom framgår av förordet till hans beskrivning av Lappland, en cirkulärskrivelse till hans landBmän, tryckt år 1708. Men i själva beskrivningen,
som trycktes i Bremen år 1707, säger han: "I gamla tider hava de (han menar
lapparna) haft sin egen konung och har alltid en av birkarlarna valts därtill".
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nen på sin tid sålunda: "Någon stad har den visserligen icke men
varje socken har en handelsplats".
§ 16.
Om birkarlarnas ursprung berättar den berömde antikvarien Joh.
Thom. Bureus, vilken, såsom vi veta av Palmskiölds manuskript,
förmodar, att de allra först utgått från Hälsingland och Bureernas
berömda familj. Men till följd av konung Ingialds1) tyranni hade
största delen flytt till Finland och där uppodlat socknen Birkala.
Men sedan hade de tillväxt och utvidgat sina boningsplatser så, att
de icke blott utsträckte sina gränser till Hälsingland, som då räckte
till Uleälv och Uleträsk, utan även underkuvade lapparna och bemäktigade sig ställen vid havet bortom Bureån i Västerbotten, bekanta för sin laxfångst. Om någon annan företager sig att med större och kraftigare skäl visa, att birkarlarna härstamma från något
annat håll, skall han icke i mig finna någon motståndare.

Kap.

3.

OM VÄSTERBOTTENS LÄGE, I N D E L N I N G , ÖAR, FLODER,
BÖRDIGHET M. M.
§ 1.

Bottnen indelas riktigast i "Öster- och Västerbotten" 2 ). Huruvida de kallas så efter Bottniska viken, som flyter emellan båda, som
Wexionius och andra mena, eller denna senare fått sitt namn av dem,
lämnar jag oavgjort på grund av oliktänkandes auktoritet. För att
nu icke tala om Jakob Ziegler, som påstår, att Bottnen är uppkallat
efter "dyrbara hudar av alla slag", finnas de, som leda Bottnens
härkomst av det svenska ordet Botn eller, som andra skriva, Botin
eller Båttn, vilket betecknar den "djupaste grunden eller havsvi') Om denne I n g i a l d eller, såsom andra kalla honom, Ingell, har jag
talat i § 10 av detta kapitel.
2
) Några tillägga "Norrbotten", vilket O l a u s M a g n u s omnämner i
"Historia om de nordiska folken": "Bottnen, som i norr omgiver Gotiska eller
Bottniska viken, är ett mycket vidsträckt land, indelat i tre stora landskap,
Väster-, Norr- och Österbotten". Men vanligare är den nutida indelningen i
Öster- och Västerbotten.
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ken" 1 ). När Olaus Magnus talar om "Norrlands tredubbla Botten", säger han så här: "Från detta Norrbottens (d. v. s. havsbottnens) berg flyter en vattenrik och djup flod".
När den berömde Rudbeck d. ä. skall förklara den 19:de myten
i Eddan, där "Thors sal" (de saligas boning) nämnes, i vilken finnas 550 golv, på svenska även kallade Botten, visar han, att därmed
förstås hela riket, som har en mycket stor utbredning och är mycket
rikt på hamnar och sund. "Därför bör det", säger han, "anmärkas, att icke blott golv i ett hus eller tempel och botten i en gruva,
som vi trampa med våra fötter, eller den nedersta delen av tunnor
och allehanda kärl utan även hav, sjö, träsk och h a v s v i k av
vårt folk kallas Oolv eller Botten. Därför kalla vi också den vik,
som vårt Baltiska hav utsträcker mot väster, Västerbotten (Västerhavet eller -viken), och den andra, som vänder sig mot öster, kalla
vi Österbotten (Österhavet) 2 ). Därför synes det icke osannolikt, att
Bodensjön i Schweiz, "lacus Podamicus" eller, som andra kalla den,
"Brigantinus, Constantiensis och Acronius", 3 ) har samma grund
för sitt namn. Ty schweizarna härleda, enligt den frejdade Verelius' vittnesbörd, ståndaktigt sina förfäders ursprung från Skandien.
Den berömde Peringskiöld, som stöder sig på den Kungl. Rådsherrens, Greve Bengt Oxenstiernas auktoritet, vittnar om att den skämtande ungdomen i Schweiz plägat i sina festsånger inskjuta följande verser till förhärligande av deras ärofulla ursprung:
Vill man veta, varfrån vi komna äro,
Är det från Sveriges land, vi stamma. 4 )
§2.

Men vi påpeka, att Bottniska viken av olika författare betecknats
med olika namn. Vi ha hört, att det av Verelius, Messenius och is*) V e r e l i u s visar i "Lexikon över det gamla skyto-skandiska eller götiska språket", att ordet "Botn" betyder havsvik. Och den ärevördige ärkebiskopen H. S p e g e l bekräftar i "Glossarium Sveogothicum eller Swensk
Ordabok" riktigheten av att ordet B o t n motsvarar tyskt "Boden", danskt
"Bond", engelskt "Bottome", franskt "Fond", grek. »Pythmén» och lat. Fundus". Jfr. "Anteckningar" av den frejdade P e r i n g s k i ö l d över "Theodoriks liv". Och som skäl till denna benämning tillägga några, att liksom
"Botn" botten merendels betecknar det, som är avlägsnast och ytterst, så har
även Bottnen fordom utgjort slutet och gränsen antingen för Bottniska viken
eller för Svea rike.
2
) A ti. IV; i A ti. II säger han: "Botten betyder på vårt språk vik, varför
Balt. havets norra hörn kallas Norska botten och det, som sträcker sig mot
öster, kallas Österbotten".
3
) Bregenzsjön, Konstanz-sjön och Nedre sjön.
'') "Anteckningar om Theodoriks liv." Jfr R u d b e c k Atl. IV, där han
framhåller överensstämmelsen mellan Västerbottningarnas och Schweizarnas
språk.
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länningen Arngrim Jonas kallats "Dumbs hav". 1 ) Häråt skänka
Wexionius och Martin Zeiller sitt bifall, kallande den så antingen
efter Dumbo, konung över det s. k. Västerbotten, eller efter vårt
språks "dumma, dumna", domna; men då detta namnskick måhända med bättre skäl passar för Ishavet på grund av den köld och
det mörker, varav det är betäckt, så giver den frejdade Schefjer
Bottniska viken namnet "Gandvik". Denna mening bekämpas emellertid utom av andra isynnerhet av Torfceus. Olaus Magnus använder benämningen "Götiska" eller "Svenska Viken" och även
Bottniska havet. Adam av Bremen kallar det "Skytiska viken" och
"Skytiska sjön", med vilket namn han likväl enl. Rudbecks mening
tycks ha velat beteckna hela Östersjön. I den berömde författarens
verk Atlantica heter den "Drakens stjärt" och "Tritons sjö". Övriga namn på densamma, som han uppfattat enligt "olika folks olika tungomål och sätt att uttala orden", sammanfattar den frejdade
Rudbeck i korthet. Theunis Jacobson kallar den "Bodem", Vagenar
och Cluverius "Boddicus", Joh. von Loon "Boddem", Sanson "Golfe de Botnie", finnarna säga "Piunthen, Pienten, Pionten", svearna
"Potten, Botn, Botten", Lat. språkets skattkammare "Pontus"; enl.
Aristoteles betyder "Pontus" hos Skyterna "flod". Anonym förf.
"Bonten, Botner se". Av Plato kallas den "Pontus". "Men sådana
"Ponti", säger Rudbeck, "kan man ingenstädes finna utom detta enda, som skiljer Sverige från Finland; ty övriga tre Ponti, som beskrivits av geograferna, hava tillnamnen det Finska, det Euxinska
och det Croniska (Finska havet, Svarta havet och Ishavet) sig tilllagda". Andra hava visat, att Bottniska havet eller "hafsbotn" bör
skiljas från "Helsingebotten" och att det förra bör förläggas vid
norra sidan om Gandvik, det senare däremot vid dess södra sida.
§3.

Västerbotten är beläget vid norra och västra sidan av den nyssnämnda viken. I söder gränsar det till Ångermanland, vilket, såsom den lärde Herr Ström påpekar 2 ), skiljes från vårt land genom
en liten bäck, som icke är utmärkt genom något annat namn än att
den av invånarna kallas "Bäcken". På andra sidan skiljes det från
Österbotten i trakten av den flod eller det land, som kallas "Kakama" 3 ), eller, som Wexionius säger, "ett litet stycke bortom Kemi
Jfr ovan Kap. II § 9.
I sin gradualavhandling om Ångermanland.
) Den frejdade professorn i Qreifswald K r i s t i a n
Nettelbladt
anför ett "brev från Satakunda om gränserna emellan Uppsala och Åbo
biskopsdömen", daterat den 16 juli 1373. Där heter det: "Vad Kakama beträffar, så tilldelas det Uppsala ärkebiskopsdöme, Kemi åter tillhör Åbo biskopsdöme".
2
)
3

,

24
älv". I väster och norr gränsar det till Lappland. Enligt biskop /.
Bilberghs mening äro platserna i Norrland belägna längre söderut
än de synas på kartan.
§ 4.
Västerbotten omfattar i våra dagar två distrikt, ett sydligt och ett
nordligt. Till det förra höra följande städer och socknar: "Umeå"
stad och socken, "Bygdeå" jämte "Nysätra", "Lövånger", "Skellefteå" och "Burträsk". Och under det senare lyda "Piteå", med vilket namn det finns stad och socken, "Luleå" stad och socken, "Råneå", "Över-Kalix", "Neder-Kalix", "Över-Torneå" och "NederTorneå", där det finns stad och socken med samma namn. Gustav
den Store lät, då han innehade högsta makten i riket, grundlägga
dessa fyra städer och skänkte dem rättigheter och privilegier. Följande två Västerbottens-sigill, funna i Palmskiölds manuskript,
framlägger jag för dina ögon, käre läsare.

§ 5.
I planen för mitt arbete ingår icke, att jag skall orda vidlyftigt
om de många, ja nästan oräkneliga öarna i Västerbotten. Men om
jag för närvarande skall säga överhuvud taget något om dem, så
säger jag blott, att de kunna glädja sig åt särdeles många fördelar
och många förmåner. Ty för att nu icke tala om de vidsträckta skogar, på vilka icke få hava överflöd, bli i icke ringa mån just de öar
omtyckta, som äro belägna vid havskusterna, tack vare den mot dem
visade välvilja av naturen, att de av sig själva frambringa bär av
olika slag, bl. a. "vinbär, skogsbär med både större frukt och svart
doftande frukt, röda och svarta vinbär", ja, även "låga björnbärsväxter med blad som smultron och röd frukt, åkerbär från Norrland", som i sanning förtjäna att värderas så högt, som t. o. m. de
sällsyntaste ting i andra trakter pläga värderas.
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§6.
"Bottnen vattnas", säger Andr. Bureus, "av många stora floder,
rika på olika slag av fiskar, men mest på laxar". Rätt bekanta äro
bland dessa floder "Ume-älv, Pite-i.lv, Lule-älv och Torne-älv", till
vilka med skäl kunna läggas de mindre, "Bure-, Skellefte-, Byske-,.
Kalix-älv" m. fl., även de bekanta för laxfiske. De större hava till
stor del sin upprinnelse på Norges berg, och förstorade genom
många små bäckar avbörda de sitt vatten i Bottniska viken. De föra
ett friskt och klart vatten och beskuggas av en rik strändernas fägring.
Men när de störta ned utför de branta bergen, hindras de
som oftast av klippor och bilda starkt dånande, skummande vattenfall. Den ojämförlige Rudbeck ger dem i sanning stor ryktbarhet,
då han ibland de 15 större floder, som enl. de gamles uppgift upprinna på berget Ida, räknar även våra floder, givande var och en
sitt särskilda namn. "Den åttonde", säger han, "är floden Imaus
eller Vinilus (Yma eller Winila flod) emellan breddgraderna 63
och 65 samt längdgraderna 35 och 41.—IX." Boreus flod (Boreflod) emellan lat. gr. 64 och 66 och long. gr. 35 och 41.—X. Paikto
eller Gerra flod emellan lat. gr. 65 och 66 och long. gr. 35 eller 36
och 42.—XI. Leulius fl. (Laule-flod) emellan lat. gr. 65 och 69 och
long. gr. 36 och 42.—XII. Gallus fl. (Kallis flod) emellan lat. 65
och 70 och long. gr. 36 och 42.—XIII. Taranus 1. Turuntus fl. (Torne flod) emellan lat. gr. 65 och 70 och long. gr. 37 och 43" 1 ). Men
vi observera, att tredje delen av land och floder mellan Skellefte och
Ule tillfallit ärkebiskopsstolen i Uppsala på Olavus IV Beros
(Björns) tid och att de övriga två tredjedelarna genom kungl. beslut
skänkts åt konungens tjänstemän "Johannes Ingemarson, Nicolaus Farthiennson och Petrus Unge".
Flärom hava vi deras brev,
skrivna på latin Kyndelsmässodagen år 1327. Tillfälle att taga del
av detta brev har den vittberömde Herr Sekreteraren Helin givit
mig, prisvärd i så hög grad som humanitet och lärdom pläga prisas. Messenius berättar, att "sjöar och träsk i båda de Bottniska
provinserna och Finland år 1282 bestämts till konungarnas tjänst;
av dem skulle de taga vilka skatter och inkomster de ville".
§

7.

Vad jordens bördighet beträffar, erkänner jag för visso gärna,
att invånarna stundom få en mycket rik och inbringande skörd. Och
ehuru i Västerbotten säden anförtros åt jorden långt senare, mognar den likväl tidigare än i sydligare delar av Sverige. "Ty som vi
hört av jordbrukare", säger den berömde Bilberg, "fordras under
') Rudbeck Atl. I.
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bördiga och fruktbara år hos dessa icke mer än sex eller sju veckor
från det säden nedlägges i jordens sköte, till dess den erhåller sin
fulla mognad". Olaus Magnus anser, att denna mognad alstras av
jordens beskaffenhet, luftens ljumhet och stenarnas fuktighet, som
värmer rötterna, samt av solvärmen. Emellertid kan det icke förnekas, att stundom en stor brist på spannmål uppstår till följd av den
starka kölden, varom finnes en berättelse av den utmärkte Herr Olaus Burman, i livstiden häradshövding i Norra Västerbottens domsaga. 1 )
§ 8.

Jag har nyss omnämnt, att solen vid tiden för sommarsolståndet
längst upp i Bottnen aldrig går ned.
Nu tillägger jag, att denna
ytterst behagliga anblick av himmelen lockat till sig många människor. För att icke tala om konungarna Karl IX2) och Oustav
Adolf, vilka hedrade våra trakter med sitt besök, så lockade den konung Karl XI, som under det föregående århundradets 94 :e år reste
genom Västerbotten, med några framstående män i sitt följe såsom
intresserade vittnen till iakttagelsen av midnattssolen, såsom biskop
Bilberg säger. Bland dessa hava uttryckligen nämnts greve Oustav
Duglas, ståthållare över de Norrländska landskapen, kanslirådet
Karl Piper och krigsrådet Joh. Höghusen.
Och dessa vårt lands
och vår himmels under hade den verkan, att samme minnesvärde
konung i juni månad år 1695 till Västerbottens avlägsnaste delar
skickade de två berömda professorerna vid Uppsala akademi Andr,
Spole och Joh. Bilberg för att anställa ytterligare forskningar om
det, som konungen själv med egna ögon iakttagit. Samma år genomreste professorn och medicine doktorn, den frejdade Herr Olavus Rudbeckius d. y., Västerbotten på samme konungs befallning
för att se, vad jorden frambragte, vilka blommor, örter, gräs, fiskar,
fåglar, djur och andra ting som där kunde påträffas. En utförlig
beskrivning av allt detta påbörjade den store mannen efter en berömvärd plan, såsom den härliga avhandling tillräckligt vitsordar,
vilken har titeln "Nora Samolad" eller "Upplysning om Lappland
Uppsala 1701". Hoppet om detta arbetes fortsättning berövades
oss, till stor förlust för fäderneslandet, genom den bekanta sorgliga
brand, som år 1702 förhärjade staden Uppsala.
a
) Kännedom härom har jag erhållit genom den trofaste och kloke Herr O.
B u r m a n , som är den berömde häradshövdingens brorson och med stor berömmelse sköter stadskassörstjänsten i Piteå. Den berömde sekreteraren
P a l m s k i ö l d s samlingar berätta, att år 1696 till Västerbotten skickats
"Joh. Ulrik", kallad "Werdtmiiller", vilken skulle undervisa i sht präster och
prostar om val av rötter, nyttiga till att släcka hungern, för att de hungrande
icke skulle rycka upp skadliga rötter i st. f. hälsobringande.
2
) Om A r o F o r s i u s , svensk, och H i e r o n . B i r c k h o l t e n , tysk,
båda utmärkta matematiker, vilka Karl IX sände "av intresse att lära känna
Lapplands tillstånd", se S c h e f f e r, Om L a p p l a n d .

27
Enligt samme konungs önskan och på uppmaning av den namnkunnige greven och kungl. senatorn Herr Bengt Oxenstierna reste
den frejdade Joh. Peringskiöld i sällskap med Herr Hadorph d. y.,
Johans son, för att spela rollen icke blott av åskådare av det långvariga dagsljuset utan även av upptäckare av bergen och de dem
givna namnen. Den berömde Rudbeckius d. ä. berättar, att en man
vid namn Murikius, adjunkt i matematik vid Uppsala akademi, på
hans tid rest omkring i de båda Bottniska landskapen; likaså reste
i juli månad år 1707 även den högst ärevördige Doktorn och Bibliotekarien vid Uppsala akademi Herr Georg Wallin omkring där och
antecknade i sin resebeskrivning mycket noggrant många anmärkningsvärda ting, av vilka han, med den stora älskvärdhet som är
för honom utmärkande, icke ansett för sig oangenämt att låta mig
få taga del. Vidare reste samma år till Västerbotten Joh. Gerhard
Schellern, då för tiden teologie studerande, men sedan pastor i
"Hermstedt och Stober"; av denna resa har han författat en beskrivning och låtit trycka denna för andra gången i Jena år 1727 under
titeln "Reise Beschreibung von Lappland und Bothnien". Det finns
fransmän, det finns italienare, det finns många andra, som genomströvat icke blott Bottnen utan ock större delen av Lappland. Brist
dels på tid, dels på sakuppgifter hindrar mig att nämna alla dessa.
§ 9.

När man skall tala om invånarna, träffar man på vissa ställen i
Olaus Magnus' historia, där han beskyller såväl de övriga folken i
norden som i synnerhet helsingar och bottnienser för så gott som
alla fel men särskilt för trolldom. Men för att man icke utan vidare skall tro allt detta om de nu levande västerbottningarna, förklarar han saken med följande ord: "Och invånarne i Västerbotten
anses icke olika dessa" — han menar finnarna —; "dessa äro, då
de sakna skolundervisning, genom naturens lag så undervisade,
att de avsky lasten och älska dygden". Och åter säger han: "Men
vad som är mera underligt, är, att i denna stora fägring och frihet
i rum och tid begås ingen skamlig vällustig gärning; samlevnaden
emellan människor av båda könen är kysk och ärbar; ingen otukt,
intet bordelliv och intet äktenskapsbrott förekommer eller omtalas
bland dem. Ty Herrens oskrivna lag gäller hos dessa enkla folk
så mycket, att många, som äro mycket lärda i Guds lag, synas stå
tillbaka för deras sedliga renhet."
Jag erkänner gärna, att mina landsmän åtminstone icke äro någon underlägsna i hederlighet och redlighet. Men i synnerhet äro
de artiga och välvilliga mot ankommande gäster, även okända.
Därför har Wexionius icke utan skäl sagt, att "Bottnienserna äro
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mer än andra välvilliga och tillika begåvade". De som någon gång
rest i Västerbotten, skola med mig medgiva detta och, vad som är
större, att infödingarna själva livnära sig av den torftigaste kost
men bjuda främlingar de bästa och förnämsta livsmedel, som landet
frambringar.
Tappra bragder nu sjunga jag vill. Ty i krigstid är folket
Trotsigt och kunnigt i vapen. Skulle du drista att störa
Någon, som lever i fred, då tvekar han icke att gripa
Vapnen och avgöra tvisten med skarpa, vinande svärdet 1 ).
För att ej tala om andra händelser, så visade sig Västerbottningarna på olika sätt tappra och raska under den oroliga krigstiden,
då för icke just länge sedan vårt kära fädernesland hårt ansattes av
fiender, våra grannar. Av särskilt denna orsak förvärvade de den
största tacksamhet av den i livstiden högst vördnadsvärde och mäktige och efter sin hädanfärd odödlige konungen Karl XII, vilken
nämligen, enl. vad jag erfarit av fullt trovärda män, föredrog Västerbottens regemente framför många andra. Därför har Strabo
fällt det icke oävna uttrycket: "Ju längre mot norr och mot världshavet människorna bo, desto mera krigiska äro de". Ty "ett av köld
härdat folk är i vapen oövervinneligt" 2 ). Männen äro av medellängd. Dock kan jag icke förneka, att här mångenstädes påträffas
mycket högväxta män. Man kan icke säga, att västerbottningarna
äro pygméer. De äro vana vid nästan oavbrutna arbeten; kustborna bedriva fiske, under det de övriga sköta åkerbruk. Kvinnorna
göra sig kläder av ull och av linne, som de få från annat håll Ty på
lin är Västerbotten icke bördigt. Den mat, som de få tag i, mättar
dem. Med ett ord: de synas icke försumma något, som de anse höra till deras plikt.
§

10.

Men på det man ej må förmena, att våra västerbottningar lida
av en viss naturlig svaghet och enfald eller att jag hämtat vittnesbörd för mitt påstående hemifrån, som det heter, skall jag framdraga andra, som tala utmärkt vackert om åtskilliga för stor lärdom bekanta män, vilka härstamma från Västerbotten.
Främst
*) Ur Chorographia Scandiae sive Schandinaviae ex Erasmi Michaelii Laeti Dani Rerum Danic. Opere Poetico desumta ( = Beskrivning av Skandien 1.
Skandinavien, hämtad från Dansken Erasmus Michaelius Lsetus' Danska historia på vers).
2
) M a n t u a n u s , åberopad av Joh. Magn., säger: "Hela det västerbottniska regementet är fotfolk och skall enl. drottning K r i s t i n a s förordning
av år 1649 bestå av 1,056 soldater tillika med de underofficerare, som vi kalla
"korpraler", och dessutom officerare och befäl".
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tåge den högärevördige superintendenten över Gotland Herr Doktor
Joh. Esberg, som för oss uppstämmer följande lovsång 1 ): "Denna
glänsande och för många naturens under berömda trakt (Västerbotten) har frambragt många både genom den ärkebiskopliga mitran lysande och genom många andra höga äreställen utmärkta män.
Bland dessa bör jag nämna Magister Nicolaus Olai Bothniensis,
vilken, innan han övertog kyrkans ledning, utgjorde en prydnad för
Teologie Professuren vid detta lysande Athenseum och vid Uppsala
allmänna möte genom hela det hittills utan ledare irrande prästerskapets omröstning erhöll uppdraget som president och utförde det
på ett ärofullt sätt och sålunda med alla rättänkande mäns stora,
enstämmiga bifall utövade det ärofulla ämbete, som tillkommer en
ärkebiskop, innan han var det, och vilket han, därtill vald och utnämnd, i verkligheten på grund av den mellankommande döden föga kunde njuta och alls intet begagna.
Den andre av västerbottningar, vilken utgjort en prydnad för ärkebiskopsstolen, är D:r Petrus Kenicius, vilken delade den redan
nämnde Nicolaus' ära och berömmelse, var hans kamrat i arbetet,
måste utstå och genomleva samma bekymmer och hedrades med den
nya titeln prokansler, en titel, som han var den förste att bära. Jag
förbigår andra frejdade män från Bottnen, vilka sprungit fram liksom ur den trojanska hästen. Om jag ville angiva dessas antal eller nämna deras namn, måste jag högeligen frukta, att jag skulle
drabbas av en anmärkning för affekterat och onödigt fjäsk, en anmärkning, som jag önskar undvika. Det kan nämligen icke vara
någon annan än en främling i sitt eget land obekant, att väster- och
norrbottningar äga mycket stor begåvning och att de, då härtill
kommer flit och arbete, som de icke pläga undandraga sig, synnerligen lyckligt tillägna sig de vetenskaper, åt vilka de hängivit sig,
vilka dessa än äro, samt att de kunna, med tungan som lydigt verktyg, meddela åt och inpränta hos andra, vad de med förståndets
skärpa mottagit. I denna berömda trakt nära Luleå handelsstad i
byn Benzby föddes, i slutet av trettioandra året av förra århundradet, den högärevördige ärkebiskopen Erik Benzelius".
Och på så sätt ha vi fått tre ärkebiskopar, som ha Västerbotten
till födelseort. En fjärde tillägger den berömde
Peringskiöld,
näml. Andreas Laurentii Bothniensis, son till den bekante gamle
krigshövitsmannen och ståthållaren över Norrland "Laurentius
Olavi". Denne fick sin glansperiod år 1583, hedrades av konung
Johan III med adligt sköldemärke och kallades Bure eller Björnram. Från den berömda släkten Bure ha, enl. vad man säger, de
1
) Se "Liljor, på gravhögen över Hans Helighet den högärevördige Herr
E r i k B e n z e l i u s , Teol. D:r och Svea Rikes Ärkebiskop, sådda av Joh.
Esberg".
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lett sitt ursprung, som gjort den vitt spridda släkten Björnrams
vagga känd. Denne Andreas Laurentii var biskop i Växjö, innan
han nådde ärkebiskopsbefattningen i Uppsala. Men om och var i
Västerbotten han blivit född, har jag ännu icke med visshet kunnat
få veta, utom det som Peringskiöld berättar. Petrus Kenicius var
också biskop i Skara, förrän han blev ärkebiskop. År 1687 utnämndes den högvördige Herr Dr Erik Benzelius till biskop i
Strängnäs, ett ämbete, som han med stor berömmelse skötte, till
dess han blev ärkebiskop. Slutligen bör jag nämna den högärevördige Herr Doktor Jonas Petri Linnerius, förut teologie professor
och pastor i Skåne, men nu högst berömd biskop på samma ställe.
I "Monumenta Ullerakerensia" (Ullåkers och Uppsala stads
minnen) uppräknar samme berömde Peringskiöld följande professorer vid Uppsala akademi, som härstamma från Västerbotten:
1. Mag. "Nicolaus Olai Bothniensis", professor i den Hel. Teologien och i hebreiska språket år 1577. 1597 1 ), vald till ärkebiskop
1599, död 1600 i maj. — 2. Doktor "Petrus Kenicius Bothniensis",
prof. i logik 1586, i teologi 1595, sedan biskop i Skara och slutligen ärkebiskop i Uppsala, avled år 1636 den 3 febr. — 3. "Petrus
Andrea Grubb från Västerbotten", prof. i fysik 1599, sedan prof. i
filosofi och grekiska språket och slutligen assessor i Högsta Domstolen i Stockholm, avled 1633. —- 4. "Samuel Andrea från Västerbotten", prof. i grekiska språket 1608, därefter kyrkoherde och
prost i Våla, dog 1618. •— 5. "Jonas Sundelius från Västerbotten",
prof. i vältalighet 1651, den 24 okt. år 1664 assessor i Svea Hovrätt, sedan sekreterare på Riddarhuset, dog 1675. — 6. "Erik Benzelius, västerbottning", prof. i historia och filosofi 1666, sedan
Teologie Professor och Doktor, avled 1709. Ingalunda vansläktade från en så stor fader äro sönerna: den Högärevördige Biskopen i Göteborg, Herr Doktor "Erik Benzelius", förut bibliotekarie
och Teologie Professor vid Uppsala Akademi, den Högst Ärevördige Herr "Jakob Benzelius", Teologie Doktor och Professor vid
Lunds universitet, den Högst utmärkte Herr "Henrik Benzelius",
professor sammastädes, samt den Högst Frejdade Herr "Gust. Benzelstierna", vilka inskrivit sina namn i Västerbottens Nations album,
tillhöra ännu de levandes antal. — 7. "Andreas Grubb, Västerbottning", 1673 e. o. prof. i den Heliga Teologien, snart ordinarie prof.
i Österländska språk och e. o. i Teologi, avled 1680. — 8. "M. Olaus Linnerius", Petrus' son, Västerbottning, e. o. Teol. professor
1685, sedan predikant vid livregementet, allmänt kallat livgardet,
och slutligen kyrkoherde i Umeå. — Minnet av Mag. "Erik Bur') Vad förf. menar med dessa årtal, är ofattligt. Professor blev N. år 1593.
Ö v e r s ä t t a r e n s anm.

man", astronomie professor vid denna lysande högskola, högst frejdad medlem av Kungliga Svenska och Engelska societeterna, har
ännu icke försvunnit ur vår hågkomst. Han var född år 1692 och
avled den 3 nov. 1729.
Jag talar icke om övriga professorer vid andra akademier, såsom
mag. "Nicolaus Grubb", utnämnd professor vid Akademien i Greifswald men kort därefter Kyrkoherde och kontraktsprost i Umeå, och
även Herr "Johannis M. Bostadius" vid universitetet i Dorpat, vilka hade sina hem i Västerbotten men nu äro döda.

K a p . 4.
OM D E N POLITISKA STÄLLNINGEN I VÄSTERBOTTEN.

Förut har jag omnämnt konungar, vilka Västerbotten, enl. någrasmening, fordom varit underlagt.
Jag skulle därför tro mig göra
läsaren en tjänst, om jag med några få ord visar, att våra västerbottningar också varit tvungna att lyda de gamla Hälsingelagarna.
Detta kan man tydligen förstå av kap. VII i Konungabalken, där
orden lyda sålunda: "I Uma och i Bygdu ok allum them ther byggia Nordan fore" etc. Den frejdade Joh. O. Stiernhöök fäster helt
riktigt uppmärksamheten på just detta, då han försäkrar, att "Hälsingelagarna varit tillämpade över hela det nordliga området,
Bottnen, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland".

§ 2.
Om ståthållare och lagmän i denna landsända talar den frejdade
Peringskiöld, vilken visar, att "de mot norr belägna eller norrländska landsdelarna ända till Uleå fordom lytt under "Hälsinglands
landshövding" 1 ).
Av den bekanta undersökning, som verkställts
genom en statssekreterare år 1374 "Om fastställandet av gränser mellan Uppsala och Åbo biskopsstift", framgår tydligt, att
T horsten Storbjörnsson varit Hälsinglands lagman och tillsammans med några andra återställt de "förut omtalade gränser, kallade råmärken, som urskiljas mellan Hälsingland och Finland, be') Han visar, att landskapens styresmän i svenska lagar med en särskild,
titel blivit kallade "Landshövdingar, Konungens fogdar och ämbetsmän".
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lägna på en ö i Uleå 1 )". Peiingskiöld uppgiver, att "sedan därefter Upplandens nordliga provinser skilts från varandra, ha två
ståthållarskap uppstått, Gävle och Västerbottens". Men Västerbottens Styresman, "ståthållare", kallar han Balthasar Boeck. Om
denne försäkrar han, "att han, under Karl IX :s regering, med titeln
hövding, varit överhuvud för lapparna, som då bodde vid havskusten. Men år 1638 den 5 jan. önskade Kristina hellre, att Västerbotten tillika med Ume-, Lule-, Pite-, Torne- och Kemi-lappar för
framtiden skulle styras av en särskild hövding. Och sålunda anförtroddes hövdingetjänsten genom en kunglig kabinettsorder åt
Stellan Mörner, åt vilken som bostad anvisades staden Umeå, av
forna historieskrivare kallat Ymeland.
Före Stellan Mörner, på Johan III:s tid, var Petrus Bagge ståthållare över båda Bottniska provinserna; därom har den högst frejdade Herr Oustav Benzelstierna, den mycket förtjänte aktuarien i
Kungl. Kansliets arkiv (riksarkivet), i brev underrättat mig. Sedan finner jag, att ståthållarskapet över Västerbotten och de övriga nordliga provinserna blivit uppdraget åt Herr Kristofer von
Wernestedt till Utal och Harbroholm. Ty denne var styresman över
"Gästrikland, Gävle stad och slott, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västerbotten, handelsstäderna Hudiksvall och Härnösand, därjämte över Österbotten och Ule och Kajaneborgs slott och
staden Vasa", såsom den utförliga uppräkningen av hans ärofulla
uppdrag visar i ett brev till honom, daterat Stockholm den 14 april
1620 2 ) och välvilligt meddelat mig, tack vare den ynnest jag åtnjutit av hans brorson, den ädelborne Herr Melchior von Wernstedt,
känd under majors värdighet och titel.
Vid uppräknandet av övriga Västerbottens hövdingar följer jag
den ordning, som meddelats mig av den vittberömde Herr Petrus
Bursell, den berömde sekreteraren i Västerbottens kansli.
Under
år 1625 och följande år samt år 1631 innehades ståthållarskapet
över Norrlands provinser av Herr Johannes Magni Ulfsparre till
Tifenhult. År 1633 var Herr Ernst Creutz ståthållare, vilket den
namnkunnige Herr Benzelstierna kraftigt bestyrker, stödjande sig
på de trovärdigaste urkunder. Och nu har jag funnit, att båda Bottnarna, den östra och den västra, lytt under samma hövding, men
att sedan under någon tid hövdingens säte varit Uleåborg. Men
för Västernorrlandens och Lappmarkens hövding bestämdes "Hudwichsvald" till boningsort, såsom framgår av Oust. Adolfs "stad') På annat ställe säges han ha varit Hälsinglands hövding eller Kungl.
ståthållare i detta landskap.
2
) jfr "Monum. Ullerak.", där hans gravvård i Uppsala Domkyrka finnes
avbildad.
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gar, vilka fastställdes i den s. k. regeringsformen av år 1634 den
24 juli".
Efter Stellan Mörner berättas följande män ha styrt vårt "Botten": År 1641 den 13 mars innehade Herr Frans Krusbiörn förvaltningen av denna provins. Bland Västerbottens kanslis handlingar finnes ett Kungl. Brev ("Kongl. Regeringens bref") till
landshövdingen Herr Ivar Nilsson, daterat den 20 nov. samma år.
Men år 1642 och följ. år till 1653 nämnes Frans Krusbiörn. För
denna uppgift har jag att tacka den nämnde Herr Bursell. Vidare
visar samme vittberömde sekreterare, att i de nämnda handlingarna
för år 1661 brev och kommissioner givas åt greven Herr Johan
Oxenstierna angående vissa angelägenheters ordnande. Därav drar
han den slutsatsen, att denne varit ståthållare för Gävle och tillika
för bägge "Bottnarna". Ty milstenar över de Norrländska landskapen ända till Torneå, prydda med uppresta stenkolonner, återgiva initialerna i hans namn.
Sedan nämner han Herr Johan Gran, och denne hänför han till
åren 1669 och 1678. Men den namnkunnige G. Benzelstierna visar, att han blivit utnämnd till ståthållare över Västerbotten år
1653 den 4 febr. och att på hans tid den nämnde Johan Oxenstierna, Gabriel Oxenstiernas son, general över de Norrländska landskapen, varit ståthållare från Gästrikland ända till Torneå. På Johannes Grans tid — denne var son till en kyrkoherde och prost i
Skellefteå 1 ) — d. v. s. år 1669 erhöll Österbotten en särskild styresman; under någon tid bildade detta tillsammans med Västerbotten
ett ståthållarskap, såsom framgår av Konung Karl XI:s brev, givet
Stockholm den 26 mars samma år 2 ).
År 1679 blev Herr Jakob Fleming, friherre till Lais, Bottnisk
ståthållare; år 1680 Herr Johannes Klerck till Hunestad, Lagnö
etc.; år 1683 Herr Johannes Abraham Krus, friherre, generalmajor vid infanteriet och landshövding i Västerbotten; år 1690 Herr
Gotthard Strik; år 1692 Herr Gustav Douglas, greve; år 1705
Herr Otto Wilhelm Löwen; år 1712 Herr Engelbrekt
Mannerberg,
vik. styresman för Västerbotten; år 1714 Herr Andreas Erik Ramse. År 1717 Herr Magnus Cronberg, friherre, generalmajor och
styresman för Västerbotten, sedermera Upplands hövding och nu
högsta chef för arsenalen; år 1719 Herr Otto Reinholt Strömfelt,
friherre, var blott en kort tid styresman för Västerbotten, men nu är
han president för det kungl. kollegium, som kallas kameralkollegium. Samma år utnämndes till landshövding över Västerbotten Herr
') Enligt Västerbottniska nationens matrikel.
) Tillgång till detta brev har beretts mig genom P a l m s k i ö l d s k a
nuskripten, som förvaras i Kungl. Biblioteket i Uppsala.
2

ma2
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Jakob Grundel, friherre. Denne styr ännu med den största berömmelse den åt honom anförtrodda provinsen. Må den gode och store
Guden foga så, att han må leva, verka och blomstra så länge som
möjligt!
I denna ordning har jag lärt känna Västerbottens hövdingar.
Men om min penna gjort något snubblande misstag, i det ordningsföljden på något ställe blivit avbruten, så utbeder jag mig, med den
blygsamhet, som är tillbörlig, den gode läsarens välvilliga granskning.

§ 3.
Johannes Th. Bureus' handskrivna, av Josef Thun 1 ) åberopade
bok vittnar tillfyllest om att det bekanta urgamla och hos de Hyperboreiska folken fordom vanliga bruket att skipa rätt under bar himmel en gång i tiden varit rådande också i Västerbotten. Han visar
där, att Västerbottens lagmän bott på en ö, kallad Buraholm eller
Burön och att lag fordom skipats för invånarna enligt anförda sed.
Men det är känt, att de trakter, som ligga emellan Uppland och
Uleå, i forna tider lytt under Upplands lagmän; detta försäkrar
den namnkunnige Peringskiöld med stöd av "urgamla domstolsutslag", som visats honom norr om Torneå, och med stöd av en gammal "lagsamling under den rubrik, som handlar om konungens
rätt kap. 1". Han uppräknar å anförda ställe flera lagmän i dessa
trakter, vilka, enl. vad han uppger, också haft sina vikarier. "Men
då invånareantalet i Norden för varje dag tillväxte och då på samma gång rättegångsmålen mångfaldigades, blev genom konungarnas omtänksamma förutseende Upplandens alltför vidsträckta ståthållarskap, som gav en lagman mer än nog sysselsättning, genom
frånskiljande av en del av de nordliga områdena delat och en ny
domstolsplats för framtiden upprättad. Härav hade Norrlandens
ståthållardöme uppstått, och genom en kunglig skrivelse från Karl
IX år 1611 hade till högste lagman över Norrbottningar, Gävlebor,
Hälsingar, Medelpadingar, Ångermanlänningar, Västerbottningar
och Lappar utnämnts den högst lysande hjälten Axel Oxenstierna.
I vår tid och det år 1720 den 3 aug. utnämndes Herr Karl Broman till lagman över Ångermanland, Lappland och Västerbotten.
År 1722 utnämndes den namnkunnige Herr Svante Dimborg, förut
professor vid Akademien i Dorpat. År 1730 utnämndes Greven
Herr Gustav Gyllenborg; måtte Gud skänka denne liv och hälsa så
länge som möjligt!
') I "Vita Palmskiölds", s. 109. Jfr den s. 15 citerade avhandl. om Gästrikland.
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Kap.

5.

OM RELIGIONEN.

§

L

Att den sanna och himmelska läran blivit utbredd bland de Norrländska folken så tidigt som bland några folk och att den levat ett
kraftigt liv under någon tid men sedan genom avskyvärd avgudadyrkan antingen blivit fördärvad eller helt och hållet utplånad, det
hava icke få skriftställare varit ivriga att bevisa. Ty den dyrkan,
som övriga nordiska folk ägnat "Thor, Odin och Frigga", ha även
finnar och lappar, enl. vad framför andra den högst Ärevördiga
Ärkebiskopen Spegel försäkrar, ägnat sina gudar, under namn av
Thor, Seitan och Jumala. Jag har emellertid för närvarande att
undersöka de förändringar, som svears och götars religion undergått under 9:e eller 11 :e århundradena efter Kr. f. Av påven Gregorius IV :s brev framgår tydligt, att Ansgarius, som levde omkr.
mitten av 9 :e seklet, blivit förordnad till apostoliskt sändebud i Hälsingland, Skidhfinnland och bland alla nordliga folk med vilka
namn som helst 1 ). Om detta är sant och det är sant, som Messenius skriver, då han förklarar, att Ansgarius "under ett års tid troget
visat den sanna lycksalighetens rätta väg icke blott för invånarna i
Byrka och för övriga sveoner utan även för hälsingar, värmlänningar och själva schifinnarna", så tvivlar jag ingalunda på att våra
västerbottningar redan på grund av hans blotta rykte börjat tänka
på en förnuftigare lära.
Om Stephanus, som med enl. biskopars
sed förändrat namn kallades Simon2), är saken vissare. Denne
skickades på begäran av Stenkil II omkr. mitten av 11 :e århundradet av biskop Adalbert i Bremen till Sverige och begav sig till hälsingarna och norrlänningarna, hos vilka han vann ett oräkneligt
antal människor för Kristus och blev, såsom Vastovius säger, "dessa folks förste och särskilde apostel". Genom hans verksamhet
kommo icke blott övriga norrländska folk utan även själva de bottniska stammarna till en hälsobringande kännedom om den Helige
Guden; detta bekräftar Messen. med följande ord: "År 1043 predikade den gode Stephanus på Adalberts förordnande evangelium för
hälsingar, medelpadingar, jämtar, ångerman-schifinnar och bottnienser".
§ 2.

Men det är i hög grad beklagligt, att Guds ords sanna ljus småningom förmörkats genom mänskliga påfund och prästerlig surdeg,
') Se Ärkebiskop H a q. S p e g e l "Skriftelige Bewis til Swenska Kyrckio-Hist. eller Biskops Crönikan".
2
) Att denne S t e p h a n u s icke bör förväxlas med den förste ärkebiskopen i Uppsala, som också hette Stephanus, har den högst ärevördige Doktor
O. W a 11 i n erinrat om. Se hans Akad. avhandl. om "Sigtuna".
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så att av den kristna religionen gjorts en prästerlig och i st. f. kyrkans sanna huvud och brudgum Kristus antagits Antikristus. Av
detta gift har nämligen även vår bygd en gång varit besmittad. Detka kan styrkas därav, att då Luleborna år 1440 enl. Joh. Messenius'
uppgift "förutom av den vanliga starka kölden också plågades av en
förskräcklig pestsmitta", de i hopp om Sankt Eriks medling enl. katolsk sed lovade, att "varje man i socknen skulle årligen skicka en
denar till Uppsala domkyrka". Om den bekanta helgonbilden i
Bygdeå se Bilberg ("Om sol, som ej går ned").
§ 3.
Sedan äntligen den sanna religionen, tack vare den berömde Gust.
I :s verksamhet, genom Guds nåd kommit till vårt fädernesland, hava liksom övriga invånare i Svea och Göta rike även våra landsmän blivit så befästade i den välsignelserika kännedomen om Gud,
att 7 kyrkoherdar och 13 komministrar i Västerbotten uppträdde såsom representanter för sina landsmän och undertecknade den trosbekännelse, som gjorts under Hans Höghet Härtig Karls auspicier
och antagits vid det möte, som hölls i Uppsala år 1593. Vem inser
icke här, med vilken själens glädje presidenten vid mötet Nicolaus
Olai Bothniensis sett denna ståndaktighet såväl hos det övriga prästerskapet som hos sina landsmän, då han vid mötets slut från katedern vid Uppsala Akademi offentligt höjde detta jublande utrop:
" N u är Sverige blivet en man och alla hava vi en Herre och Gud".
Och må den Allsmäktige Ouden bevara sin kyrka för alla djävulska angrepp och giva oss den nåden, att "Ouds Helige Ande måtte i
vår Nord" så länge som möjligt finna hugnad!
Gud Allena vare Ära!
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Till den Lysande Filosofie

Kandidaten

HERR ISRAEL STECKSENIUS,
som snart skall disputera
OM VÄSTERBOTTEN.
Dig har den Bottniska modern fött. Nu ett lysande alster,
Frukt av Din skapande makt samt av Ditt snille, går fram.
Vem kan förneka eteriska tankarnas födsel i köldens
Land, då så skönt de förmå skildra sin fädernebygd?
Så tilljublar jag Dig mina varmaste lyckönskningar.
ZACHARIAS UNvEUS.

TILL DENSAMME.
Du, Stecksenius, lysande del av den lärda kohorten,
Uppnår med sömnlös möda Pindens översta toppar,
Varifrån Du med väpnade ögat betraktar Ditt land och
Medelst Ditt ljus belyser även de Bottniska fälten.
Såsom ett tack skall Pallas vira den grönskande lagern
Kring Din tinning, och fädernebygden skall höja Ditt lov till
Himlen och fira med sång de gåvor Du skänkte Din hembygd.
Med flammande själ och klappande hjärta
har jag velat lyckönska Dig.
I. J. DRAGMAN.

TILL DENSAMME.
Då t. o. m. själva klipporna, floderna, skogarna och de vita djuren under polen synas med glatt sorl erkänna de tjänster deras tolk
gjort dem, skulle jag för visso vara glömsk av alla mina plikter och
kallare än rimfrosten vid nordpolen, om jag icke bröte tystnaden
och även betygade min tacksamhet mot Dig, till vilken jag näst Gud
och mina föräldrar står i den största tacksamhetsskuld. Detta kan
ske med blott några få ord — tag det icke illa upp, Lysande Herr
Kandidat, jag ber Dig därom —; liksom man anser, att Bottnen
genom en antifras kan sägas vara liksom utan botten på grund av
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grannskapet till havet, på samma sätt blir jag — liksom vore jag
nedsänkt i Atlantiska havet — överväldigad av Dina stora tjänster
mot mig och av berömmelser, som du enl. allas mening är mest värd.
Du ser alltså, att jag på sätt och vis kan räknas bland Bottnienserna, om icke med hänsyn till fädernebygden, så åtminstone med hänsyn till sinnelaget. Men om Du vägrar att upptaga mig i Pitebornas, d. ä. i Din egen stad, så skall Du åtminstone icke vägra mig
en plats bland Pithanerna, vilka Xenophon rekommenderat.
Jag
önskar näml. att Du säkrare än allt säkert övertygar Dig om att jag
icke tål, att någon står framför mig i tillit till och i tjänstvillighet
mot Dig. Lev väl! Skrivet i Uppsala den 23 dagen i Januari 1731.
PATRICH F. KRABBE.
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¿ÖTZ.
Av OTTO NORDENFORS.

Du, som älskar Floras rike,
följ mig uppåt Njakas höjder,
skall jag visa dig dess fröjder,
dess klenoder utan like!

Högst, dit ingen annan hinner,
vita mossljungsklockor blomma
tätt vid gränsen av det tomma
land, där sista grönskan svinner.

Ser du hedarna, som glöda
grellt i azaléabranden?
Ser du videna i sanden
ödmjukt krypande och spröda?

Spiran må du ej förglömma
att ined forskarnit begrunda.
Fjällets myrten sammalunda
bör du i din hågkomst gömma.

Fjällglim, ödeviddens drottning,
skimrar oskuldsskär i solen,
och den gula alpviolen
trotsar modigt vindens brottning.

När du dalen återfinner,
skänk en blick åt ädlingsraden:
järjablommen, stormhattsbladen,
snöbollns hjälm, som guldgul brinner!

Varligt almens kvist du bryte
på din hemväg genom ängden!
Den skall grönska främst i mängden
av portörens jägarbyte.

V Ä S T E R B O T T E N S

L Ä N S

H I S T O R I A

Av HELGE QRANFELT.
(Efter radioföredrag)

Del.

I.

Från äldsta tider till omkring

1700.

INLEDNING.
Några ord om litteraturen.
ästerbottens historia är nästan lika gammal som moder Sveas.
Kärleksfulla händer ha också och ej minst under senaste årtionde varit sysselsatta med att ur arkivens gömslen draga
fram viktiga papper till belysande av övre Norrlands historia.
Det ofta citerade och mycket använda arbetet "Samlingar til en
Beskrifning öfver Norrland. Femte Samlingen om Westerbotten",
utgivet i tvenne band, det ena behandlande landsbygden, det andra
städerna, av Abraham Hiilphers, är numera alldeles föråldrat. Arbetet var färdigt kort före 1800-talets inbrott och är såtillvida värdefullt, att det ger oss intressanta jämförelsepunkter med Västerbotten för mer än 125 år sedan och det nutida Västerbotten.
Den berömde botanikern Carl von Linnés och den originelle lappmarksmissionären Petrus Laestadius' skildringar av sina färder och
upplevelser i Norrland och då i all synnerhet Västerbotten kunna
av vår tids människor läsas med mera behållning: deras resebeskrivningar äro kryddade med originella omdömen och träffande
iakttagelser av land och folk.
Forskare, sådana som N. Enewald, A. Holmbäck, B. Boetius (i
flera arbeten), N. Ahnlund, E. Haller, E. G. Huss, K. B. Wiklund
m. fl. ha behandlat eller varit inne på olika sidor av Västerbottens
historia.
Ett utförligt och tillförlitligt modernt arbete som omspänner en
längre tidrymd är "Umeå stads historia", författat av Birger Steckzén. Den omfattar tidsperioden 1588—1888, alltså 300 år, men ger
utöver dessa 300 år värdefulla uppgifter om Västerbotten före 1588.
Att Umeå stads historia kommer att bli en historia för hela Väster-
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botten är tämligen klart, då man vet, att Umeå är och har varit Västerbottens residensstad och handelscentrum. Borgarna i Umeå
måste ju ofta resa vida omkring inom sitt vidsträckta handelsdistrikt
i Västerbotten för att på marknader eller på annat sätt komma i kontakt med sina kunder, och tvister mellan handelsidkare och bönder
voro ingalunda ovanliga.
Detta arbete kompletteras, vad lappmarken angår, av Gust. Göthes år 1929 utgivna doktorsavhandling, "Om Umeå lappmarks
svenska kolonisation", som behandlar tidpunkten "Från mitten av
1500-talet till omkring 1750". Den i detta arbete redovisade litteraturen är ej endast för Västerbottens lappmark utan även för det
övriga Västerbotten tämligen fullständig.
Ett arbete sådant som det av överste C. G. A. Bergenstråhle författade "Kungl. Västerbottens regementes krigshistoria", som omfattar mer än 700 sidor, ger oss viktiga upplysningar om de tider,
då Västerbottens befolkning utsattes för krigets gissel.
Ett stort och betydelsefullt arbete är det nyligen utgivna "Härnösands stifts herdaminne" av förre överbibliotekarien Leonard Bygdén. Västerbotten och Norrbotten tillhörde under en lång tid Härnösands stift. Ett så omfattande verk som Bygdéns (ung. 1,200 sid.)
har självfallet många värdefulla uppgifter om övre Norrlands församlingar och socknar, deras första uppkomst och utveckling.
Ett förträffligt skrivet arbete av vetenskaplig halt är prosten Albert Nordbergs historiska skildring av Luleå storsocken, "En gammal Norrlandsbygd". Den har även sitt värde med hänsyn till
Västerbottens historia. Västerbottens och Norrbottens historia äro
under de äldre historiska tiderna så sammanvävda med varandra,
att hembygdsboken över Norrbotten, utgiven av Georg Bergfors och
Albin Neander, inte heller bör avglömmas i detta sammanhang.
Ett större, detaljrikare och av flera författare och vetenskapsmän
skrivet arbete heter likaledes Noribotten och är utgivet av Norrbottens läns jubileumsutställnings bestyrelse år 1921 i tvenne delar.
Slutligen ha vi den från år 1921 av Västerbottens läns hembygdsförening utgivna årsboken. Den upptar smärre bygdeskildringar
från forna tider. De många bidragen i Hembygdsföreningens årsböcker, som ju till största delen höra till vad man kallar kulturhistoria, utgöra ett vittnesbörd om västerbottningens starka kärlek till
den egna torvan och hembygden. Detsamma kan sägas om den av
P. A. Lindholm utgivna hembygdsboken Västerbottens län (i serien
Hembygdsböckerna). Den är visserligen i främsta rummet avsedd
att vara till skolornas tjänst, men den kan i likhet med hembygdsboken om Norrbotten med god behållning läsas av oss vuxna. Den
ger oss förträffliga översikter och folklivsbilder bl. a. av den framstående lappmarkskännaren prof. K. B. Wiklund.
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I övrigt finnes det en mängd undersökningar såväl av mera speciell art, särskilt berörande övre Norrlands språkhistoria och ar. keologiska förhållanden, som även av mera översiktlig art, t. ex.
Otto Sjögrens stora handbok "Sverige", med litteraturhänvisningar
på olika områden.
Översikt av den administrativa

indelningen.

Vad vi få komma ihåg är, att Västerbottens historia endast är en
del av Norrlands och Sveriges historia. Detta gäller i alldeles särskild grad om den äldre tiden. Hela det väldiga område, som vi
kalla Norrland, var till att börja med såsom ett enda stort landskap. För många sydsvenskar framstår det ännu i dag såsom en
enhet, såsom ett köldens, snöns och isens hemvist, som man har
mycket egendomliga föreställningar om. Umeå och Luleå förväxlas t. ex. mycket ofta med varandra. De äro, tror man, städer på ett
eller annat mils avstånd från varandra. Och ändock ligga dessa
städer i tvenne olika län, och ett 40-tal mil skilja dem åt.
In på 1300-talet var det nordligaste landskapet Hälsingland, efter vilket allt land även norr därom benämndes. Snart nog avskilde sig emellertid Medelpad, Ångermanland och längst i norr Norrbotten. Med det senare åsyftade man norra delen av Bottniska viken, som först hette Hälsingabotten. Under 1400-talet synas benämningarna Västerbotten och Norrbotten vid sidan av varandra.
Dessa benämningar hade naturligtvis en viss geografisk betydelse,
då man tydligen därmed avsåg att särskilja olika delar av det alltför vidsträckta Norrland eller Hälsingland.
I rättsligt avseende
spelade de under lång tid ingen roll. Under en stor del av den
tid, vi kalla medeltiden, lydde områdena på båda sidor om Bottenhavet, d. v. s. Finland och Norrland, under samma befallningsman eller fogde liksom under samma lagman (Uplands). I
kyrkligt avseende hörde hela Norrland och en del av norra Finland
under Upsala stift. Den fåtaliga befolkningen nödvändiggjorde icke
någon uppdelning förrän i mitten av 1400-talet, då man möjligen
skulle kunna tala om Västerbotten, däri inberäknat bl. a. Norrbotten, såsom ett särskilt landskap. Gränsskillnaden mellan Västerbotten och Ångermanland fastställdes sålunda först år 1766. Redan år 1637 hade emellertid Västerbotten med lappmarken blivit ett
särskilt län. Dess residens kom att bli den något årtionde förut
grundade staden Umeå. Vid 1809 års fred i Fredrikshamn, då Finland avträddes till Ryssland, reglerades gränsen så, att en ej ringa
del längst i norr avskildes från länet till förmån för det ryska Finland. Året därpå uppdelades länet i en sydlig och en nordlig del.
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Den norra delen jämte Lule och Torne lappmarker utgjorde Norrbottens län, den södra delen jämte Nordmalings tingslag Västerbottens län. Sedermera eller närmare bestämt från år 1837 avsöndrades Pite lappmark, omfattande Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar, från Västerbotten för att ingå i Norrbottens län. En motsatt
avsöndring ägde rum år 1868. Malå församling, som brutits ur
Arvidsjaur, flyttades då från Norrbottens till Västerbottens län.
Denna översikt av den administrativa indelningen av Norrland
ger alltså vid handen, att de norrländska länen och landskapen ända till en god bit in på 1600-talet hade en gemensam historia och att
Norrbotten och Västerbotten först för något mer än 100 år sedan
skildes åt för att var för sig vid sidan av varandra göra sin insats i
det gemensamma fosterlandets historia.

K a p . I.
F O R N L Ä M N I N G A R N A OCH D E N FÖRSTA
BEBYGGELSEN.
Om man bortser från lapparna med deras säregna ras och kultur, så är samhörigheten mellan Norr- och Västerbottens bebyggare å ena sidan och Sydsveriges å andra sidan så mycket större som
de alla äro svenskar, vilka med tusen band äro fästa vid varandra.
Om några människor bebott vårt land före den katastrofala klimatförsämring, som benämnts istiden, känna vi icke till. Men vi veta,
att när den väldiga ismassa, som betäckte hela vårt land för omkring 15,000 år sedan, började smälta ned och att när det kalla klimatet så småningom gav vika för ett varmare, våra förfäder invandrade söderifrån. Under sina vandringar och sitt sökande efter
nytt land nådde många av dessa forntidens pionjärer även det avlägsna Västerbotten. Det antages ha skett för ungefär 8,000 år sedan, d. v. s. 6,000 år f. Kr. Västerbotten har sålunda mycket gamla anor. För nybyggare var ej heller klimatet, åtminstone under
en del av denna tid så avskräckande, som det nu kan vara för mången, då det visar sig från sin bistraste sida. Man har inom Västerbottens län upptäckt lämningar efter sådana växter som alm, ek och
hassel, vilka enligt vad man uppskattat, växte vilda här ett par tusen år f. Kr. För dessa växter och alldeles särskilt hasseln är det
nuvarande klimatet för strängt.
Men trots dessa tidvis gynnsamma klimatiska förutsättningar är
det klart, att Västerbottens första inbyggare hade många och stora
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Bild 2. "Gannsådden". Gautsträsk, Sorsele s:n. X — X Fyndplats för keramik
(sen brons- eller tidig järnålder) och grova stenredskap.

45
svårigheter att övervinna, innan de kunde känna sig något så när
trygga i den hårda kampen för tillvaron. De verktyg, med vilka de
bekämpade de vilda och rovgiriga djuren, voro förfärdigade av sten,
och ehuru de stenverktyg, som vi funnit från den tiden, ofta äro
beundransvärt väl gjorda, så kunna de dock aldrig bli så fina och
göra samma nytta som senare tiders metallverktyg. Den långa tid,
under vilken våra förfäder använde sådana verktyg, kallas stenåldern. Någon annan benämning kunna vi knappast hitta på, då vi
icke känna till något annat om den tidens människor än det sätt, på
vilket de levde. Några skriftliga minnesmärken finnas icke. För
kännedomen om stenålderns människor ha vi varit hänvisade till att
draga slutsatser av de fynd, som vi hittat i jorden på olika platser
i övre Norrland.
De för kännedom om forntiden rikt givande fynd-grupper, som
äro utmärkande för de sydsvenska landskapen, nämligen gravhögarna, ha ej påträffats i Västerbotten, men väl i Norrbotten, nämligen i gamla Pite landsförsamling. För att fastställa den forntida
bebyggelsen i länet måste man därför hålla sig till de lösa fynden.
Visserligen finnes i kustlandet kvar ännu en gravform, gravröset,
som oftast ligger på berg och även påträffats i mera sydsvenska
kuststräckor. Gravrösena hålla sig emellertid icke såsom gravhögarna till centra av de odlingsbara markerna utan till utkanterna.
Det material, som finnes, utgöres huvudsakligen av lösa fornfynd av sten, några antydningar till boplatser och gravar samt några nivåuppgifter.
Landet har alltsedan istidens slut varit i ständig höjning. En stor
del av det område, som nu är land, låg under stenåldern 40—50 meter under havets yta.
De första inbyggarna hade självfallet sina
boplatser i närheten av det fiskrika och för trafik lämpliga havet
eller vid sjöar och älvar. Därför träffar man på stenåldersfynd pa
en nivå av omkring 50—60 meter eller mer över den nuvarande
havsytan. De flesta fynden ha påträffats i mellersta delarna av Umeå
landsförsamling, östra Burträsk, södra Skellefteå och mellersta
Byske socknar. Från Västerbottens lapplandsdel saknas ingalunda
fynd. Vilhelmina har bidragit med ett helt depåfynd av s. k. kvartsspetsar (ett 20-tal). Såväl i Sorsele som i Tärna har man funnit
säkra spår av boplatser. Även med hänsyn till det konstnärliga
utförandet tåla dessa lappmarksfynd en jämförelse med kustlandets: som exempel kan nämnas en mycket vacker skifferkniv med
skaftet slutande i ett djurhuvud, som anträffats vid Stornäset vid
Kultsjön i Vilhelmina.
Detta liksom många andra fynd visar på ett intimt sammanhang
med fynd från mellersta Norrland. Det förefaller, som om norra
Ångermanlands kustland varit centrum för en betydande kultur-
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provins, som hade livliga förbindelser med södra Norrland och mellersta Sverige. Norrut har denna provins troligen sträckt sig ända
till Kalix älv med vissa vidsträckta utmärker bl. a. upp efter de
lappländska älvarna. Man har t. o. m. kunnat påvisa förbindelser
med Finland och nordvästra Ryssland. De intimaste förbindelserna gå dock i sydlig riktning mot mellersta Sverige. De äldst kända
föremålen, trindyxorna, tillhöra sålunda samma typ, som är karakteristisk för de äldsta huvudformerna under stenåldern för landskapen i Svealand men som däremot mera sällan förekomma i sydvästra Finland.
Egendomligt nog visa fynden i Västerbotten mer än något annat
norrländskt landskap på direkta förbindelser med mera sydsvenskt

Bild 5. Bjurselefyndet sådant det är

område. De flesta stenåldersfynden äro nämnligen av flinta, och
flintan är importerad från sydligaste Sverige. Västerbotten är ifråga
om föremål tillverkade av flinta, trots sitt avlägsna läge, det rikaste
landskapet i Norrland. Stenålderns västerbottningar måste ha varit goda sjömän, som ej drogo sig för långfärder i sina från vår
tids synpunkt primitiva farkoster.
Men fynd av flinta påträffas också i nuvarande Norrbotten, ehuru fynd av kvarts och skiffer där äro vanligare. En del av flintföremålen äro tydligen gjorda i Västerbotten. Vid en av de största
fyndplatserna, vi ha i länet, Bjursele vid Byske älv, där bortåt 140
yxor eller mejslar från slutet av stenåldern ha funnits, har av allt
att döma varit en tillverkningsplats för flintföremål och i så fall den
nordligaste boplats i vårt land, där man förfärdigat dylika redskap.
Det är för övrigt det största fintfynd vi känna till norr om Götaland.
Vid Bygdsiljum i Burträsk har man påträffat ett 20-tal flintverktyg, mest av samma typ som i Bjursele. Här och var i länet, såsom
vid Dalsjö i västra delen av Umeå socken, har man hittat fynd av
likartad typ.
Det är att märka, att de flesta flintredskapen äro från norra kustlandet av Västerbotten. De förefaller alltså som om Skellefteområdet varit tätare bebyggt än Umeområdet under stenåldern. Härför tala även de fynd, som gjoits av de för Syd- och Mellan-Sverige så karaktäristiska och fulländade stridsvapnen. Av sådana
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äro tre funna i Skellefteå socken, ett i Burträsk, ett i Umeå och två
i Stensele socken.
Förutom yxor av olika typ har man funnit olika slag av flintknivar, kvartsspetsar och ett slags klubbor, som bestå av rundat ovala stenar och runt därom en inknackad ränna. Även trissliknande
klubbor med eller utan hål genom mitten ha på träffats. Klart är,
att det sydligare liggande Västerbotten under stenåldern hade en
livligare förbindelse med Mellan- och Syd-Sverige än Norrbotten.
De norrbottniska fynden visa på en viss samhörighet med det nordligaste Finland.
Om lösa föremål från stenåldern äro relativt talrika, så äro de
fasta fornlämningarna — gravar eller boplatser — så mycket färre.

utställt i Statens Historiska museum.

Trots detta äro likväl stenåldersfynden betydligt mer förståeliga
och överskådliga än fynden från brons- och järnåldern. Från dessa senare perioder äro endast ett fåtal fynd bevarade. Möjligen kan
detta förklaras därav, att de fynd av brons eller järn, som en eller
annan påträffat, bortkastats, då man ansett de vanligen förrostade
eller förärgade föremålen fullkomligt värdelösa. Otroligt är ju heller icke, att i de månnga gravrösena vid kusten hittats ett eller annat fynd av större värde, vilket har kunnat ge impulsen till de andra
rösenas utplundring. De talrika sägnerna om förborgade skatter
locka ännu i vår tid, påstås det, västerbottningar till nya, f. ö. olagliga "undersökningar" i dessa gravar. En mängd rösen ha visserligen redan för ett 50-tal år sedan blivit undersökta av för forskningen intresserade personer. Sålunda undersökte en av initiativtagarna till Västerbottens fornminnesföreningar och muséer, häradshövding A. F. Ekewall, på 1870-talet över 50 gravar inom Skel-

Bild 5 a. Flintyxefyndet från Bygdsiljum i Statens Hist. museum.
4

Bild 7. Gravröse med blottad gravkista. Storängsberget, Storkåge.

Bild 9. "Borglämning".

Skravelsjöberget, Umeå s:n.
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lefteå socken och seminarieadjunkten Lsestadius — ej att förväxla
med den förut omnämnde Petrus Lsestadius — har sedermera undersökt ännu fler. Då ingen av dem träffade på orörda gravar,
blev resultatet klent.
De västerbottniska gravrösena överensstämma mycket bra med de
gravrös, som man funnit utefter kusterna av södra och mellersta
Sverige, Norge och Finland och som man hänfört till bronsåldern.
Det vore därför frestande att hänföra även de västerbottniska rösena till bronsåldern, den period alltså som närmast efterträdde stenåldern. Dessa rösen ligga i allmänhet på något berg med utsikt
över hav eller gammal havsvik. De äro ganska stora och i de flesta
av dem döljas manslånga eller än längre kistor av utvalda stenar,
täckta av hällar. Så länge man ej i dessa gravar funnit säkra fynd
från bronsåldern och endast några få, oansenliga fynd från järnåldern, ha dessa rösen tyvärr ej någon större betydelse för vår kännedom om forntidens västerbottningar.
Från bronsåldern ha vi i övrigt ett enda fynd, en s. k. hålyxa av
brons, som hittats i Lycksele 1 ). Denna yxa tillhör en typ, karaktäristisk för östra Ryssland, vilket antagligen tyder på förbindelse
österut. Ett bronsåldersfynd är möjligen också en dolk, funnen i
Byske, som förkommit. Dessa fynd äro självfallet för få för att
ge oss någon föreställning om en ny tidsperiod. Den låga fyndsiffran får sin förklaring genom den bristande uppfattningen om
dylika fynds värde och det förhållandet att bronsen måste importeras från avlägsna trakter i söder och öster och därför ställde sig alltför dyrbar. Man har troligen använt stenen som material för verktygen även under bronsåldersperioden, åtminstone för vardagligt
bruk, och bronsverktyg vid mera sällsynta tillfällen.
Ytterligare en förklaringsgrund är tänkbar. Det är nämligen bekant, att det milda klimat, som var rådande, då de första människorna bosatte sig i Västerbotten, omkring 500 år f. Kr. efterföljdes av
ett strängare klimat. Man vet, att marken genom den rikliga och
kalla nederbörden försumpades och att flera växter ej längre trivdes här, dogo ut eller drogo söderut. Det är naturligt, om befolkningen tvingades att uppsöka sydligare och varmare trakter i den
allt hårdare kampen mot det stränga klimatet. Otroligt är sålunda
icke, att en avfolkning ägt rum. De få inbyggare, som kvarblevo,
ha icke kunnat uppehålla några mera intima förbindelser med sina
stamfränder söderut, de ha haft nog med det krävande arbetet hemma. Det under en stor del av året isbelagda havet lade allt starkare
hinder i vägen för de dåtida små farkosterna.
*) Sedan ovanstående skrevs har ytterligare ett bronsyxefynd gjorts i Kusmark, Skellefteå s:n. Se Västerbotten 1928 sid. 213.
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Medan järnåldern i sydligare Sverige påvisats redan 500 år f.
Kr., har man i Norrland ej funnit något spår av järnåldern förrän
c:a 100 år e. Kr. Då visar emellertid norrlandskusten spår till en
livskraftigare bebyggelse. Möjligen rör det sig om en ny kolonisation. Den går raskt framåt och 600—700 år e. Kr. anser man, att
alla större bygder av det nuvarande Norrland (t. o. m. Överkalix)
fått en mera bofast befolkning. Såvitt man kunnat finna, äro alla

Bild 10. Kågefyndet i Skellefteå museum.

dessa spår av bebyggare av rent skandinaviskt ursprung. Ett fynd,
ett av de största järnåldersfynden i Norrland, bestående av ett par
hästskoformade spännen med emaljinläggning, ett par bågspännen,
6 armringar m. m., allt av brons, har anträffats på låg nivå över
havet i Storkåge, Skellefteå socken. Fyndet, som man hänfört till
200- eller 300-talet, tyder på direkta förbindelser mellan Västerbotten och östersjöprovinserna vid denna tidpunkt.
Från närmast följande period — folkvandringens tid — känna
vi till åtta s. k. eldslagningsstenar: en från Röbäck vid Umeå, två i
Norsjö, två i Tärna, en i vardera Lycksele, Stensele och Sorsele.
Från ungefär samma tid är ett gravfynd vid Obbola, där i ett röse
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några små brons- och järnföremål samt brända ben anträffats. Möjligen kan man också till denna tid räkna resterna av en gammal
bygdeborg vid SkravelsjÖberget, någon mil sydväst om Umeå. En
hel del yxor, svärd och spännen torde tillhöra samma tid liksom de
förut omnämnda gravrösena.
Beträffande fyndens såväl förekomst som betydenhet är det egendomligt nog lappmarkssocknarna, som ligga främst. Detta gäller
f. ö. ej endast folkvandringstiden utan även den efterföljande vikingatiden. Enligt en uppgift gjordes i Åsele, troligen i början av
1800-talet, ett fynd på ej mindre än ett 20-tal stora ringar, flätade
av 20-dubbla silvertrådar. Intet finnes nu kvar, men från Ångermanland har man liknande ringar i behåll. En hel del andra relativt dyrbara fynd i Åsele peka likaledes på livliga förbindelser med
Ångermanland. Ett par gravhögar i Dorotea, de hittills enda med
säkerhet kända i Västerbotten, bära ytterligare vittnesbörd om den
västerbottniska lappmarkens förbindelser med Ångermanland, det
landskap, som väl under vikingatiden kan betraktas som ett kulturcentrum för Norrland. Bebyggelsen har tydligen utgått från detta
landskap mot bl. a. Åsele och Dorotea, som äro rätt naturliga uppland till Ångermanland.
Eljest träffas här och var vikingatidsfynd, som man med säkerhet hänfört till lapskt ursprung. Vid Ullisjaur i Stensele socken
har man sålunda trott sig ha funnit resterna av en boplats; i Norrbottens lappmarker än fler.
Självfallet har kustområdet en del fynd att uppvisa från vikingatiden, såsom en yxa från Jörnsträsket, en oval spännbuckla av brons
från ett gravröse i Tåme i Byske. Slutligen ha vi en del gravfynd
från Stora Holmön, vilka äro nog så betydelsefulla, då man med
tillhjälp av dem fått en ledning beträffande rösenas ålder. Det finnes nämligen en del yngre rösen, ofta liggande på grusmark i själva havsbandet, tämligen små och utan kistor. De dateras till början eller övergången till medeltiden. Ungefär samtidiga äro troligen de s. k. labyrinterna, ett slags på släta berghällar lagda irrgångar av smärre stenar, vilka förekomma litet varstädes på Sveriges kuster. Sådana finnas på Norrbyskär och Bredskär m. fl. platser.
Rykten om runstenar och hällristningar, som man påstått sig ha
funnit, ha vid närmare undersökningar visat sig falska.
De arkeologiska fakta tyda på att Norrlands kolonisation, och
särskilt den nya koloniseringen strax efter Kristi födelse och vidare
framåt under folkvandringstid och vikingatid företagits av svenskar
från mellersta Sverige. Redan tidigt möttes dessa svenskar i Västerbottens norra lappmark av lappar. Den förut omnämnde prof.
K. B. Wiklund har på språklig väg påvisat, att lapparna bl. a. av
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skandinavierna lånat namnen på Vindelälven och Umeälv, troligen
före år 800 e. Kr. De skandinaviska namnen skulle med andra ord
vara de äldsta och således även de skandinaviska folken i dessa trakter. Det är också först under folkvandringstiden, d. v. s. tiden kort
före 800, som lapparna omnämnas i världslitteraturen.
Det är naturligtvis betydligt vanskligare att yttra sig om rasförhållandena under den avlägsna stenåldern, trots att fynden från
denna tid äro rikligare än under brons- och järnåldern. Från denna tid har man inga historiska uppgifter eller språkliga rester att
hjälpa sig med. Utan tvivel tala emellertid starka skäl för att de
norrländska, inberäknat de västerbottniska, stenåldersfolken tillhörde samma ras som folken i mellersta och södra Sverige. Det hittills funna materialet ger i varje fall intet stöd för den uppfattingen,
som ofta kommit till uttryck, att ett urlapskt eller urfinskt folk före
svenskarna bott i Norrland och Lappland. Just de västerbottniska
fynden med sin rikedom på sydsvenska flintföremål och stridsvapen, som äro spridda över ett vidsträckt område i Västerbottens
kustland och lappmarker, peka på samhörigheten med det sydligare Sverige.
En svensk arkeolog (Gunnar Ekholm) har nyligen framkastat en
teori om att människor bodde i Skandinavien även under istiden.
En del av norska västkusten var nämligen fri från is under istiden,
och då på detta område ännu i dag bor en befolkning, som visar inslag av en helt annan ras än den norska, d. v. s. den skandinaviska,
så skulle detta möjligen tyda på att vi här hade att göra med ättlingar av ett istidsfolk och de verkliga urinvånarna i Skandinavien.
Dessa skulle då ha levat under likartade förhållanden med eskimåerna i våra dagar.
Häremot skulle ju kunna anföras, att norrmännen såsom ett sjöfarande folk kommit i beröring med många olika raser och nationer.
Blodsblandning med en helt främmande ras på ett begränsat område kunde vara en följd av att ett eller flera fartyg från något annat land lidit skeppsbrott vid norska kusten, att besättningen på
fartygen räddats och blivit bofasta på det norska området. Hur
härmed än förhåller sig, så är det föga troligt, att istidsinvånarna
vandrat över de höga berg, som skilja Sverige och Norge åt, och
befolkat vårt land och närmast Norrland efter istidens slut. Mera
troligt vore då, att de trängdes undan allt längre mot norr utefter
norska kusten, där närheten till ett ishav ej tvingade dem att hastigt
lägga om sina levnadsvanor.
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K a p . II.
L A P P A R N A OCH DERAS SAMBAND MED SVENSKAR
OCH FINNAR.
Vi ha förut påpekat, att de arkeologiska fynden i Övre Norrland
voro av den art, att samhörigheten mellan Övre Norrlands och
Mellan- och Sydsveriges bebyggare var påtaglig. Även om förbindelser österut med Finland och Ryssland kunde påvisas, så hade
tydligen Övre Norrlands bebyggare haft de livligaste förbindelserna under stenåldersperioden söderut. De fakta, vi känna till, tala
för att de första bebyggarna i Övre Norrland invandrat söderifrån
och tillhörde samma folk som i det sydligare liggande Sverige. Hur
förhåller det sig då med antagandet om lapparna som urinvånarna
i Sverige och alldeles särskilt i Väster- och Norrbotten?
Lapparna ha på grund av renarnas levnadssätt tvingats till ständig vandring i de vidsträckta skogarna och fjällen. De tillhöra ett
folk, vars historia icke är oss alldeles främmande.
Vad som talar för att lapparna kommit till Norrland före svenskarna och av dem undanträngts, är den omständigheten, att lapparna på grund av sitt levnadssätt troligen — när ett mildare klimat följde på den kalla istiden — följde i spåret på den smältande
inlandsisen. Lapparnas vandring in i vårt land från norra och mellersta Europa, dit inlandsisen en gång nådde, kunde ske på tvenne
olika vägar: dels över Danmark och Skåne utmed kustlandet och
därifrån så småningom inåt landet, dels över Finland, d. v. s. norrifrån och söderut. Det är att märka, att de flesta av våra stora träd
och växter ha tagit landet i besittning söderifrån, granen därmot har
kommit norrifrån.
Något tvivel om att svenskarna gått från söder mot norr, finnes
icke. Språkmännen ha framdragit fullgoda skäl för att lapparnas
invandring skett norrifrån. Denna måste då ha försiggått i jämförelsevis sen tid, eftersom inlandsisen behövde lång tid på sig, innan
den hade dragit sig tillbaka till fjällen. Svenskarna hade då redan
från den isfria delen hunnit taga landet i besittning söderifrån.
Närmast kommo lapparna från Ryssland och Finland. Där hade de trätt i beröring med finska folk och tillägnat sig deras språk.
Lapparna ha sedan helt glömt av sitt eget språk. Lapparnas språkbyte har skett före Kristi födelse. Sedan språkförändringen väl ägt
rum, ha de finska och lapska språken från det gemensamma ursprunget utvecklat sig i olika riktningar. Det lapska och finska
språkets släktskap betyder alltså icke, att finnar och lappar tillhöra
samma ras. Lika litet som Nordamerikas negrer äro engelsmän,
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därför att de tala engelska, lika litet äro lapparna besläktade med
finnarna, därför att de tala ett finskt språk.
Lapparna äro icke finnar, ej heller mongoler. Man har icke kunnat placera lapparna inom någon av de kända raserna. Benämningen lapp ha vi upptagit från finskan. Lapparna kalla sig själva samer.
Troligt är, att lapparna vid början av järnåldern kommo i kontakt med nordborna. En hel del ord, lånade från nordiska språk,,
vittna därom. Den första beröringen skedde med norrmännen.
Längre fram stötte lapska och svenska förtrupper ihop i Övre Norrland. Lycksele, som ju ligger rätt väl till för såväl lappar från fjällen som svenskar från kusten, har tidigt varit en plats, där de båda
folken på fredligt sätt sammanträffat för idkande av handel.
En del fornlämningar ha anträffats över skogs- och fjällområdet,
såsom pilspetsar av järn, som man ansett vara av lapskt ursprung.
De äro av en helt annan typ än den söderut vanliga typen. Genom
sammanställande av olika fynd har man kunnat fastslå, att dessa
fynd härröra från övergångstiden mellan vikingatid och medeltid.
Skärvorna av sådana lerkärl, som tyda på boplats av lappar, har
man funnit i Stensele socken liksom i nuvarande Norrbotten. Uppe
i fjälltrakterna finnas i övrigt en mängd hittills knappast undersökta fornlämningar, vilka med all säkerhet äro av lapskt ursprung.
Ett mycket omfattande fynd, bestående av smycken, mynt, pilspetsar m. m., har gjorts i Norrbotten och har tydligen varit gåvor, som
lapparna i början av medeltiden offrat åt gudarna. De vid offerplatserna funna föremålen tyda på att lapparna under den svenska
vikingatiden stodo i livlig förbindelse dels med Norge, dels med
Mellan- och Sydsverige och dels slutligen med västra Ryssland och
sydöstra Finland. Att västeuropeiska och norska mynt kommit till
lappmarkerna över Norge, bestyrkes av uppgifter i norska historiska
sagor. Vad den svenska handeln angår, veta vi, att den under vikingatiden var mycket omfattande. I slutet av 1000-talet, från vilken tid fynden av offerplatser äro talrika, var den svenska handeln
ej så världsomspännande. Svenskarna behärskade kustvägarna
till västra Ryssland, koloniserade stora sträckor av sydöstra Finland och underkuvade finska stammar. Det synes därför finnas,
skäl för det av arkeologen d:r Gust. Hallström gjorda antagandet,
att svenska köpmän även förmedlat varor från västra Ryssland.
Gamla svenska ortnamn utefter bottniska viken bära f. ö. vittnesbörd om av svenskarna anlagda handelsplatser, t. ex. Pirkio vid
Torne älvs mynning.
Förekomsten av lapska fornlämningar uppe i fjällen motsäga
icke det antagandet, att svenskar även där varit bosatta före lapparna. En del namn på orter i fjälltrakterna ha nämligen lappar-
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Stenseitar från gammal renvall vid Saskam-Jaure 3/4 mil från Jokkmokk
(i Nord. Mustet)

na lånat från nordbornas språk. Därav kan man icke gärna draga
någon annan slutsats än att svenskar eller norskar antingen bodde
eller ofta vistades i ifrågavarande fjälltrakter, redan innan lapparna kommo dit och att lapparna lärde sig namnen på vissa platser
av nordborna. Otänkbart är ju icke, att svenskar eller norskar farit till fjällen för att jaga eller fiska men sedermera upphört med
fjällfärderna. Lapparna lämnades då i okvald besittning av fjällområdet.
I mera modern tid ha svenskar bosatt sig i de lägre fjälldalarna,
såsom inom Vilhelmina och Tärna socknar och uppblandats med
lappar. Många fjällbönder och nybyggare äro rena lappar eller
ha lapskt blod. Det kan tänkas, att den söderifrån kommande svenska folkströmningen stött ihop med norrifrån kommande lapska.
Men det torde icke vara något tvivel om att svenskarna innan dess
tagit landet kring Umeälven och Vindeln i besittning.
En del lappar blevo bofasta redan under forntiden.
Lapparna
levde som andra folk till att börja med av jakt och fiske. När de nu
tämjde renarna, blevo de renhjordägande lapparna beroende av renarnas vandringar. Många lappar hade emellertid fortfarande
jakt och fiske som huvudnäring och stannade kvar i skogarna nedanför fjällen. Även skogslapparna ägde renar, men dessa voro
mera storvuxna än fjällapparnas och få till antalet.
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Träseite, funnen 1925 i Sorsele vid Överst-Juktan, nära Ailes-Jaure-Jåkk.

På vintern, då fjällapparna drogo sig nedåt skogslandet med
sina renar, måste de hyra land av skogslapparna. De svenskar,
som bröto sig ny bygd i Lappmarken, måste likaledes träffa uppgörelse med skogslapparna.
En stor del av året och alldeles särskilt under sommaren levde
lappfamiljerna spridda i fjällen och skogarna, sysselsatta med sina
• renar eller jakt och fiske. Framemot julen samlades lapparna från
ett större geografiskt område vid en lämpligt belägen plats, där
man kunde tillbringa några veckor tillsammans. Vissa lappbyar ha
troligen uppstått på detta sätt. I Pite lappmark fanns sålunda en
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by vid namn Laisbyn, dit fjällappar ända ned från Ströms vattudal
i Jämtland samlades.
Till dessa lapparnas samlingsplatser sökte sig köpmännen för att
göra affärer. Redan tidigt uppstod där marknader. Vid dessa infann sig lappfogden för att uppbära skatt av lapparna och hålla
ting, dit reste prästerna för att predika. Dessa marknader blevo
en egendomlig blandning av köpenskap, rättegångsförhandlingar,
skatteuppbörd, religionsförkunnelse och trevlig samvaro. Vid lapparnas urgamla centralpunkter ha så småningom stora kyrkbyar
vuxit upp. De äldsta kyrkbyarna i Västerbottens lappmarker, nämligen Åsele och Lycksele, gå såsom kyrkbyar dock ej längre tillbaka
än till början av 1600-talet.
Hur lapparna skötte sina inbördes mellanhavanden och hade ordnat sitt samhällsliv, innan svenskarna togo hand om dem, känna vi
mycket litet till. Så mycket vet man dock, att lapparna långt in i sen
tid höllo ett slags kåtating i finska lappmarken och att åtminstone de
svenska lapparna haft en mera framstående lapp, ett byahuvud, som
skulle bestämma om tiden för byns flyttningar o. d. De svenska
myndigheterna utsågo såsom mellanhand mellan sig och lapparna
i varje lappby en särskild man, "länsman", som han kallades. I
egenskap av fjärdingsman fungerade s. k. "skickare". "Länsmännen" i lappbyarna ha sedermera efterträtts av nutidens "ordningsmän".
Det nomadliv, lapparna fört, har självfallet hindrat uppkomsten
av en verklig stat. Lapparna ha varken haft konungar, adel, prästerskap eller slavar. Sådant följde med den svenska civilisationen.
Den ene lappen var rikare eller fattigare än den andre, den ene
ärvde mer, den andre mindre. Alla hade samma yrke, och någon
skillnad mellan olika stånd fanns icke, ej heller privilegier, som
gingo i arv inom vissa förnämliga familjer.
Husfadern och ej någon särskilt utsedd präst förrättade offren
för sig och de sina framför de av sten eller trä gjorda avgudabilderna (seitarna). Förhållandet var ju likartat hos svenskarna, innan
de blevo kristna.
Lapparna trodde, att de förmedest en trolltrumma, schamantrumman, kunde komma i förbindelse med de avlidnas andar. Det fanns
trollkarlar eller schamaner, som hade anseende för stor skicklighet
i denna bland lapparna högt värderade konst. Lapparna voro liksom litet var av oss nutidens barn mycket nyfikna på vad framtiden
bar i sitt sköte, och trolltrumman var därför i flitig verksamhet.
Ännu för ett hundratal år sedan användes denna trumma som spådomsinstrument i Västerbottens lappmarker.
Vad som först och främst förde samman svenskar och lappar till
mera flitigt och regelbundet umgänge, var handeln. De förnämsta
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handelsvaror, som de nordiska folken under forntiden levererade i
handeln med sydligare folk, voro bärnsten och pälsverk. Lapparna voro skickliga pälsjägare, och lappmarken blev därför målet för
mången handelsfärd. Vissa stormän i Norge förskaffade sig t. o. m.
monopol på såväl rättigheter att bedriva handeln med lapparna som
att bland dem upptaga skatt. Av vissa sagoframställningar att
döma synas de norska stormännen haft konkurrens att utstå med
finska eller ev. svenska folk, och strider mellan norrmän å ena sidan, finnar å andra sidan om handeln i lappmarkerna ha utkämpats.
I den berömda Egil Skallegrimssagan berättas sålunda om en
storman Thorolf Kveldulfsson, som av den norske konungen Harald Hårfager, alltså under 800-talet, fått monopol på handeln med
lapparna. Under en handelsfärd stötte Thorolf och hans män tillsammans med ett folk, som kom österifrån och kallades kylfingar.
Samtliga kylfingar, som påträffades, blevo enligt sagan dräpta av
norrmännen, som tydligen icke ville veta av några konkurrenter.
Dessa kylfingar skulle ju kunna ha varit svenska handelsmän.
Prof. Wiklund håller dock för troligare, att kylfingarna voro identiska med ett i sagolitteraturen ofta förekommande folk, kvänerna.
Kvän är ett fornnorskt namn på finnarna, och kylfingarna liksom
kvänerna ha, anser prof. Wiklund, varit ett finskt folk. Med hänsyn till de fynd, som funnits i offerplatserna, vore man mera benägen att gissa på att kylfingarna voro svenskar. Ett ytterligare stöd
härför har man i den omständigheten, att namnet kylfing är rent
nordiskt (det betyder klubbmän).
Striden mellan norrmännen och kylfingarna har — om nu en kärna av sanning skulle ligga bakom Egilssagan — troligen försiggått
i nuvarande Åsele och Lycksele lappmarker på 800-talet.
Kylfingar och kväner äro föregångare till de under medeltiden
mycket omtalade birkarlarna. Dessa birkarlar voro liksom kvänerna finnar, som bedrevo handel med lapparna. Sjöledes uppnådde
de de nordliga huvudfloderna Kemi, Torne, Lule och Pite älvars utlopp, där de grundade gårdar och stationer, vilka tjänade som utgångspunkter för deras handelsresor in i landet. Många finska
namn på byar vid Norrbottens kuster bära än i dag vittnesbörd om
birkarlarnas bosättning.
Tack vare ett sinnrikt och vidsträckt kreditsystem hade birkarlarna under en lång tid så gott som monopolol på handeln med lapparna. Mynt voro mycket sällsynta, och affärerna uppgjordes på så
sätt, att en vara byttes mot en eller flera andra varor. Om en lapp
ej genast kunde betala, lämnade birkarlarna kredit. Då ingendera
kunde läsa eller skriva, utfunderade man ett system, som skulle
borttaga risken för att bli lurad. På en sticka eller käpp skar man
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en rad skåror av olika form. En skåra av en speciell form kunde
t. ex. betyda ett rävskinn, en annan ett renskinn o. s. v. I ändan på
stickan eller käppen inskars vederbörande köpares bomärke. Stickan delades sedan i två hälfter, av vilka köpare och säljare togo var
sitt för att, när skulden skulle betalas, foga dem samman och se till,
att de till alla delar passade ihop. Något bedrägeri var ju knappast möjligt med en sådan bokföring. Den ene hade kontroll på
den andre. Kvittering på en avbetalning gick lätt för sig: man
täljde helt enkelt bort motsvarande skåra på vardera halvan. I en
gammal skildring från slutet av 1600-talet, Johannes Tornoei "Berättelser om lappmarkerna och deras tillstånd", beskrives en dylik
karvstock. På finska heter den pirkka, ett ord, som troligen är av
nordiskt ursprung och betyder björk. Av björk gjordes karvstockarna. Namnet birkarlar ha de finska handelsmännen tydligen fått
genom användning av karvstockarna. Genom överenskommelse
sinsemellan uppdelade birkarlarna lapparnas område i olika handelsdistrikt. I detta syfte hade birkarlarna sammanslutit sig i fyra
olika handelskompanier. Varje birkarlekompani hade sitt speciella
handelsdistrikt, som kallades lappmark. Det hände t. o. m., att
handeln i en trakt uppdelades i lotter, som kunde köpas och säljas.
Det var naturligtvis icke lapparna, som på detta sätt köptes och såldes, utan rättigheten att på ett visst område bedriva handel med
lapparna. De olika lappmarkerna erhöllo namn efter kompaniernas huvudorter, men gränserna voro på grund av lapparnas ständiga flyttningar mycket obestämbara.
För att få behålla sina handelsprivilegier måste birkarlarna betala skatt till svenska kronan. Men de hade också rätt att upptaga
skatt bland lapparna. Med övriga invånare i Norrbotten, som
även ville handla med lapparna, uppstodo självfallet tvister. Slitningarna mellan birkarlar och andra svenska undersåtar i Norrland drogos under konung Magnus Erikssons förmyndarregering
till högre rätt. Rättskipningens dåvarande främste målsman, riksdrotsen Knut Jonsson, höll år 1328 i Södertälje ett ting för slitande
av tvistigheterna. Därvid kom man överens om att ingen fick hindra lapparna i deras jakt, ej heller hindra birkarlarna att med dem
bedriva handel. I övrigt kunde vem som helst bosätta sig i Norrbotten, och alla nybyggare skulle vara fria från skatt, tills konungen
bleve myndig. Här ha vi alltså ett försök från regeringens sida
att genom vissa privilegier — i detta fall skattefrihet — locka nybyggare till Norr- och Västerbotten.
För nuvarande Norrbottens men icke för Västerbottens kustland
ha birkarlarna varit av en viss betydelse. För fjälltrakterna ha de
betytt mest. De äldsta lappmarkerna — Kemi, Torne, Lule och Pite
lappmark — äro uppkallade efter birkarla-kompaniernas huvudor-
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ter. Urne (sedan Lycksele) liksom Ångermanna (sedan Åsele)
lappmarker tillkommo först senare.
Största delen av den viktiga skinnhandeln gick över birkarledistrikten, d. v. s. nuvarande Norrbotten. I Ume lappmark var tillgången på skinn ringa. Såväl skinn som andra lappmarksvaror
stodo under medeltiden högt i pris, och många köpmän från södra
Sverige seglade därför förbi Ume och Skellefte socknar till Piteå,
där de bättre kunde göra affärer. Först under 1500-talet, då regeringen ej längre var så frikostig med privilegier åt birkarlarna, förefaller det, som om södra Västerbotten började bli mera konkurrenskraftigt.
I kustlandet bodde spridda svenska nybyggare, som i huvudsak
livnärde sig av jordbruk men som ej heller voro främmande för
handeln med lapparna i det inre landet eller med de sydligare boende svenskarna. I varje fall har genom varuutbytet en mer eller
mindre fast förbindelse ernåtts dels mellan finnar och lappar, dels
mellan svenskar, lappar och finnar. Lapparna ha på detta sätt fått
del av svenskars och finnars högre kultur och så småningom påverkats därav. En för kulturen ännu betydelsefullare förbindelse
skapades genom kristendomens utbredning först bland svenskarna
och sedermera bland finnar och lappar.
Ehuru kristendomen predikades för svenskarna av Ansgar redan på 800-talet, torde kristendomen knappast förrän på 1100-talet
ha blivit den allmänt erkända religionen i Sverige. Sedan kristendomen väl segrat, företogo svenskarna upprepade korståg till Finland, och dessa resulterade i att finnarna blevo kristna och svenska
undersåtar.
Men trots svenskars och finnars handelsförbindelser med lapparna, dröjde det länge, innan lapparna blevo kristna. De första kristna missionärerna — Stefan eller Staffan sändes till Norrland redan
i mitten av 1000-talet — hade i det norrländska kustlandet ett så
vidsträckt verksamhetsområde, att de knappast fingo tid övrig för
de avlägsna och kringströvande lapparna. Från mitten av 1300talet förmäles, att ärkebiskop Hemming Nilsson i Uppsala på en
visitationsresa i sitt stift, till vilket även Norrland hörde, kom till
Torneå, där han döpte ett tjugutal lappar och finnar. Detta var
bara en ringa början. I slutet av 1300-talet uppträdde en lappkvinna vid namn Margareta, som med glödande iver sökte förmå andliga och världsliga stormän i Sverige att taga sin an lapparnas omvändelser. Någon större framgång synes hon ej ha vunnit. Drottning Margareta utfärdade visserligen en skrivelse till lapparna på
latin att omvända sig. I den mån denna skrivelse översattes och
muntligt refererades bland lapparna kan den ju ha haft en viss betydelse, i all synnerhet som den högt ansedda och myndiga drott-
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ning Margareta samtidigt uppmanade ärkebiskopen i Uppsala och
ståthållaren över Österbotten och Norrbotten att verka för sakens
framgång.
Ehuru Birgittinerklostret i Vadstena blev en medelpunkt för strävandena att omvända lapparna, och intresse härför under 1400-talet ingalunda saknades i andliga kretsar, blev dock föga åtgjort.
De inbördes strider, som under unionen med Danmark och Norge,
rasade i vårt land, försvårade naturligtvis en ordnad missionsverksamhet i de otillgängliga lappmarkerna.

K a p . III.
DE RELIGIÖSA F Ö R H Å L L A N D E N A UNDER MEDELTIDEN OCH BÖRJAN AV NYARE TIDEN.
Hur litet man än känner till om den första kristna tiden, så vet
man dock, att när kristendomen slagit rotfäste och präster såsom
ledare av församlingarna bosatt sig i Övre Norrland, följde en fast
förbindelse med den övriga kulturvärlden, vilket självfallet kom att
få stor betydelse för Västerbottens och Norrbottens blomstring och
utveckling i olika avseenden. Denna kom även lapparna till godo.
Då hela Norrland hörde till ett enda stift, Uppsala ärkestift, förstå vi, hur svårt det skulle vara att anskaffa präster och övervaka
församlingslivet. Men även om det gick långsamt, så gick det i
alla fall framåt. Från 1200-talet känner man till en präst vid namn
Ragvald i Lövånger. Troligen funnos präster i Västerbotten före
denna tid. Umeå, Nordmaling, Bygdeå, Lövånger och Skellefteå
voro socknar under medeltiden. Umeå landsförsamling, närmast
följd av Skellefteå, är den äldsta. Ifråga om Skellefteå känner man
f. ö. till, att ärkebiskop Henrik Caroli år 1386 under en visitationsresa i Norrland invigde en ny träkyrka i Skellefteå. Nästan precis
100 år senare eller närmare bestämt 1485, påbörjades en kyrka av
sten. Först år 1507 blev denna stenkyrka, som hade ej mindre än
9 altaren, invigd av dåvarande ärkebiskopen Jakob Ulfsson, densamme som grundlade Uppsala universitet.
Piteå var egen församling redan 1339, men Luleå landsförsamling bröt sig snart ur och blev självständig. Ärkebiskop Gregorius
visiterade Luleå år 1374, och Luleå betecknades då som en betydände församling. Den räknade i början av 1400-talet över 800 personer. Piteå, som nu var kapellförsamling till Luleå, hade c:a 200
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invånare. Hela befolkningen i Övre Norrland (Väster- och Norrbotten) uppgick i början av 1500-talet till c:a 13,000 personer. Piteå blev emellertid redan i början av 1400-talet åter ett självständigt pastorat och hade i slutet av 1400-talet nöjet att se sin egen
träkyrka i Öjebyn ersatt med en stenkyrka, en stomme till den nuvarande kyrkan.
Prästerna blevo folkets lärare icke bara i kristendom utan även i
det bästa sättet att sköta åker och äng. Jakt och fiske voro nu ej
längre såsom under forntiden de förnämsta näringarna. De voro
snarare binäringar till boskapsskötsel och åkerbruk.
Prästerna
kommo söderifrån, där jordbruket stod på en högre ståndpunkt.
Då de själva odlade sin jord blevo de ett föredöme för bönderna.
Jämfört med våra dagar gav åkerbruket mycket ringa avkastning.
Man ansåg, att en skörd, som för en tunna korn gav fem igen, var
synnerligen god. Redskapen voro av enklaste slag: hacka och spade, plog och harv av trä. Nattfroster, mot vilka man ej förstod att
skydda sig genom utdikningar, voro vanligare än nu och förstörde
ofta skörden. Den odlade bygden nådde i slutet av medeltiden ända till gränsen mot Lappland, ehuru byarna där voro små med obetydlig åkerareal.
Munkar, som på andra ställen kunde vara prästernas medhjälpare, särskilt då det gällde att lära allmogen nyttiga hantverk liksom åkerbrukets förbättring, ha icke haft något kloster i Västerbotten. Visserligen finnes en gammal folksägen om ett kloster med
12 munkar som under Erik den heliges tid skulle ha grundats vid
Bureåns mynning av en person vid namn Faleson. Det hette —
uppges det — Bure kloster efter grundläggarens farfar, Fale Bure.
Den siste abboten — Jon Bure — blev av Oustav Vasa, så berättas
det, sänd till Lappland att predika. De trolldomskunniga lapparna
förvände emellertid hans syn, han blev tvungen att vända tillbaka
till kusten och drog med de andra klosterbröderna söderut.
I de flesta folksägner finnes en kärna av sanning. I Västerbotten har funnits ett Bure gille — en förening alltså men ej en munkorden — och detta gille upplöstes under Gustav Vasas tid. Gillet
hade just uppkallats efter Fale Bure, norrlänningarnas bekante sagohjälte. Enligt en uppgift skulle denne Fale Bure i spetsen för
norrlänningarna ha tågat till Uppsala för att hämnas Erik den heliges död. Namnet Fale är i övrigt sedan gammalt ett i skelleftetrakten mycket vanligt namn.
Många andra sägner från medeltiden ha i folkets mun bevarats
till vår tid. Bland annat berättas om en strid vid Dalkarlsliden.
Man har också där hittat pilar och andra vapen. Omöjligt är ju
icke, att en strid, i vilken dalkarlar deltagit, där stått.
Någon stad fanns icke i Övre Norrland under medeltiden. Han4
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dein besörjdes av birkarlarna eller de bönder, som bodde nära kusten. Strängt taget kunde man endast räkna med två stånd: bönder
och präster. Därtill kommo de kringströvande lapparna. Bebyggelsen var mycket gles och stora sträckor voro ouppodlade.
Så bröt en ny tid in, den tid, då den kraftfulle Gustav Vasa satt
vid styret. Han såg allt och hann med allt. Även för det avlägsna
Övre Norrland hade han intresse och tid över. Historiens ljus börjar nu falla skarpare över dessa bygder.
Den viktigaste förändring som den nya tiden under Gustav Vasas
regemente förde med sig, var reformationen. Gustav Vasa hade en
hård strid att kämpa, innan reformationen fick rotfäste i vårt land
Det skedde ej endast med andliga vapen. De många upproren tvungo honom att ibland använda mera handgripliga tillhyggen än de
sakligt övertygande skälen, uppburna av tron på en stor idé. Men
i längden hembar reformationen den slutliga segern.
Längst dröjde det i det avlägsna övre Norrland. Redan så tidigt som år 1525 hade en kyrkoherde med lutherska tänkesätt kommit till Umeå. En våldsam agitation mot honom hade emellertid
bedrivits av energiska och fanatiska katoliker. Bönderna voro ytterligt upphetsade, och fara förelåg för hans liv. Det hjälpte ej, att
kyrkoherden på frågan, om han vore en luthersk kättare, svarade,
att hans avsikt vore att predika Guds rena ord utan människofunder på ett språk, som alla förstodo, nämligen svenska och ej på det
för folket obegripliga latinet. Kyrkoherde Gerhard, som han hette,
måste lämna den för reformationen föga mottagliga Umeå församling. Först år 1536, då Gustav Vasas ställning som konung var
en helt annan än år 1525, utnämndes i Umeå en luthersk kyrkoherde, Boetius Warnice, som även stannade där.
Skellefteå-borna höllo än segare än Ume-borna fast vid den fäderneärvda tron. Härtill bidrog antagligen den omständigheten,
att Skellefteå hade en praktfullt inredd kyrka, och bönderna ville
högst ogärna gå med på att förenkla den i enlighet med den lutherska kyrkans fordringar.
En luthersk mässa hölls visserligen år
1536 på svenska juldagen, men det var mera en tillfällighet. Ty
först ett 30-tal år senare hade man kommit så långt med denna församling, att man kunde säga, att de katolska ceremonierna avskaffats. Ännu många år levde dock katolska seder och bruk kvar bland
allmogen i Övre Norrland.
I vad mån prästerna eller befolkningen i dessa avlägsna bygder deltagit i de religiösa tvisterna under Johan III :s och Sigismunds tid, känna vi föga till. Så mycket veta vi dock, att en av de
kraftigaste förkämparna för den lutherska läran gentemot den katolska reaktionen var en man, som var bördig från Umeå. Denne
man hette Petrus Kenicius och blev redan vid 24 års ålder predi-
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kant i sin födelsebygds kyrka. Som predikant var han med sin mindre kraftiga stämma ej efter Umeå-böndernas sinne. Böndernas
ideal var en präst, som talade så, att fönsterrutorna skallrade. Efter några år vände Kenicius ryggen åt sin föga tacksamma fädernebygd, studerade vidare vid tyska universitetet och blev vid sin återkomst till Sverige anställd först som lärare och sedan som rektor i
Stockholm. Såsom motståndare till Johan III :s planer på ett slags
återgång till katolicismen satt han en tid i fängelse. Petrus Kenicius var sedermera en av de ledande vid Uppsala möte år 1593, blev
1595 biskop i Skara och 1609 ärkebiskop i Uppsala och som sådan
även hela Norrlands biskop. Umeå-bon Kenicius, som av hemortens bönder ansågs vara oduglig som präst, blev en av Sveriges
mera kända och berömda ärkebiskopar.
Den lutherska kyrkan visade mycket stort intresse för lapparnas
omvändelse. Redan ett år före den berömda reformationsriksdagen
i Västerås utfärdade Gustav Vasa ett rekommendationsbrev för en
herr Bengt för resa i Norrbotten och med uppgift att omvända lapparna och möjligen för dem grunda en skola. Troligt är dock icke,
att missionsverksamheten på allvar upptogs bland lapparna förrän
några decennier senare. Det intresse, som Gustav Vasa hyste för
frågan om herraväldet över ishavskusten, gjorde, att omvändandet
av lapparna i Torne lappmark blev föremål för hans synnerliga
uppmärksamhet. En del svenska lappar flyttade till ishavskusten.
Birkarlarna, som hade fordringar att indriva, foro efter, och Gustav
Vasa hävdade, att dessa lappar fortfarande voro svenska undersåtar. Men för att komma till ishavskusten måste man färdas genom
Torne lappmark. Under 1550-talet predikade också Michael, kapellan i Torne, för lapparna i Torne lappmark.
Striden mellan Sverige, Danmark och Ryssland om herraväldet
över ishavskusten fortsatte än intensivare under Gustav Vasas efterföljare. Torne lappmark var en viktig förbindelseled till det omtvistade kustområdet, och det gällde därför att fästa lapparna med
så starka band som möjligt vid Sverige. Missionsverksamheten var
härvidlag av stor betydelse. Det förordnades om byggande av kyrkor både i Torne, Lule och Pite lappmarker. Man gick norrifrån
och söderut. År 1606 hade man hunnit så långt söderut, som till
Lycksele, där det bestämdes, att en kyrka skulle byggas och marknad hållas. Lapparna skulle bl. a. förutom åhörandet av predikan betala skatt och bedriva handel vid Tomasmässan före jul och
stanna till Kyndelsmässan den 2 februari. Prästerna skulle under
denna tid hålla predikan för lapparna varannan dag, lappfogden
skulle ej endast uppbära kronans skatt utan även driva handel med
lapparna för statens räkning; de enskilda affärsmännen, representerade av birkarlarna, fingo först senare handla med lapparna. Bir-

68
karlarnas handelsmonopol i lappmarken var sålunda slut: staten
själv hade förmånsrätt.
Även på andra platser i lappmarkerna skulle kyrkor byggas och
marknader hållas, såsom i Arvidsjaur, Jockmock och Enontekis.
Att den kungl. förordningen ej stannade på papperet utan verkligen genomfördes, visar, att lapparna och den övriga befolkningen
voro intresserade för saken. Då lapprästerna icke ville bo vid sina
kyrkor, och svårigheter yppade sig att få dugliga präster, lades
lappmarkerna till pastoraten vid kusten. Den organisation av lappmarkerna, som i början av 1600-talet under Karl IX :s regering och
ledning gjordes, blev dock den för framtiden rådande. De egentliga kyrkobyarna räkna sin uppkomst från denna tid, ehuru de till
att börja med — i likhet med Fatmomacke i våra dagar — endast
vid helgerna voro bebodda.
I sammanhang med denna statens ordnande verksamhet hade
Karl IX och hans medhjälpare sin uppmärksamhet inriktad på att
befästa verket i framtiden. Hos de unga ligger framtiden förborgad,
och det gällde alltså att dana det uppväxande släktet efter de ideal,
som man ansåg vara de rätta. Detta skedde lämpligast genom skolor. Karl IX lät också uttaga en del lappojkar, som skulle skickas
till Uppsala för att i därvarande skola få vederbörlig lärdom och
vidare utbildning till präster. Tankegången var tydligen den, att
lapparnas omvändelse skulle underlättas, om lapparna hade präster, som hade utgått ur deras egna led, präster, som förstodo lapparnas tänkesätt och levnadsvanor bättre än de svenska och som
trivdes med att för längre tid leva och verka bland lapparna. Tanken var onekligen god, men den var inte så lätt att realisera.
Av de 16 lappojkar, som utsågos från olika delar av lappmarkerna, förlorade man några genom rymning och sjukdom under vägen till Uppsala. Om dem, som kommo till Uppsala, har man ej
närmare underrättelser, men så mycket är tämligen visst, att ingen
av de utvalda pojkarna blev präst.
Ett initiativ i samma fråga togs några år senare av kyrkoherden
i Piteå, Nicolaus Andra. Denne ville dels utge böcker på lapska
språket, dels hos sig uppfostra sex lappojkar, lära dem läsa, skriva
o. s. v. Regeringen gav honom ett stort anslag för att sätta honom
i stånd att förverkliga sina planer. Kyrkoherden fullbordade också en mässbok och en abc-bok, skrivna på ett språk, som skulle föreställa lapska. Undervisningen med lappojkarna synes ha gått mera trögt, men vid kyrkoherdens död år 1628 hade skolan dock tre
lappojkar som elever. Den nye kyrkoherden Johannes Hossius övertog dessa elever, men redan år 1632 flyttade de till den nyinrättade
Skytteanska skolan i Lycksele.
Den egentlige initiativtagaren till denna berömda skola var den
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energiske kyrkoherden i Umeå O. P. Niurenius. Han vände sig till
riksrådet Johan Skytte, känd för sin lärdom och sitt stora intresse
för folkupplysningens höjande. Niurenius framhöll, att om man
ville uppnå verkliga resultat med lappojkars utbildning, måste man
upprätta skolor i lappmarkerna och då främst för Ume och Ångermanna lappmarker, d. v. s. Lycksele och Åsele lappmarker, och
därefter för de andra lappmarkerna. Så småningom skulle, trodde
han, hela lappmarken få lärare och präster av lapsk börd.
Johan Skytte utverkade Gustav II Adolfs medgivande att upprätta en skola i Ume lappmark. Till skolans underhåll anslogs bl.
a. kyrkotiondena från Ume socken. Skytte insamlade rätt stora belopp, och skapade därigenom en donationsfond, som tack vare god
placering gav en rätt betydande avkastning.
Skolan började sin verksamhet i februari 1632. Vid starten räknade den 11 elever. Niurenius trodde, att det skulle gå ganska lätt
att få elever, då lappojkarna i stället för alt som förr uttagas med
våld uttogos på frivillighetens väg. Denna uträkning höll knappast streck. Barnen hade svårt att vänja sig vid stillasittandet i
skolan och rymde ibland från alltsammans. De skulle lära sig läsa
och skriva både svenska och latin, kunna lilla katekesen ut- och innantill o. s. v. Om detta var svårt för en svensk pojke, var det än
svårare för en lappojke, som hade att lära två främmande språk.
Ty svenska var nog för dem i allmänhet ett främmande språk. Meningen med Lycksele skola var sålunda ej att meddela, vad vi nu
kalla folkskoleundervisning, utan en undervisning, som kunde bereda dem inträde vid något gymnasium för vidare utbildning vid
universitetet. Motsvarande skolor för svenska barn inrättades under 1600-talet även i Torneå, Luleå, Umeå och Piteå. Närmaste
gymnasium var från 1648 i Härnösand, och universitet var i Upsala.
Rätt många lappar studerade också under 1600-talet vid Uppsala universitet och blevo goda präster bland lapparna. Ehuru de
flesta ej kommo så långt, hade dock Lycksele-skolan ganska väl
fyllt sin uppgift att lägga en grund för lapparnas undervisning,
höja bildningen bland dem och knyta dem fastare samman med
svenskarna och den svenska kulturen.
Under 1700-talet, sedan det stora nordiska kriget var slut och en
kraftig religiös våg gick fram över landet, vaknade åter intresset för
den lapska missionen. Vid alla huvudkyrkor i lappmarken inrättades nu folkskolor. En bland de första folkskolorna för lappar byggdes i Åsele, där undervisningen kunde börja år 1732. Lyckseleskolan omorganiserades till en likartad folkskola och har som sådan verkat ända till år 1867, då den flyttades till Tärna.
Skolorna ute i lappmarkerna ha kraftigt bidragit till att höja lapparnas bildning. De barn, som genomgått t. ex. Lycksele-skolan,
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undervisade i allmänhet sedan andra lapp-barn. Det fanns f. ö.
även sådana personer, som i lapp-skolorna utbildats till att undervisa i kåtorna, förrätta morgon- och aftonbön o. s. v. Undervisningen bland lapparna underlättades därigenom, att allt fler böcker översattes till lapska. På detta sätt kommo lapparna så småningom att växa samman med den svenska civilisationen.
Med de svenska bönderna trädde lapparna i en allt livligare beröring under nya tiden genom de nybyggare, som alltmera slogo sig
ned i lappmarken. Jakt och fiske voro viktiga stödnäringar för Västerbottens bönder. När konkurrensen blev för stor i kustlandet, utgjorde lappmarken en visserligen avlägsen men dock välkommen
reservtillgång i den hårda kampen för tillvaron. Genom fiskefärderna och den tillfälliga bosättning, som säsongfisket medförde,
fingo kustbönderna en intimare kännedom om lappmarken. Man
fann, att förutsättningar funnos för en fast bosättning där med åkerbruket som huvudnäring och jakt och fiske som viktiga binäringar.
Kolonisationen gick också i ett allt hastigare tempo, i all synnerhet
som denna på många sätt gynnades av staten (genom vissa års frihet från skatt, frihet från utskrivningar etc.)

Kap.

IV.

STADSBYGGANDETS TID.
Den gemensamma religionen gjorde bandet mellan lappar, svenskar och finnar starkare. Ty eljest var handeln sedan gammalt den
förenande länken.
Lapparna hade överflöd på dyrbara och av svenska och finska
köpmän eftersökta pälsverk men ont om en del nödvändighetsartiklar, som de endast kunde få från kusten. I kustlandet bodde de
bönder, som bedrevo köpenskap. Några städer funnos nämligen
inte i Övre Norrland förrän en god bit in på 1600-talet. Kustbönderna och särskilt de som bodde vid så gynnsamt belägna platser
som vid mynningarna av Torne, Pite och Ume ombesörjde varuutbytet, sedan birkarlarnas glanstid var förbi. Förbindelsen med
Stockholm var ganska livlig. Men även med tyska kuststäder hade
de norrbottniska köpmännen direkt förbindelse. Detta var självfallet av stor betydelse för att få billigare varor. Stockholms-köpmännen betraktade emellertid inte med blida ögon den handel, som
bedrevs av bönderna i Norr- och Västerbotten. Helst skulle de vilja
ha handeln på Norrland förbehållen åt sig själva. Man ville, att
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staten skulle inskränka utlänningarnas handel och koncentrera utrikeshandeln till vissa medelpunkter, framför allt Stockholm. De
mindre städernas uppgift var att ombesörja detaljhandeln på landsbygden. Att bönderna själva idkade handel bredvid sitt egentliga
yrke, ansåg man vara absolut förkastligt. Bonden finge endast sälja sådana varor, som tillverkades på hans gård. En stadga härom
utkom redan år 1414. Med tillämpningen var det emellertid si och
så. De i stadgan gjorda förbuden mot landsköp hörde nog mera
till de fromma önskningarna, och allra minst kunde några dylika
förbud upprätthållas i Övre Norrland, där inga städer funnos. Man
kunde ju gärna ej begära, att en bonde i Lövånger eller Torne-dalen skulle resa till Stockholm, Härnösand eller Gävle varje gång
han behövde salt, kläde, kryddor o. s. v. Under medeltiden blundade regeringen för de överträdelser av förbudet, som gjordes i Övre
Norrland. En sådan kraftkarl som Gustav Vasa blundade däremot
inte. Han höll styvt på att landsköp icke fick förekomma. Den enda hamn norr om Gävle, som han tillät vara öppen, var Torneå.
Särskilda deputerade från Övre Norrland lyckades t. o. m. övertala
konungen att bevilja undantag för denna landsdel. Med hänsyn till
att inga städer lågo i närheten, medgav han, att landsköpmän hade
rätt att handla i varje socken. Dessa köpmän fingo likväl inte utföra livsmedel ur landet och dit endast införa humle, salt, vadmal och
andra nyttiga varor, men däremot inte lyxvaror och söta drycker.
På det sättet förblev allt vid den gamla ordningen. Erik XIV
befallde visserligen att landsköpmännen i Västerbotten, d. v. s. övre
Norrland, skulle på grund av sin fördärvliga handel flytta till Kalmar. Där skulle de hjälpa till med att försvara staden mot danskarna. Bönderna bådo att få behålla sina köpmän, men Erik XIV
höll på förbudet mot landsköp och lovade, att tillräckligt med varor
skulle tillföras allmogen från en del städer. Någon flyttning blev
icke av, och Erik XIV:s efterträdare, Johan III, gav köpmännen
löfte att stanna kvar mot en viss avgift för rätten att bedriva handel.
Johan III hyste i övrigt samma åsikter om handeln som sina företrädare, Gustav Vasa och Erik XIV. Men han ville förverkliga
dessa åsikter ej endast genom allehanda förbud utan även genom
anläggandet av nya städer. Bönderna i Norrland hade ej heller
något emot detta. Ombud uppvaktade konungen år 1583 med en
skrivelse härom.
Den upptogs mycket välvilligt av konungen.
Fogden Lasse Jonsson befalldes att snarast möjligt sammankalla
ett landsting i Västerbotten, där man skulle diskutera, var en stad
lämpligast borde ligga. Möjligen kunde man grunda två städer,
en i söder och en i norr, eller också en stad mitt i landskapet.
Frågan diskuterades också på tvenne landsting. Flera meningar
gjorde sig därvid gällande. Umeborna ville ha staden förlagd till
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sin socken, men de övriga, som menade, att Umeå socken var en
dyrort, genomdrevo beslut om stadens förläggande till Piteå, som
låg mera mitt i landskapet. De missnöjda Umeå-borna anhöllo då
hos konungen om grundande av två städer, en i Umeå och en i Torneå. I en skrivelse från andra inbyggare i länet framhölls, att länet var för litet, fattigt och svagt för två städer och att det var tillräckligt med en stad i Piteå.
Konungen ställde sig på Umebornas sida och befallde, att två
köpstäder skulle upprättas, den ena i Ume socken. Dit skulle landsköpmännen och hantverkarna i närliggande socknar flytta
Om
konungens befallningar inte åtlyddes, hotades de tredskande med
att deporteras till de landskap, som nyligen erövrats från Ryssland.
Började man inte med stadsbygget före en viss angiven tidpunkt
skulle dryga böter påläggas.
Västerbottens-befolkningen trotsade emellertid konungens påbud
och hotelser. Olika ortsintressen stodo emot varandra, och ingen
ville giva efter. Landsköpmännen voro också föga hågade att lämna sina gårdar för att flytta till en avlägsen ort, där det kanske bleve mycket svårt att få bärgning, åtminstone till att börja med. Piteoch Lule-borna ville f. ö. inte flytta till ett sådant hemvist för trolldom och annat otyg, som Torneå ansågs vara.
Endast Ume-borna voro nöjda med konungens beslut. Provisoriskt gällande privilegier utfärdades för den nya staden i Umeå
socken år 1588. Staden skulle ligga vid sockenkyrkan, ungefär en
halv mil väster om den nuvarande staden. Från kyrkorna utstrålade vägar åt olika håll, en hamn fanns med tilläggsplats för båtar,
och på sön- och helgdagar samlades mycket folk vid denna plats.
Köpenskap bedrevs vid sådana tillfällen, och många landsköpmän
bodde i angränsande byar.
Platsen var således väl vald. Men ändock kommo stadsplanerna
att stanna på papperet. Borgarna ansågo stadsområdet vara alldeles för litet, och landsköpmännen i Skellefteå vägrade att flytta så
långt söderut som till Umeå. Konungen påbjöd då att förutom staden i Umeå socken, som var avsedd även för Bygdeå och Lövångers socknar, skulle byggas en stad i Piteå för Skellefteå, Piteå och
Luleå socknar och en i Torneå för Kalix, Torneå och Kemi socknar.
Detta vittnar ju om det stora intresse Johan III hade för byggande
av städer i Övre Norrland.
Men frågan var tydligen ej mogen. I den planerade staden i
Umeå socken inskrevo sig några landsköpmän såsom borgare för
att komma i åtnjutande av de därmed förenade fördelarna, och några hus byggdes på stadsområdet. De flesta stannade dock på sina
gårdar och fortforo med landsköpen. Umeåstaden tynade så småningom bort, ehuru den officiellt levde kvar en bit in på 1590-talet.
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Den kraftfulle Karl IX återupptog Johan III :s plan på grundläggandet av städer. Ett särskilt motiv härför var statens ökade
behov av pengar. Köpmännen i Västerbotten betalade en viss skatt
till staten, men landsköpen voro ytterst svåra att kontrollera. I en
stad, kring vilken på den tiden var byggt en mur eller ett staket, gick
det däremot relativt lätt. Karl IX föreskrev år 1605 att tvenne städer skulle anläggas, en i Torneå och en annan i Umeå. Köpmännen i dessa städer skulle få handla med inländska köpmän i Sverige
och Finland. Fogdarna skulle tillse, att de västerbottniska köpmännen verkligen flyttade till de planerade stadsplatserna. Stränga böter hade ålagts, men hotelser hade man hört så ofta, att man
inte fäste så mycken vikt vid dem. Karl IX var alltför upptagen
med andra inrikespolitiska bestyr och med krig för att ha tid till att
mera ingående sysselsätta sig med det avlägsna Västerbotten.
I konkurrensen mellan Ume- och Pite-bornas köpmän började under Karl IX :s tid Umeå-köpmännen att göra sig mer gällande. Den
stora och rika Laisbyn lades nämligen år 1607 från Pite till Ume
lappmark.
Laisbyns betydande pälshandel övertogs därmed av
Ume-köpmännen. En annan stor marknad fingo de därigenom,
att Lycksele genom sin nyuppförda kyrka blev en samlingsplats för
närboende lappar.
Så bröt en ny tid in med konung Gustav II Adolf. Ty han lyckades med vad hans företrädare förgäves hade försökt: att grundlägga städer i Övre Norrland. Inte mindre än 4 städer, nämligen
Umeå, Piteå, Luleå och Torneå byggdes under hans regering.
Gustav II Adolf förstod att praktiskt tillrättalägga frågan om byggande av städer, skaffa sig driftiga och intresserade medhjälpare
vid planernas förverkligande och övertyga de klentrogna bland allmogen. Så snart han fått slut på danska kriget, som pågick vid
hans tronbestigning, tog han med kraft itu med lösandet av frågan.
Redan år 1614 utfärdades en förordning, enligt vilken all handel på
landet förbjöds och köpmännen anbefalldes att flytta in till städerna. De norrländska städerna skulle utökas med Torneå och hade
endast rätt att till Stockholm och inte till utlandet sälja livsmedel
och pälsverk. Denna förordning skilde sig ju föga från de föregående och visade i varje fall knappast förståelse för förhållandena i
Övre Norrland. Men de män, som nu sutto vid styret, voro inte oemottagliga för sakskäl.
Norrlands dåvarande lagman var den sedermera som statsman
så berömde Axel Oxenstjerna. Till honom vände sig norrländska
ombud med sina klagomål. Bönderna i Västerbotten skulle, påpekade man, fara minst 40, en del ända till 100 mil, innan de kommo
till närmaste köpstad, som var Härnösand. Det vore både mycket
besvärligt och kostsamt. Bäst vore att få behålla landsköpmännen
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i socknarna. Axel Oxenstjerna visade sig mycket förstående för
de framförda synpunkterna. Det var också nu lika litet som förr
möjligt för regeringen att genomdriva sina stränga förordningar
mot landsköp. Handeln försiggick som vanligt vid de gamla hamnarna och marknadsplatserna. Gustav II Adolf var inte den man,
som lät sig åtnöjas härmed. Han förstod att anpassa sina idéer efter verklighetens krav.
För att få full klarhet om förhållandena i Västerbotten lät han
riksrådet Filip Scheding år 1618 företaga en resa till de norrländska kustlandsskapen. Schedings uppgift var att genom diskussion
med myndighetspersoner, de förnämsta birkarlarna och landsköpmännen om landets tillstånd, om hamnarnas läge, vägars och älvars beskaffenhet undersöka förutsättningarna för grundläggande
av nya städer.
Hur mycket Scheding uträttat i denna sak, är ej närmare bekant.
I varje fall trädde den näst Axel Oxenstjerna mest berömde av
Gustav II Adolfs rådgivare, Johan Skytte, alltmera i förgrunden.
Han är nog den, som utövat det största inflytandet på konungens
handels- och stadspolitik.
Skytte företog år 1620 en resa genom Norrland till Österbotten
och tillbaka genom Norrland. I Västerbotten stannade han på återresan i socknarna och förhandlade med köpmännen och bönderna.
Han ansåg goda förutsättningar finnas för en vinstgivande trävaruhandel, men undervisning saknades om rätta sättet att bygga sågkvarnar. Ifråga om grundläggandet av städer brötos meningarna
mot varandra. Skytte övertygade emellertid de klentrogna och förmådde landsköpmännen på olika orter att på allvar taga upp planerna på byggande av städer. Privilegier utlovades.
De intresserade köpmännen i Umeå, Piteå, Luleå och Torneå
framförde också till regeringen sina önskemål. Dessa rörde sig
om respektive städers läge, stadsområde, marknader, rätt till fiskeri, sjöfarten med andra svenska städer, frihet från tull, skatt och utskrivningar under ett visst antal år m. m. Då västerbottningarnas
skrivelser överlämnades, befann sig konungen på resa i utlandet.
De hemmavarande riksråden lovade att göra sitt bästa för att hos
konungen utverka stadsprivilegier och så vitt möjligt tillmötesgå
västerbottningarnas önskningar. Intill dess utfärdades provisoriskt
gällande privilegier för de nya städerna. Någon bestämd anvisning i den viktiga frågan, var städerna skulle ligga, gav regeringen
icke. Härom rådde nämligen mycket olika meningar i socknarna.
En del Umeå-bor t. ex. ansågo, att staden skulle ligga omkring
sockenkyrkan, andra åter att den skulle ligga längre nedåt älvens
mynning. En stadsplats omkring den centralt belägna kyrkan underlättade ju startmöjligheterna för staden, medan en stad närmare

75
havet var till stor fördel för sjöfarten. En stad belägen vid Ön eller
Yttersanda hemman hade de flesta förespråkarna. Slutet blev, att
stadsplanen av regeringens utsände lantmätare kom att utstakas i
Yttersanda. Detta skedde år 1621 eller vid den tidpunkt, då de
verkliga stadsprivilegierna skulle avhämtas i Stockholm. På försommaren samma år voro också Pite-, Luleå- och Torneå-bornas
ombud i huvudstaden, men det av Umeå-borna utsedda ombudet
(Jakob Andersson Grubb) lyste med sin frånvaro.
Jakob Grubb påstod själv, att detta berodde på att hans tjänst
som fogde hade hindrat honom att fullgöra sitt uppdrag som Umeåbornas ombud. Umeå-borna fäste nog inte så mycken vikt vid hans
ursäkter, ty de voro mycket förargade på honom. Grubbs uraktlåtenhet att inställa sig i Stockholm fick också ganska tråkiga följder
för Umeå stad. De rika socknarna Burträsk och Skellefteå, om
vilka Piteå och Umeå konkurrerade, kommo sålunda att hänföras
till Piteå handelsområde. Och när ombud för Ume-borna år 1622
voro i huvudstaden för att utfå stadsprivilegier, hade konungen rest
utrikes. De efterlängtade privilegierna blevo därför tämligen magra och icke slutgiltigt fastställda, vilket medförde olägenhet för den
nya staden. De provisoriskt gällande privilegierna och bestämmelserna rörande Umeå kommo att bestå för en längre tid. Umeå hade
därför en svagare grund än Piteå, Luleå och Torneå för uppbyggande av ett livskraftigt stadssamhälle. Men en fördel hade Umeå i
stället i den omständigheten, att staden i motsats till syskonstäderna i norr kom att ligga så nära havet. Den undgick därigenom
det öde, som drabbade syskonstäderna längre fram, nämligen att
nödgas bygga en ny stad närmare det på grund av landhöjningen
allt avlägsnare havet.

K a p . V.
HUR STÄDERNA UTVECKLADES.
Sedan fyra platser i övre Norrland — Piteå, Luleå och Torneå
1621 och 1622 — fått stadsprivilegier, började i flera hänseenden
en ny tid för Övre Norrland. En ny samhällsklass, borgarna, kom
alltmer att vid sidan av bönderna sätta sin prägel på landets historiska utveckling.
Det tog emellertid en rundlig tid, innan landsköpmännen anpassat sig för livet i staden. De flesta borgarna fortsatte som förut
med lantbruk, fiske och landsköp. De voro visserligen inskrivna

76
som borgare i staden, men deras tjänstefolk sutto kvar på hemmanet. Man hade svåit att lämna gård och grund för en osäker tillvaro som borgare i en ny stad.
Staden erbjöd dock nog så lockande fördelar. Jordbruket i Övre
Norrland var ej så över sig givande, och jakt och fiske kunde slå
fel. Köpenskapen, som man ej gärna ville avstå från, var därför
ett välkommet tillskott till inkomsterna. Många av de tunga bördor, som vilade på allmogen, skulle man också slippa ifrån, om
man blev stadsborgare. Först och främst erhöllo de nya stadsinvånarna flera års frihet från vissa skatter och pålagor. Vidare befriades de från den betungande knekt- och båtsmannautskrivningen. Slutligen hade de privilegier på handeln inom ett visst distrikt.
Trots dessa påtagliga fördelar vågade de nyinskrivna borgarna eej
i ett slag lämna sina hemman och stadigvarande bosätta sig i städerna. Anläggandet av städer betraktade man mera som ett experiment, och man ansåg klokast att se tiden an. I varje fall ville
man ej sälja sina hemman för att kanske sedan, när staden tynade
bort, sitta på bar backe.
Även efter de nya städernas tillkomst fortgingo landsköpen, i all
synnerhet som många landsköpmän icke inskrevo sig som stadsborgare. Köpmännen måste för att möta den illojala konkurrensen
mestadels vistas på resande fot, besöka marknader eller resa till
Stockholm.
Antalet borgare uppgick i en stad som Umeå endast till ett 40-tal.
Orsaken till den ringa bebyggelsen och de nya norrländska städernas ringa framsteg torde nog även vara att söka i den omständigheten, att en hel del indirekta skatter, som framför allt drabbade
städerna, tillkommo ungefär samtidigt med de västerbottniska städernas grundläggning. För varje vara, som infördes i staden,
måste en särskild avgift erläggas. Denna avgift — den benämndes lilla tullen eller stadstullen — vållade ju rätt mycket besvärligheter, enär bonden måste stanna vid stadsporten med sitt lass och
draga fram alla småsaker — smör, fisk, fågel o. s. v. — för att få
dem uppvägda och mätta av tulltjänstemannen. Bondens enda tröst
var att han slapp betala för häst och kärra. Borgaren var på samma sätt skyldig att betala avgift för varje fågel, som han sköt i skogen, för varje lax, han fångade i älven eller för varje djur, som han
slaktat på sitt hemman och ville införa i staden. Man förstår, att
bonden icke med någon större entusiasm gjorde upp affärer i själva staden utan föredrog att sitta hemma och låta köpmännen komma till sig. Lika förståeligt är, att borgarna icke visade någon iver
att uppföra ett staket runt omkring stadsplatsen.
Tull för varor, som importerades utifrån, existerade naturligtvis
också. Dessutom förekom en tid en s. k. kvarntull, en avgift, som
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erlades till staten för den malda säden. Överhuvudtaget voro acciser — alltså avgifter för tillverkning eller försäljning — en mycket vanlig form av beskattning. Bakade, bryggde eller slaktade man
något i ett enskilt hushåll, skulle härför betalas en skatt (husbehovsaccisen). Bryggarens, bagarens och slaktarens tillverkning
och försäljning drabbades av en annan skatt (saluaccisen).
Särskilt kännbar var kvarntullen och kvarnaccisen. Kvarntullen,
som erlades för den malda säden, förvandlades visserligen snart till
en mera personlig skatt, nämligen mantalspengarna. Ofta betalades dessutom en särskild kvarnaccis. Denna avgift var så mycket
mer betungande för Västerbottens invånare, som omalen spannmål
i stor utsträckning importerades till Övre Norrland. Det var naturligtvis ej så lätt för uppbördsmännen att kontrollera den säd,
som maldes i kvarnarna. För att undgå kvarntullen malde mången
hemma på huskvarnar, trots att hemmamalningen var mycket tidsödande och just ej gav något finare mjöl. Även på huskvarnar lades emellertid skatt, och i Umeå byggdes t. o. m. ett kvarnhus till
förvaring av handkvarnarna i staden.
Det är klart, att kronans tjänstemän kunde utöva bättre och effektivare kontroll i avseende på de många indirekta skatterna och acciserna i en stad än på landsbygden. En sådan skatt som lilla tullen drabbade i huvudsak böndernas produkter, men den var ju ej
möjlig att uttaga, om landsköpen hade florerat som i gamla tider.
Anläggandet av städer var därför till fördel för den indirekta beskattningsformen, genom vilken staten förskaffade sig en för de
många krigen nödvändig förstärkning till statens inkomster.
För köpmännen hade en stor fördel varit vunnen, om de lugnt
kunnat sitta kvar i staden och vänta på att bönderna skulle komma
till dem för att sälja sina produkter och göra sina uppköp. Landsköpmän foro emellertid trots lagens stränga förordningar omkring
och idkade handel med bönderna, för vilka självfallet denna handel
var både bekvämare och billigare, eftersom man ej behövde erlägga
de dryga tullavgifterna i staden. Det var ej heller ovanligt att bönderna själva seglade till Stockholm och gjorde affärer. Regeringen
översåg med denna egentligen olaga bondehandel, som självfallet
var till skada för stadsköpmännen.
Handeln fortgick länge nog efter de gamla linjerna. Först framemot mitten av 1600-talet ordnades förhållandena mellan lant- och
stadshandel på ett för stadsborgarna mera tillfredsställande sätt.
Landshövding Frans Krusebjörn träffade sålunda år 1650 överenskommelse med borgerskapet i Umeå, att de närmast staden boende lantbrukarna varje lördag skulle föra varor till torget. Borgarna skulle vid sjösidan ha förråd med salt, och på olika platser skulle marknad hållas mellan borgare och bönder. Marknaden skulle
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ledas av en kämnär, som bl. a. upptog tvister, övervakade fisket och
befordrade leveranser till staden. I lappmarkerna skulle likartade
marknader hållas omkring de nyuppförda lappkyrkorna. Landshövdingen vidtalade dessutom Holmöborna att varje söndag komma till Umeå med råg, hampa o. d., som av dem importerats från
Finland.
Följande år (1651) hölls ett landsting i Luleå med representanter från samtliga socknar i länet, som från år 1637 kallades Västerbottens län och omfattade nuvarande Norr- och Västerbotten. Här
kom man överens om att på likartat sätt, som skett i Umeå, ordna
handeln mellan stad och land. De bönder, som bodde alltför långt
från någon stad, kunde samlas till regelbunden veckomarknad på
någon plats i landsbygden. Bönderna i Bygdeå och Lövånger, som
hörde till Umeå handelsdistrikt, skulle sålunda varje lördag på vintern komma till nykyrkan i Bygdeå, om sommaren till Gumbodaholmen.
Marknader, som funnits sedan gammalt, fingo alltså ökad betydelse genom tillkomsten av städerna. Stadsborgarna hade naturligtvis uteslutande fördel av att handeln på detta sätt ordnades.
Landsköpen förlorade nästan existensberättigande. Avståndet till
handelsplatsen var ej längre så stort, och bönderna kunde genom
köpmännens konkurrens på handelsplatsen bättre kontrollera varuprisen och se till, att de ej blevo uppskörtade. Kronans tjänstemän
hade ett utmärkt tillfälle, då så mycket folk var samlat, att uppta
skatter, förrätta ting o. s. v.
Det fanns två slags marknader: enskilda och fria. Till de enskilda
marknaderna hade även främmande köpmän tillträde. Stadens borgare ansågo frimarknaderna vara ett oting. De främmande köpmännen dyrkade upp priserna på böndernas varor och pressade ned
deras egna. Bönderna ville just av dessa skäl ha så mycket frimarknader som möjligt. Regeringen höll i detta fall med bönderna och tog till att börja med ingen hänsyn till stadsborgarnas klagomål.
År 1649 kom man vid ett landsting i Skellefteå överens om att
varje stad i länet skulle årligen hålla en större frimarknad. Denna
skulle pågå i tre dagar och börja i Torneå i slutet av juli, fortsätta
i Luleå och Piteå och sluta i Umeå den 24 augusti. Dessutom
skulle en frimarknad hållas i Storkåge den 15 augusti. Denna senare marknad bibehölls, även sedan det lyckats för stadsborgarna
att få bort sina egna frimarknader.
Men de västerbottniska köpmännen saknade därför ingalunda
konkurrens. Till Umeå stads handelsområde hörde t. ex. Umeå,
Bygdeå och Lövångers socknar jämte Lycksele lappmark. I den
närliggande Nordmalings socken måste Umeå dela handelsrätten
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med Härnösands-köpmännen. Även i lappmarken konkurrerade
Umeå med Härnösand.
Lappmarkshandeln var nu som förr av stor betydelse för köpmännen. Pälsverk av bäver, mård, räv och björn, renhudar m. m. r .
voro begärliga varor. Fram till mitten av 1600-talet innehade
Umeå ensamrätt till handeln i Lycksele. När emellertid Åsele år
1648 fick en ny kyrka, blevo Lycksele-affärerna mindre lönande.
Åsele hörde till Härnösands handelsområde, och Åsele-lapparna
ville ej gärna fara den långa vägen till Lycksele, då de kunde sälja
sina varor i den närliggande Åsele kyrkby. Umeå-borgarna klagade hos Kungl. Maj:t, som såtillvida tillmötesgick deras önskningar, att såväl Lycksele som Åsele förklarades vara frimarknader. Marknad skulle hållas i Lycksele den 15 januari och i Åsele
10 dagar senare.
Norrut konkurrerade Piteå- och Umeå-köpmännen med varandra. Arjeplogs marknad hörde till Piteå, och till denna lades år
1640 den yngre Laisbyn (den äldre hörde till Umeå) och Granbyn.
Umeå-borgarna höllo emellertid på att lapparna i dessa byar skulle
såsom förr ha rätt att besöka Lycksele-marknaden. Härom fördesinför myndigheterna en seg och långvarig strid, som såtillvida kan
sägas ha ändat med Umeås seger, som lapparna i dessa byar (från
1660) fingo rätt att handla, var de ville, och lapparna själva gynnade Umeå mer än Piteå.
Lika skarp var konkurrensen om Burträsk socken. Umeå-borgarna hade väntat sig att få handelsrättigheterna i denna socken,
men då de mera påpassliga Piteå-borgarna fingo sina privilegier
ett år före Umeå, erhöllo de i stället för Umeå den feta Burträsk
socken. Detta hade Umeå-borgarna svårt för att smälta. De företogo trots Piteås privilegier handelsresor såväl till Burträsk som
till Skellefteå. På frimarknaden i Kåge var konkurrensen mycket
skarp mellan Piteå och Umeå, så skarp t. o. m., att Piteå-borgarna,
som kände sig mycket kränkta över Umeå-borgarnas olaga handel
i deras distrikt, ofta gingo handgripligt tillväga mot sina besvärliga konkurrenter. Skriftligen beklagade de sig hos myndigheterna,
men deras klagomål tyckas ej ha haft så stor verkan. Säkert misstänkte man den dåvarande landshövdingen Hans Kruse för att hålla Umeå-borgarna om ryggen. Eljest har man svårt att förklara
Piteå-magistratens tilltag att på Kåge marknad år 1685 konfiskera
5 oxar och 17 getter, som tillhörde landshövdingen. Beslaget beredde sedermera magistraten svåra bekymmer. Det blev magistraten, som fick krypa till korset och be landshövdingen om ursäkt.
Mellan Lule och Piteå rådde f. ö. ej heller den bästa grannsämja.
Piteå-borna begärde t. o. m. en gång i en skrivelse, att Luleå måtte
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"ödeläggas". Kungl. maj :t fann ej skäl att på det av Piteå önskade sättet borttaga den besvärliga konkurrenten.
Luleå- och Umeå-borna kunde därför, om de voro elaka, som
Guds straffdomar över det ogudaktiga Piteå beteckna de förödande
eldsvådor, som ej mindre än tvenne gånger på 14 år (1652 och
1666) lade staden i aska. Piteå kunde emellertid trösta sig med
att den gamla frågan om stadens flyttning längre nedåt älven nu
blev mogen för sin lösning. Det var på tal att flytta staden till en
mera avlägsen plats, till Kåge, men resultatet blev, att det nya Piteå
kom att anläggas på Häggholmen vid Piteå älvs mynning.
Även Luleå hemsöktes tvenne gånger under 1650-talet av svåra
eldsolyckor, som lade stora delar av samhället i aska. Staden flyttades därefter närmare havet, dock icke utan mycken strid från befolkningens sida.

K a p . VI.
MOTSÄTTNINGEN MELLAN LAND OCH STAD.
För bönderna och lapparna i de omtvistade handelsområdena var
rivaliteten mellan städerna uteslutande av godo. Bönderna erhöllo
så mycket mer för sina varor och tillhandlade sig nödvändiga produkter så mycket billigare.
Trots allt kunde bönderna liksom under birkarlarnas tid inte helt
bevara sitt ekonomiska oberoende. Borgarna lämnade bönderna en
ganska vidsträckt kredit. Med bokföringen var det nog si och så,
eftersom läs- och skrivkunnigheten var minimal hos borgarna och
mestadels ingen alls hos bönderna. Tillfälle till fusk eller till oegentligheter saknades därför inte.
Borgarna förskotterade ej endast varor till bönderna utan hjälpte
dem ofta även med betalning av kronoskatten. På detta sätt bands
bonden vid borgaren, som kunde hota med ekonomisk ruin, om bonden inte levererade sina varor till honom. Att borgarna själva ofta
ledo stora förluster av sina alltför frikostigt tilltagna krediter, ligger i sakens natur. Mestadels drogo nog bönderna det kortaste
strået. Det hände, att de fingo gå från gård och grund, då skuld: summan växte dem över huvudet.
Överhuvudtaget hade borgarna ingenting emot att så mycket som
möjligt klavbinda bönderna. Ett exempel härpå är Umeå-borgarnas försök i slutet av 1640-talet att få arrendera Umeå, Lövångers
och Bygdeå socknars ordinarie och extraordinarie räntor. Genom
rätten att upptaga olika slag av skatter ville borgarna komma över
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dessa orters varor, vilka eljest enligt borgarnas mening gingo till
uppbördsmannen. Mot borgarnas framställning härom till Kungl.
maj:t inlade bönderna kraftiga protester. De menade, att ett beviljande av framställningen skulle ledas till deras ruin och undergång.
Kungl. maj:t ställde sig inte alldeles avvisande till borgerskapets
anhållan men fann dock klokast att avslå den.
Hade borgarnas framställning beviljats, hade de västerbottniska
böndernas ställning till borgarna blivit mycket likartad med den,
som bönderna längre söderut ofta innehade till adeln. Frånvaron
av adliga godsägare med stora privilegier, som i huvudsak voro till
förfång fär bönderna, var ju för bönderna uteslutande fördelaktigt.
De västerbottniska bönderna voro mera självständiga än de sydsvenska. Detta framgår ej endast av de talrikt förekommande
landsköpen och frimarknaderna, utan även av den ganska betydande sjöfart, som kustbönderna bedrevo.
Denna fördes huvudsakligen på Stockholm. Bönderna sålde där
sina egna varor och köpte i stället salt, spannmål o. s. v. På det
sättet gingo socknens varor de västerbottniska köpmännens näsor
förbi. Detta grämde borgarna mycket. Ty visserligen var det så,
att böndernas sjöfart ända sedan birkarlarnas tid hade urgammal
hävd i Västerbotten, men sedan städer anlagts, vore denna obehövlig. Sjöfarten tillhörde borgarna, om det skulle vara någon konsekvens med förbuden om landsköp. Bönderna kunde emellertid stödja sig på en kungl. resolution av 1628, enligt vilken de hade rätt
att — som det hette — "flytta och föra" sina egna varor, vart de ville. Stockholms köpmän voro mycket intresserade av bestämmelsens
upprätthållande, enär prisen på de västerbottniska varorna hölls
nere genom konkurrensen mellan borgare och bönder. De upprepade försök, som gjordes av Umeå borgare, att utverka förbud för
böndernas besvärande sjöfart på Stockholm, misslyckades.
I övrigt förstodo stockholmarna att hålla prisen på västerbottensvarorna nere. De kommo på förhand överens om ett gemensamt
pris och motarbetade försök från norrlänningarnas sida att hålla
nederlag i Stockholm. Följden härav blev, att norrlänningarna ibland tvungos att med förlust sälja sina varor.
Härtill kom, att de västerbottniska städerna icke fingo idka handel med utländska städer och att importvaror därför måste gå med
stockholmarna som mellanhänder. Västerbottningarna beklagade
sig för övrigt över att stockholmsköpmännen hade lätt för att bedraga dem, då de mätte upp varorna i sina mörka bodar utan att
någon kontrollerade dem. Däremot var kontrollen så mycket skarpare i avseende på västerbottningens varor. Om en tunna eller ibland hela skutlasten inte till fullo höll måttet, kunde det hända, att
lasten konfiskerades av vederbörande tjänsteman. Trots att samtli4

82

ga städer i Norrland sammanslöto sig för att hos Kungl. maj:t utverka lindring i de stränga sjöfartsbestämmelserna, som försvårade
handeln, förblev allt vid det gamla.
Norrlandsborgarna förtröttades emellertid inte i arbetet på att utvidga sina egna rättigheter och reducera andras. I början av 1600talet kröntes deras anstängningar med framgång. De erhöllo nämligen rätt att segla till de svenska östersjöprovinserna med trävaror
och därifrån föra de för Västerbotten viktiga varorna salt och
spannmål. Den handel, som av Västerbottens-städerna bedrevs,
särskilt på Riga och Reval, blev också både omfattande och vinstgivande. Många köpmän intjänade en förmögenhet härpå. Möjligen har man i denna lönande handel en förklaring till den kraftiga ökningen i folkmängden under senare delen av 1600-talet.
Att även bönderna medgåvos rätt till samma sjöfart, var visserligen malört i glädjebägaren. Värre var dock, att bönderna — sedan tillåtelsen för Västerbottens-städerna att idka handel med östersjöprovinserna år 1684 upphävts — fortsatte med sin handel. Borgarna betraktade detta som en himmelsskriande orättvisa och vände
sig i en skrivelse såväl häremot som mot böndernas sjöfart i allmänhet. Regeringen beaktade såtillvida borgarnas klagomål, att
den förbjöd böndernas sjöfart på östersjöprovinserna, men i övrigt
fingo bönderna som förut rätt till sjöfart. Det var dock ej lika lätt
att kontrollera detta förbuds efterlevande ifråga om bönderna som
det hade varit ifråga om borgarna. De senare hade sina boplatser
och sina kajer på ett begränsat område, där det bodde myndighetspersoner. Så var ej förhållandet med bönderna, som friskt kringgingo eller trotsade bestämmelserna, utan att lagens arm drabbade
dem, medan de borgare, som våga trotsa förbudet, råkade ut för
konfiskation och böter.
Motsättningen mellan land och stad framträdde även i striden
mellan stads- och bondehantverkare. Liksom man under denna tid
höll på att borgaren skulle ha monopol på handeln och bo i en stad,
så höll man också på att hantverkaren skulle bo i en stad och att
varken köpmannen eller bonden fick fuska i hantverkarens yrke. I
princip ville man åstadkomma en specialisering av yrken. Lika
svårt som det var att genomföra en yrkesfördelning mellan borgare
och bönder, lika svårt var det att hindra en bonde att utöva ett hantverk och ha det som biförtjänst. I de stora avståndens land, i Västerbotten, var det ej heller knappast möjligt att resa kanske 10 mil
till närmaste stad för att få sin rock sydd eller sin häst skodd. Till
sockenkyrkan var vägen ej så lång, och däromkring bodde ofta en
del bondehantverkare, som det föll sig bekvämt att anlita. En sådan
bondehantverkare — eller bönhas, som han kallades — hade ibland
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en rätt omfattande kundkrets, icke minst kanske tack vare sin försäljning av tobak och brännvin vid sidan av sitt egentliga yrke.
Mot dessa bönhasar förde stadshantverkarna en ständig kamp.
Denna ledde slutligen till en kompromiss mellan stads- och bondeintresset. Enligt Kungl. maj:ts beslut av år 1650 fick ingen bondehantverkare bo inom ett område av tre mil från staden. År 1689
lyckades Västerbottens-städerna ytterligare begränsa bondehantverket: i en socken skulle finnas ett mindre antal hantverkare, och dessa hade att till staden betala en viss avgift. Någon verklig seger
kunde stadshantverkarna i Västerbotten sålunda ej anteckna, lika
litet som borgarna lyckats i sina strävanden att omintetgöra bondehandeln och framför allt bondesjöfarten.
Specialisering av yrkena, som regeringen eftersträvade, kunde
den endast delvis genomföra, åtminstone i Västerbotten med dess
glesa befolkning och stora avstånd. Borgaren var förutom köpman
både fiskare, bonde och hantverkare o. s. v. Bättre gick det med
koncentration av utrikeshandeln till vissa orter, såsom Stockholm,
eller monopol åt et visst handelskompani, motsvarande vad vi nu
kalla bolag. År 1648 överläts sålunda tjärhandeln åt ett norrländskt tjärhandelskompani. Tjära var en av de viktigaste exportvarorna i Västerbotten. Bönderna levererade tjära till städernas
borgare, vilka i sin tur överlämnade den till kompaniet. Då kompaniet genom sin monopolställning kunde hålla priset nere och borgarna såsom mellanhänder gjorde anspråk på provision, blev det
inte mycket över för bondens arbete med tjärans tillverkning. För
mången bonde var det därför frestande att ifråga om tjärtunnornas
mått eller tjärans beskaffenhet taga igen det förlorade. Det fanns
emellertid särskilda kontrollanter för att hindra allt fusk.
I slutet av 1600-talet, då en ekonomisk lågkonjunktur inträdde i
Sverige, avtog tjärhandeln allt mer. En ersättning för den tillbakagående handeln sökte Västerbottens-städerna erhålla i rätt att bedriva handel på sådana städer som Lybeck och Danzig. Landshövdingen Gustav Douglas understödde dem i en skrivelse (1693) till
Kungl. maj :t, vari han bl. a. framhöll, att särskilt sådana i Västerbotten tillverkade varor som bräder, plankor, träkärl o. s. v., som
inte hade någon avgång i Stockholm, med större vinst kunde avyttras av Västerbottens-borgare i utrikes städer. En anhållan från
Umeå borgerskap följande år avslogs likväl av Kungl. maj:t under
hänvisning till gällande privilegier för vissa städer ifråga om utrikeshandeln. Regeringen talade med Stockholms-borgarnas röst.
Någon lättnad i den svåra ekonomiska krisen kunde borgarna och
indirekt då även bönderna i Västerbotten icke erhålla genom sjöfarten. För Umeå blev situationen ännu dystrare, då på hösten 1699
tio av stadens fartyg blevo utsatta för våldsam storm med resul-
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tat, att fem fartyg strandade, två gingo till botten med man och last.
Endast tre fartyg bärgades, dock ej utan förluster av människoliv
och gods. Denna olycka för residensstaden i Västerbotten var som
ett varsel om kommande svåra tider. Det stora nordiska kriget, av
vilket de västerbottniska bygderna, kanske mer än andra trakter i
Sverige, var berört, stod för dörren.

*

Illustrationerna till kap. I av denna uppsats utgöras av fotografier enligt
nedanstående förteckning:
Bilderna 1, 2, 6—9 efter O. Hallström foto.
Bilderna 3—5 a efter Stat. Hist. Mus. foto.
Bild 10 efter E. Westerlund foto.
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ppslagsböcker i ämnet lämna oss den upplysningen, att Västerbotten numera indelas i fem domsagor, alla givetvis med
varsin domhavande i spetsen. Men det var en gång då hela
Norrland bildade en enda lagsaga med en s. k. lagman som chef
för det hela. Hur det kunde vara möjligt förstå vi ej nu, men dels
voro väl ej människorna så många och dels torde de ej ha dragit
alla sina mellanhavanden inför rätta — livet var ej så komplicerat
och med nävrätt kunde ju varje ort hålla sig, det vart varken dyrt
eller besvärligt. Emellertid företogs det omkring 1720 en första indelning av denna till omfånget så svårskötta lagsaga och provinserna Ångermanland och Västerbotten kommo då att judiciellt höra
samman. Lagsagan var ändå av ett obegripligt omfång, ty som bekant är provinsen Norrbotten av ett nyare datum, Västerbotten
sträckte sig förr ända upp i norr, där nu det finska Österbotten tar
vid.
Det är gammal tradition att betrakta Pontius Pilatus' kollegor som
litet tvära i vändningarna, de där vränga och vrida på paragraferna och i äldre tider just ej lade fingrarna emellan då det gällde att
hålla ordning på tredska missdådare och hitta på lämpligt straff
för lagöverträdaren. Men de voro även i sina stycken kunniga och
framstående män och det kan kanske vara av intresse att erinra sig
dessa herrars namn, de där dock en gång rätt betydelsefullt ingripit
i våra förfäders liv och leverne. I regel torde lagmannen ha bott i
Härnösand och underlagmännen eller häradshövdingarna på boställen här och var i de bägge landskapen, men av en del handlingar att döma, ser det ut som om även en och annan lagman bott åtminstone tidvis i Umeå.
Då lagsagan som redan är nämnt 1720 delades, utnämndes som
lagman för den Västerbotten-Ångermanländska Carl Broman. Han
var prästson från Värmland och är märkvärdig så tillvida, att han
var fader till Erland Broman, den galante friherren vid Fredrik I:s
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hov, vars största statsmannagärning tyckes ha varit att fundera ut
förströelser för den lika galante kungen. Lagman Broman avgick
redan 1721 från denna lagsaga till Västernorrlands och följande
år avled han i Stockholm.
Bromans efterträdare hette Sven Dimborg, även han prästson och
född i Västergötland.
Han skulle ha varit en mycket lärd man
"skäligen god latinsk poet och kunnig matematicus". Han hade
förut varit professor vid universitetet i Dorpat samt assessor i Livländska hovrätten och hans förflyttning till våra orter visar tydligen
överhetens vaknande intresse för de nordliga provinserna. Dimborg begärde dock sitt avsked redan 1730 och dog följande år i
Stockholm. Gift, men barnlös, slöt han själv sin adliga ätt, han
hade nämligen för sina förtjänster upphöjts i adligt stånd.
Gustaf Samuel Gyllenborg, som nu tillträdde, var son till landshövdingen m. m. Jacob Gyllenborg. Gyllenborg stannade ej längre än tre år i Västerbotten (i en biografi över honom säges att han
bodde "vid Umeå" sannolikt då på något boställe i närheten), han
förflyttades nämligen i enahanda befattning till Värmland, för att
sedermera kallas till landshövding i Nylands och Tavastehus län.
Han avled i Hälsingfors 1756. 1 )
Det ser ej ut som om den nordligaste lagsagan hade vidare tur
att få behålla sina förnämliga jurister; till sagda tid har det endast,
som synes, varit ett trappsteg till en högre befattning eller och yttersta etappen på befordran här i livet. Den som nu hitkom var emellertid en mycket förnämlig man, greve Lars Cronhjelm.
Han var
son av riksrådet Gustaf Cronhjelm. Cronhjelm hade varit i både
svensk och utländsk hovtjänst och som han även var innehavare av
det stora Flosta fideikomiss i Västmanland kan man ju nästan undra över, att han antog befattningen som lagman häruppe. De norrländska lag- och sedermera domsagorna hava nämligen av ålder
varit mödosamma, på grund av deras vidlyftiga areal. Ej underligt för övrigt att de gamla häradshövdingarna beklagade sig, då
det hörde till vanligheten att 300 dagar av året måste anslås till resor till och från tingsplatserna och sedan, då allt till tjänsten hörande arbete var gjort, torde ej fridagarna ha varit många. I sina två
äktenskap hade lagman Cronhjelm ej mindre än 18 barn, flera födda under lagmanstiden i Norrland. Ingen av dessa tillhöra dock
*) Gyllenborg var farbror till den berömde gustavianske skalden Gustaf
Fredrik Gyllenborg och tillhörde, som bekant, en synnerligen begåvad och
framstående familj, av vilken flere medlemmar ägnat sig åt vitterhet.
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provinsens personhistoria. Cronhjelm avgick från ämbetet redan
1739 och dog på Flosta 1755. 1 )
År 1740 tillträddes lagmanstjänsten av Olof Malmerfelt och för
första gången anförtros det viktiga mandatet åt en provinsens son,
vilket torde ha stor betydelse, då nära kännedom om folket, dess karaktärsdrag och psyke bör ge anledning till oväldiga domar. Malmerfelt — han hade under skoltiden tagit sig namnet Malmer, som
vid hans upphöjande i adligt stånd ändrades till Malmerfelt — var
son till borgaren och handelsmannen Moses Andersson i Umeå och
hans hustru Anna Grubb. (Som namnet antyder var säkert även
hon Umeåbo, i det släkten Grubb är urgammal därstädes.) Malmerfelt blev dock ej länge lagsagans innehavare, han utnämndes
nämligen efter några åt till landshövding i St. Kopparbergs län.
Han återkom emellertid till fädernebygden omkring 1750 som
landshövding, en alldeles enastående fin karriär i de tiderna, då
alla högre poster likasom voro "vikta" för de gamla adelssläkternas
medlemmar. Malmerfelt förflyttades sedermera som kammarråd till
Stockholm, men återkom ännu en gång som landshövding härstädes. Han fick dock ej dö i sin födelsebygd utan förflyttades som
landshövding till Västerås, där han avled 1771. I sitt gifte med
Anna Cederberg hade han 14 barn av vilka flere av sönerna kommo till höga befattningar och genom giften befryndades med högadeln.
Om Melker Falkenberg, vilken som lagman efterträdde Malmerfelt kunna vi fatta oss kort. De få år han stod för ämbetet bodde
han troligtvis ej här med sin familj. Befattningen som lagman härr
) Som ett litet exempel hur mänsklig storhet förgår och att de fina släkterna stundom äro dömda till undergång visa lagman Cronhjelms efterkommandes historia. — 1865 ihjälsköt en ung greve Cronhjelm, en sonsons sonson till lagmannen, sin mormoder, en krögerska vid namn Karth på Drottninggatan i Stockholm. Mördaren greps nästan omedelbart och överlämnades åt rättvisan. Det var ruskiga interiörer som vid ransakningen kommo i
dagen, allt vittnande om, att när fall från höjderna sker, sker det grundligt.
Fadern hade dött på en arbetsinrättning, modern levat i andlig och lekamlig
misär och nu sonen en mördare. Domen löd på livstids fängelse, men han
benådades någon gång på 80-talet varefter han avreste till Amerika. Flosta
fideikomiss befann sig under denna tid i en annan Cronhjelms ägo, men så
hände sig i början av vårt sekel, att fideikomissinnehavarne undan för undan
gått bort och vår brottsling befanns vara arvtagare till gamle lagmannens possession Flosta. Det blev nu ett ivrigt sökande i Förenta Staterna efter greve
C., det annonserades och varje vrå genomletades, men utan framgång. Än
skulle han ha bott här än där, men alla spår visade sig vara falska och ej heller fanns säkra underrättelser om hans död. År 1910 var den fastställda tiden
för tillrättaskaffande av greven tillända och han blev då av Kungl. Maj:t förklarad död. Vilken tragedi ligger ej bakom ett dylikt sjunkande från samhällets höjder, med dess trygga och väl tillrättalagda förhållanden, till slutet i
brott och elände.
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städes var säkert endast ett trappsteg till höjderna, han blev nämligen med tiden riksråd och greve. Falkenberg torde vara den ende
av de norra orternas ämbetsmän som ligger begraven i Riddarholmskyrkan.
Som efterträdare kom Jacob Ludvig von Schantz, om vilken
nästan ingenting är att säga, han blev nämligen på egen begäran
förflyttad till Nerike, d. v. s. han bytte förmodligen lagsaga med
Clces Jacob Gyllenadler, som hitkom 1767 och skötte ämbetet till
1784, efter att förut ha varit lagman i Nerike. Så vitt jag vet ha
dessa två ej vidare någon anknytning med de nordliga provinserna.
Då Gyllenadler 1784 lämnade Västerbottens lagsaga erhöll Mathias Kiörning ämbetet. Han var en i orten mycket bekant person,
enär han förut varit borgmästare i Härnösand och representerat
sitt stånd vid riksdagarna 1765, 1769, 1771 och 1778. Kiörning
torde ha varit en både mångbetrodd, omtyckt och vid sitt frånfälle
saknad man, därom vittnar inskriptionen å hans gravsten på Härnösands kyrkogård:
"Hans like letas.
Hans vänskap saknas.
Hans död begråtes."
Kiörning var gift med Christina Lundeberg av den stora brukssläkten med detta namn, varav i senare tider utgått statsminister Lundeberg. Lagman Kiörning avled 1787 och följande år utnämndes
till domhavande i den vidlyftiga lagsagan Västerbotten—Ångermanland Olof Ramen. Han hade förut varit borgmästare i Torneå,
riksdagsman vid ett par riksdagar på 1760-talet samt bankorevisor,
vilket allt utvisar, att det var en kunnig och förfaren man, som sattes på den betydelsefulla posten. Gift med Catarina Engman skulle
han ha efterlämnat två döttrar, som, enligt en uppgift, blivit ingifta
i bondesläkt i Ratan. Jag har dock ej närmare kunnat utreda den
saken, sannolikt kan dock klarhet därom vinnas utan allt för stort
besvär. Lagman Ramén dog redan 1793 och samma år utnämndes
till hans efterträdare Johan Oustaf Norlin, men han förflyttades redan efter några månader till Västernorrlands lagsaga och hit kom
Lars Fredrik Lind närmast från Gotland. Han skötte nitiskt och
redligt sitt ämbete i tio år, då han avgick med döden. Som han var
både född och gift i de sydligare provinserna kan troligen ej hans
namn och släkt närmare anslutas till Västerbotten.
Efter Lind hitkom greve Erik Sparre år 1805. Han hade varit
auskultant i Svea hovrätt samt länge varit i hovtjänst och det förefaller nästan tvivelaktigt, om Sparre besatt förståelse för de komplicerade förhållanden, som givetvis inställer sig där rikssvenskar,
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sämjas. Sparre stannade ej heller längre än till 1813, då han utnämndes till landshövding i Gävleborgs län. Den nye lagmannen
hette Samuel Abraham Leijonhufvud vilken dock knappt hunnit installera sig i sitt ämbete förrän han förflyttades till Skåne, där han
med tiden vart president i Göta Hovrätt. 1815 utnämndes Pehr
Henrik Strömbom till lagman härstädes, och som det var en relativt
ung man kunde man ha hoppats på att han länge skulle ha fått ägna sina krafter åt de nordliga provinserna. Så blev emellertid ej
fallet, han förkylde sig på en ämbetsresa till Lycksele och avled
hastigt 1823.
Efterträdaren hette Lars Petter Kallenberg, född i Stockholm
1782. Han var den siste så kallade lagmannen, med underlydande
häradshövdingar. Lagmansinstitutionen upphörde, som känt är
1849 och lagsagan sönderföll därefter i flera domsagor med var sin
häradshövding som självständig chef och domhavande.
De gamle myndige lagmännen avtroppade en efter annan från livets skådebana, och humanare och mildare domar säges ha blivit
fallet under den nya regimen. Hur det är med laglydnaden i våra
dagar är dock ett helt annat kapitel — kanske skulle det ibland behövas de gamla lagmännens grova vågskål.
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Upptecknade inom Degerfors s:n av G. FRIDNER.

Medel mot gulsot: Var det en k a r l , som var sjuk, sändes ett
"oskylt" ( = ej släkt) k v i n n f o l k — och tvärt om — att "be(ej)s" ( = tigga). Det skulle inte hälsa där det gick in, utan blott
säga: "Ja ska ha tri slags måt", och skulle det sedan lämna maten
hos den sjuke, dock ej inne, utan fick gårdsfolket gå och "kö'(ö)x"
om någon mat hade kommit och bära in den till den sjuke. Var han
då så att han kunde äta upp maten, skulle gulsoten gå fort bort. —
— Man kunde också bliva frisk genom att "gå å njeg ( = beta)
töven (=brodden) borti rö'gtegarna öm vårn", men man skulle gå
"åta bak" ( = baklänges), om det skulle löna sig. — Även kunde
man "ta mösan borti en ladu, som vå flytte tri ga(a)ng", och den
skulle man koka och dricka. (Degerfors).
*

Roten av "ormgräsbunka" kokades och lagen dracks mot svårighet att "kasta vatten". (Sävsjön, Degerfors s:n).
*

När man hade "ringörma" skulle man föra en brödbit i ring kring
dem, och sedan spotta på brödbiten och kasta bort den, varpå sjukdomen skulle "törkes bort". (Storsävarträsk, Degerfors s:n).
#

Ville man hava lycka med sina kor, skulle man taga kalvarna,
just som de fötts, och lägga deras huvud mot "dö'rabäcken" ( =
tröskeln) och hugga bort en bit av örat. (Storsävarträsk, Degerfors s:n).
Om en person har drunknat, skall man taga en tupp med när
man söker liket, alldenstund tuppen gal, om han kommer mitt över
det ställe där den drunknade ligger. (Tjäln, Sävar s:n).

Hästar, som hade "vattusjuka" (de lära bli långhåriga, få hängbuk och "vatten" i blodet därav) gav man lag på kokt häggbark att
dricka. (Röbäck och Sunnansjö, Umeå s:n).

Öm vijhunna köm brått, så va/ ä kallvorn sänn (el. så va/ ä
langvorn).
Då björklove va/ söm musore å röjnlove va/ söm tjaedarfofn, då
slut tjaedarn å spela. —
Då axa ta på val fram, då ska'n ha brått å spänn lien å slö. —
(Degerfors socken).

Bild 1. Tjärdalen sedd underifrån med "tromladet" och "stöda". Förf. foto.

T J Ä R B R Ä N N I N G

O C H

T J Ä R T U N N E *

T I L L V E R K N I N G .
Uppteckningar inom Degerfors socken av INGRID PETTERSSON.

I. TJÄRBRÄNNINGEN.

F

örr i tiden förekom tjärbränningen mycket mer allmänt än nu.
Den var en gång enda utvägen för bönderna att erhålla kredit. Bonden kom till handlanden i staden och sade att "han
hadd tjärun", och på den fick han då ta varor till husbehovs på
kredit. Varje bonde brände på den tiden minst en "tjärdal" för egen
räkning. Dessutom kunde flera bönder gå ihop om att bränna en
"dal" tillsammans, där läget var lämpligt. Ibland kunde bönderna
hyra ut skog och mark åt "lösarbetare", vilka utförde allt arbete och
då vanligen erhöllo 3/4 av förtjänsten och blott behövde lämna den
markägande bonden 1/4 därav.
Betalningen för tjärbränningsarbetet har alltid ansetts vara låg,
men det har varit mellantidsarbete och dryga pengar d. v. s. en förtjänst med ringa "avbränningar". Så sent som 1885 kostade tjä-
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ran 10—12 kr. pr tunna ungefär. Längre tillbaka var den ännu
billigare. Jag hörde berättas om en man, som kört tjäran till Umeå
och på återvägen lade upp slantarna i en gård och sade: "Vad är
det nu för en nöd när man får 2 riksdaler för tjärtunna".
Det första momentet i tjärbränningsarbetet var att skaffa tjärved.
Det lätt-tagnaste virket fick man från s. k. vindfällen, vilket bestod
av stubbar och rötter av omkullblåsta träd. Annat lättsamlat virke
var "törgaddn", toppar av tall, vilka skadats medan de varit råa av
en insekt eller något annat, som huggit i barken. På grund av denna skada ha tallarna så småningom torkat, men så länge träden
haft liv, har tjäran slagit ut, "gaddat sig". Innan skogen hade något värde brukade en lättsamlad och utmärkt tjärved beredas på
följande sätt. Man barkade av friska tallar en tre alndr högt från
roten runt om, så när som på en cirka 6 tum bred rand, som lämnades orörd. Denna barkrand skulle helst lämnas kvar på tallens
norra sida. Den nedre kanten av barken höggs lös med en yxa,
men till den övre användes en lie att skära med. Efter ett år barkade man av en aln högre, och efter ännu ett år en halv aln ånyo.
Dessa stammar kallades "tjärlomma" och av dem fick man "rätven".
Men det vanligaste tjärvedsämnet var tallstubbar.
Bästa
tjärvedsstubbarna blevo efter frodig storskog med "brandlyror"
eller "ljud" uti. Ju större stubbarna voro dess bättre var det. Åldern spelade mindre roll. Dock alldeles färska stubbar ville man
ej gärna ta, då de dels lämnade sämre tjärved, dels voro svårare att
få upp och även voro sämre att få sönder. En del berg voro sedan
gammalt kända att lämna god tjärrik ved, andra däremot att lämna sämre sådan.
Själva stubben kallades "stommen". Var den särskilt hög kallades den "långten". Där stammen tog slut och själva roten började
kallades "knutn". Rotgrenarna kallades "angar". En rot, som gick
rätt ner och var längre än stubben kallades "stöhling". " P å grusmarka bli ä int annä än stöhlinga". På lermark däremot blir det
"angar". En person, som hade sysslat mycket med stubb-brytning,
kunde genom att slå på stubben utröna om roten var en "stöhling"
eller icke. Sådana rötter gladde ingen, ty de voro mycket svåra att
få upp.
Bästa tiden att bryta stubbarna var hösten. Om någon sköt upp
brytningen till våren brukade man säga: "no få kråka hjälp till å
bryt".
När stubbarna skulle brytas, frigrävdes rötterna först med en yxa.
Av denna yxa användes två olika typer, en bred, som kallades
"grävtyx" och en smal "picka". Stenarna brötos loss med ett järnspett. Sedan rötterna voro frigrävda, höggos "angarna" av med
en vanlig huggyxa.
Sedan bröts stubben lös med tillhjälp av ett
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Bild 2. Tjärdalen "bäres ned". Förf. foto.

Bild 3. Tjärdalen tändes. ("Eli-skottet går").

Förf. foto.
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6—8 alnar långt spett, "vog", och ett underlag, "vogmaln". "Vogen" skulle helst vara stammen av en torrgran, ty den var lätt och
"idealisk". En sådan kunde vara svår att hitta ibland, och då fick
man nöja sig med en torrfura. "Vogen" brukade "skos" i tjockändan med en gammal hästsko eller en annan järnbit.
På vintern, när det var kallt, klövs stubbarna i stora stycken, ty
då var det lättast att "slå sunt stomma". De stora styckena fingo
sedan ligga till på våren, när de befriades från "fösk" och "sote".
Detta kallades att "spone tjärven" eller "törven", som tjärveden
allmänt kallades. Dessa stora bitar — ibland ock hela stubbar —
drogos eller kördes ihop på ett slags "drögar", vilka sågo ut som
stegar och voro försedda med skrank på sidorna av lodrätt ställda
pinnar.
Vid stubbarnas sönderdelning användes dels "törveyxa", en stor
tung yxa, dels en klubb, klubba av trä samt en "järnvägg", järnkil. Klubban var gjord i ett stycke både skaftet och själva klubban,
"helgutti", av "råbjärka", så att den måtte bli seg och kraftig att
slå på "järnväggen" med.
Någon vidare sortering av veden förekom icke. Blott"rätven" ur
"törgaddn" och "lomma" lades för sig. Avfallsveden kallades
"spink". Tjärveden lades sedan ihop till famnar att torka ytterligare. Om famnen var två alnar bred, beräknades den giva en tunna tjära. Famnarna lades upp i närheten av den plats, där tjäran
skulle brännas. Dessa platser kallades "tjärdalar". Det talas ibland
om, att bränning av tjära förekommit i s. k. gravar, men närmare
detaljer därvid tycks vara fullkomligt bortglömda.
Tjärdalarnas storlek kunde variera högst betydligt. En medelstor dal rymde en 40—50 famnar ved, men man brände ofta något
mindre. Man kan få höra berättas om personer, vilka bränt en
"dal" på bara en famn ja t. o. m. på bara en halv famn, men det
berättas mer som en löjeväckande historia.
Tjärdalarna skulle helst läggas ett stycke från gårdarna, på en
vindskyddad plats. Fanns en bäck i närheten var det utmärkt. Jorden skulle helst ej bestå av sand ty den bildade slagg. Lerjord var
heller inte bra, utan mylla skulle det helst vara. "Dalen" lades
vidare i en backsluttning vilken utgrävdes så att fördjupningen bildade hälften av "dalen". Den andra hälften av den konformiga
"dalen" bggdes upp av stockar "åsa", vilka lades ut från fördjupningens centrum. Närmast backen voro de korta men mitt ute ett
par meter långa. Ja, om "dalen" var stor, voro de ännu längre.
Under dessa åsar ställdes grova stockar "stöda". Ovanpå åsarna
lades grov "tallklov", "farved". Till denna fick varken gran eller
björk användas. Farveden täcktes med ett lager av näver och där-
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ovanpå lades ett tumstjockt lager av jord. Hela den uppbyggda
bottnen kallades "tromlade".
I dalens centrum under farveden infälldes en tallstock ungefär en
halv aln lång och 10 tum bred, urholkad som en ho på övre sidan
men rund inunder. Denna stock kallades "skon" och den skulle
vara ett utlopp för tjäran. Från fördjupningen var ett hål borrat
mot stockens ände och genom detta skulle tjäran rinna. Omkring

Bild 4. Utbränd tjärdal. Förf. foto.

"skon", som lades vågrätt byggdes en fyrkantig trumma av tegelstenar för att hindra jorden att falla in i skon. Omkring trumman
packades jorden hårt tillsamman.
När "dalen" var uppbyggd restes tjärveden in. Det kallades att
"bära ner daln". Innan veden restes, bekläddes dalens botten med
"löjpe". Förr i tiden bestod detta av granbark, vilken på våren i
"löptiden" skurits ut i lagom stora stycken. Senare användes näver, men numera använder man hyvlad spån. Det gamla namnet
bibehålies dock ännu. Det var särskilt noga med huru "löjpen"
lades. Vartannat varv skulle läggas åt samma håll, men de mellanliggande varven åt andra hållet. Och när ett varv "löjpe" var lagd
skulle nästa varv ej läggas kant i kant med det förra utan med något av "löjpen", över förra varvets "löjpe". Vedvarvet närmast
"skon" kallades "skopliggen".
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Ofta var det en stor skara människor, som hjälptes åt att "bära
ner daln". Ägarne hjälpte varandra och ofta lejdes ungdom till
hjälp dels att vid kastarna lasta veden på bårarna, dels att bära den
på dessa bårar från kastarna till "dalen". Under det att man "bar
ner daln" lades ut plankor, vilka bärarne fingo gå på, så att de ej
rubbade vedvarven i "dalen". Veden lades upp kupolliknande.
Det yttersta varvet — tändmaterialet — bestod av "spinken". Över
"spinken" lades så torv, vilken
huggits ut och körts fram för ändamålet. Nederst vid kanten runt
om "dalen" lämnades en smal
öppning för tändningen. Denna
skulle verkställas en kväll, sen solen gått ner och "lögne kommi"
d. v. s. när det blivit fullkomlig
vindstilla. Man tände runt om nere vid kanten med torrt tjärvirke.
"Dalens" tändande kallades att
"ellskotte går".
Olika "brännmästare" hade olika metoder för
dalens övervakning. En del togo
upp "lukor", luckor i torven för
att med dessa reglera draget, men
andra reglerade elden genom kullens sammanstötning så att inga
ojämnheter fingo uppstå samt genom påskottning av jord. Första
dygnet fick elden ej öppet framträda, men ju längre bränningen
fortgick ju mer öppet fick den viBild 65. Tjärdalen tappas.
sa sig När mot senare delen av
bränningen hettan blev stor och blå lågor började framträda, sade
man: "Nu arbeit blåpojka". Vid dalens övervakande använde man
sig av långa räkor, "kuror" och av på stänger fastbundna gräv,
"dalagräv". Blev vädret blåsigt, måste brädväggar och "rishag"
sättas upp mot vindsidan, och vid sådant väder blev resultatet av
bränningen alltid sämre. Var det vindstilla och gynnsamt väder
började tjäran rinna fram en 10—12 timmar efter tändningen, men
vid ogynnsamt väder kunde det dröja till ett och ett halvt dygn, innan den började komma. Den tjära, som först rann ut ur "skon"
var "kall" och trögflytande och i den syntes mindre och större vattenblåsor, men i den mån hettan i "dalen" ökades blev tjäran varmare och alltmer lättflytande. Tjärflödet reglerades med en tapp i
det förut nämnda hålet i "skon". Den tapp, som användes sedan
4
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tjäran börjat rinna med fart, var avtäljd på sidan, så att endast en
liten öppning uppstod. Blev öppningen för stor när bränningen
var i full gång, kunde drag uppstå och elden ledas ned i "skon".
Från hålet i "skon" leddes tjäran med en ur en stock urholkad ränna till ett stort kar. Från detta kar leddes tjäran med en ny ränna
till tjärtunnorna. Utrymmet under "dalen" vid tjärrännan och karet var så stort att en fullvuxen person kunde krypa ända in till

Bild 6. Redskap vid tjärtunnetillverkningen.
Från v. strockbänk, foghyvel, oxhyvel, sprun-navar, tunnriv.
I nedre raden: 2 bandhakar, strykstig, tunntjäcklen och tunnkniv.

"skon". Men när bränningen var i full gång, var det ej så roligt
därinne, ty "geran", tjärångan, var så stark att den kom ögonen att
svida och rinna . Denna "gera" ansågs vara mycket hälsosam, och
klena personer och barn brukade lockas in under "dalen" för att
därigenom bli medicinerade.
II. TJÄRTUNNETILLVERKNINGEN.
Tjärtunnorna tillverkades vanligen under tiden strax före det att
"dalen" skulle "bäras ner". Men tallstavarna, vilka skulle användas som ämnen, klövos — i nyare tid sågades — och torkades redan under vintern. Vid "tunngöraninga" höll man vanligen till på
en loge. Stavarnas sidor hyvlades först på en "strockbänk", så att
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de skulle bli sneda i kanterna och passa mot varann, så att tunnorna ej skulle bli glesa. Till "strockbänken" hörde ett grövre och ett
finare järn. Man provade hyvlingen i "strykstigen", cirkeln. Slöt
"stigen" tätt åt när staven hölls på visst sätt, var den lagom hyvlad.
Innan själva "tunnstutningen", som tillverkningen av tunnstommarna kallades, började, lades de förut insamlade och "skevade"
"bana", banden, i "böntromma", en i ena änden tjockare i andra
änden smalare låda, vars tjockare
del
lagd över eller stor i förbindelse med en gryta, i vilken
•
vatten hölls kokande och varifrån
•
ånga leddes in i "tromman". Sedan "bana" lagts in i "tromma"
0
täpptes öppningen igen med en
•
gammal säcktrasa. Ämnena till
Ä
dessa "bön" kallades "bönstava". s H ^ M p T j ^ ^ ^ B
1
De skulle samlas helst på hösten,
,
ty då lossnade inte barken på dem B
B
så lätt. De växte oftast i dalar f 9
inom "grannlann" inne i stor och
tät skog och utgjordes av släta, I g ^ S ^ I j H ^ B B
rätt kvistfria och senväxta granstammar med en cirka 2 cm. i dia- w H '
•
meter. De voro en 50-60 år, ehuru de icke voro större. Dessa hög- • W
gos, kvistades och buros i högar.
Högarna buros eller kördes ner
fr
till gården. Då de skulle använf
-^KvSfsSb
das lades de först i "bönbänken",
en h ö g ,

sågbocksliknande

ställ- Bild 7. Banden till tjärtunnan "skeves".

ning, vilken var försedd med en
ögla, i vilken staven sköts in, så att den skulle ligga stadigt. Sedan togs en "bankniv" ofta en "barklie", en lång kniv med skaft i
bägge ändarna, och med den "skevdes" stavarna av till tunnband.
Något mindre än hälften av staven "skevdes" bort. Det gällde att
vid "skevningen" utföra arbetet så, att banden blevo jämna hela vägen. Blevo de ojämna uppstod veck på dem när de kommo på
tunnorna.
Vid själva "stutningen" lades först tunnstavarna invid varandra
i två järnringar med lås, som kallades "bukböna", så att det bildades en "stut". Järnbanden låstes, och stuten ställdes sedan lodrätt upp och ner. Ett av de i "böntromma" uppmjukade "böna"
hämtades och lades om stuten, för att mått skulle tagas var låset
eller knuten på bandet, "schweipen", skulle skäras. Denna skärning
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Bild. 9. "Stutning" (— stavarna läggas).
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till synes enkel kunde ej vem som helst utföra. Sedan "schweipen"
var skuren slogs bandet med tillhjälp av en "banhaka" och en hammare fast på tunnan. När ett band var fastslaget på stutens ena
ände vändes den upp och ned och ett nytt band slogs fast på andra
änden. Varje stut försågs med fyra band, två på var ände. Sedan
"stuten" var färdig jämnades insidan — ungefär en dm. från var
kant — med en "tjäckel" och sedan skars insidan på kanterna sned,
så att bottnarna skulle kunna slås in. Med "tunnriven" ristades sedan en rist runt om på kantens insida — väl en dm. från kanten —,
där bottnen skulle sättas. Med "strykstigen" mättes sedan sex
gånger runt om "tunnstutens insida. Sjätte gången skulle måttet nå
"ett korn" cirka tre mm. över punkten, där mätningen började.
Med detta avstånd, sjättedelen av "tunnstutens" omkrets som radie,
ritsades med "strykstigen" ämnet till bottnen. Bottenstycket sågades först runt, och sedan hyvlades kanten försiktigt. Vanligen tillverkades alla "stutarna" först och sedan slogs bottnar in i dem alla.
Vid bottnarnas inslagning slogos de bägge banden i "stutens" ena
ände loss, bottnen slogs in, varefter bägge banden ånyo jämte ännu
ett tredje slogs fast. Då en ände var färdig behandlades den andra
änden på samma sätt. Banden fingo naturligtvis aldrig tagas loss
från "stutens" bägge ändar på en gång. I de på senvintern förfärdigade tunnstavarna voro sprundhål redan borrade med en "sprunnnavar", och tapparna till dessa snickrades under tiden man höll vakt
vid den brinnande "dalen", då även kvisthål i bottnarna tätades.
När tunnorna voro färdiga borrades ett litet hål i den ena av bottnarna och försågs med en liten fingertjock tapp. Denna tapp fick
ej gå utom tunnans kant, ty då kunde den brytas upp under fraktningen. Förr i tiden, medan ännu tjärtunnorna fraktades genom
flottning i älvarna, försågs varje tunna vid tillverkningen med tvenne fördjupningar under banden på var sida om sprundet. Dessa
fördjupningar tillverkades med ett huggjärn, som skar runda skåror, och kallades "schöra". Sedan sattes "hankar" om banden på
var sida om sprundet, fyra på var tunna.
När "dalen" var utbränd och tjäran slutade rinna, gällde det att
släcka den. Det skedde genom att skotta jord över kolen, vilka förr
i tiden aldrig tillvaratogos. Detta kallades att "täpp tjärdaln".
Släckningen måste utföras ordentligt. I annat fall kunde det "ligg
å glögg" i askan och en vacker dag kunde "dalen" brinna upp. Det
hade hänt, att det legat och pyrt i en del dalar, vilka ej varit ordentligt släckta, till långt in på vintern. En gång skulle en dal av
denna anledning ha brunnit upp på själva julnatten, en annan gång
en annan i februari.
Under bränningens lopp fylldes "packades" tunnorna så småningom. De fyllda tunnorna lades i rader nedanför "dalen" med

102

Bild 10. Banden påsättas med tillhjälp av bandhake och yxhammare.

sprunden upp. När tunnorna fått ligga så länge, att tjäran skilt
sig från det odugliga "brun- och svarttjärvattnet" tappades det sistnämnda bort och ny tjära påfylldes. Detta upprepades ett par
gånger. Tjärvattnet tappades ut genom de förut nämnda svickorna
i tunnbottnarna, och påfyllningen av ny tjära skedde genom sprundhålen med tillhjälp av en ränna, "tjäru-non".
Sedan tunnorna voro färdiga drogos de från "dalen" på för ändamålet särskilt lämpade "drögar". Skulle de sedan flottas nedåt till
Umeå, träddes de på "björkrisken" genom de "hankar" de försetts
med vid "stutningen". "Björkrisken" voro långa, smärta björkar,
vilka tagits upp med roten och kvistats. På dessa träddes tunnorna i rader på 8—10 stycken. Sådana tunnrader kallades "ryggar".
På spakvatten roddes "ryggarna". Nedför forsarna bands ryggarna ihop till fyrkanter.
I Umeå vid stora bron låg det s. k. "tjärhovet", dit tunnorna så
småningom samlades. Där "vräktes" d. v. s. justerades tunnornas
innehåll ånyo.
Sedan järnvägen blivit byggd kördes tunnorna till närmaste järnvägsstation, där särskilda tjäruppköpare tog hand om dem.
*
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I en dal för gammalt var ä två karla, som vakta daln, prost-Ola
å en Lass. Prost-Ola kalläsä han därför, att han va sä stor å tjock
en karl. Bäst söm e var, fick en Lass se en yx kom ryken alldeles
intill en. De va prost-Ola, som skull kast ståle över daln, sä int
na ont skull komma, och sä höll han på kast ihjäl en Lass.

De va ett falk på ann sia ån, som hadd daln i orning, då ja va dit
i ett ären. Efter na vecken kom ja dit igen å frågä då hur hä gått
ve bränninga. " J a " så kälinga", vi glömt alldeles bort å lägg en
silvslant i skon, å vi fick förstås olickligt lite tjärun". Näste sommar kom ja dit igen genäst että dem hadd bränt, å då frågä ja hur
hä nu gått. "Jo i år glömt vi int silvslantn å myttje tjärun fick vi
ju" sa kälinga.
*

Då daln tändes för gammalt medan ännu "ellbein", eldon användes, skulle man — när man tände dalen — låta svavlet rinna genom
en guldring. Gjorde man det, skulle intet ont våga sig på att angripa dalen.

G Å T O R .

Upptecknade inom Vilhelmina

socken.

Av NILS ERIKSSON.

1. En vit häst står i stall och slår rompa i taket.
Svar: Spiselmuren i ett rum.
2. Titom, totom, pela mellan fotom, ökas fram, minskas bak.
Svar: Vävstolen.
3. Ett hål jag har, ett hål jag gör
igenom det förra en svans jag drar
men jag går före och visar vägen.
Och när jag gått fram
har jag fyllt igen stegen.
Svar: Synålen.
4. Min fader hade ett underligt ting
som hade ögon runteromkring
på buken och på sin skalle.
Det gömdes såväl i lådor och skrin
som i säckar och skinn
och hjälper den enögde som jämt står i fora.
Svar: Fingerborg och synål.
5. Runt som solen, svart som jorden med en svans efter.
Svar: Stekpannan.
6. Runt som ett ägg, räcker runt kring en vägg.
Svar: Trådnystanet.
7. Jag går till sjön och tvättar mig men lämnar magen efter.
Svar: Örngottet.
8. Lille trille låg på hylle
Lille trille ramla ned
Lille trille gick sönder.
Ingen man i detta land
lille trille laga kan.
Svar: Ägget.
9. Går över vatten men står ändå stilla.
Svar: Bron.
10. Ett par jag känner, kvinna och man.
Än är hon störst, än är det han.
I ålder lika äro båda
mer åldrigt par man ej får skåda.

1 OS-

11.

12,
13.
14
15.
16.
17.
18.

19,
20

21.
22.
23,
24.
25,
26.

Men svart är kvinnan, mannen vit
Hon älskar sömn, hans lust är flit
Därför kan ingen dem förlika
De alltid för varandra vika
Mer klara ögon kvinnan har
än örnen som i höjden far
Hon likväl sämre ser än han
som blott ett öga bruka kan.
Svar: Natt och dag.
Om dagen full av kött och blod
om natten står och gapar.
Svar: Skon (eller sängen).
Var mötas alla gamla pälsar?
Svar: På bröstet.
Fadern är icke född förrän sonen är på taket.
Svar: Elden och röken.
En liten man stod på ett hälleberg och höll en stor börda.
Svar: Spisstolpen.
Högg östa bäck, högg västa bäck men ingen tvet (spån) föll..
Svar: Kläppen i koskällan.
En liten man lut fram och skall stjäla men kan icke.
Svar: Besmanet.
Alla trampa mig på huvudet, men ändå håller jag mig rak..
Svar: Spiken i golvplankan.
Tolv små stintor dansa inom ett bälte.
Svar: Ekrarna i spinnrockshjulet.
En liten himmel skit vitt. Svar: Sållet.
En liten himmel piss vitt. Svar: Silen.
En liten liten nätta, dansa på en stätta,
luden som ett får, men har inte ett hår.
Svar: Brödnaggen.
En liten fågel hade flugit in i ett berg så att endast styret var
framme.
Svar: Spjället i muren.
Hugget av stubben, täljt av tall,
lammet i fårhus, föla i stall.
Svar: Fiolen och stråken.
Flera tänder än ett lejon men kan varken tugga eller äta.
Svar: Kammen.
Vilket brinner längre, ett stearinljus eller ett talgljus?
Svar: De bli ej längre utan kortare.
Svart är kräftan när hon lever, men blir röd då hon dör, men
jag är röd då jag lever och blir svart, då jag dör.
Svar: Eldkolet.
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27. Har du sett ett hus brinna upp?
Svar: Nej, det brinner ner.
28. Vad är det för en svart höna som ligger på röda ägg?
Svar: Grytan på glöden.
29. Ju mera man tager från mig desto större blir jag.
Svar: Hålet.
30. Liten häst står i stall, häng bak, skjut före och smäll efter.
Svar: Vävstolen.
31. Liten lustig gumma utan händer, utan fötter skaffar bröd åt
alla.
Svar: Mjölsäcken.
32. Svart som ett kol, springer som ett föl, hundra män kunna ej
lägga betslet i munnen.
Svar: Loppan.
33. Bing, bång i byn, knipp knapp i dyn
två lyss i skyn, två visa vägen till byn
fyra gångare, fyra slängare och en efterhängare.
Svar: Kon.
34. Vad är det som växer nedåt med roten upp?
Svar: Istappen.
35. Bördan tröttnar men icke bäraren.
Svar: Båten och roddaren.
36. Tio jungfrur kläda av sig och kläda på sig, men äro ändå lika
oklädda.
Svar: Fingrarna.
37. Ändan ned och roten upp. Tio dra fyra:
Svar: Kon, som mjölkas.
38. Trind som ett nystan, mitt på som en säck, efter som en käpp.
Svar: Katten.
39. En liten gubbe står vid en vägg med läppar av horn och skinn
till skägg.
Svar: Tuppen.
40. Vad är det som är fött två gånger, men ändå odöpt?
Svar: Kycklingen.
41. Vilken man har sex ben att befalla över men använder sällan
mer än fyra på en gång?
Svar: Ryttaren.
42. Vilken sjuka är det som ej finns i något land?
Svar: Sjösjukan.
43. Vilken stav är den minsta men mäktigaste?
Svar: Bokstaven.
44. Morgonen på fyra, middagen på två, aftonen på tre?
Svar: Människans åldrar.
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45. Ät genom ögat, skit genom sidan?
Svar: Kvarnen.
46. En hundraårig gammal man med nattgammal huva.
Svar: En stubbe med snö.
47. Vad gör en vit häst i månsken?
Svar: En svart skugga.
48. Vad är det som aldrig ses eller höres eller känns, men ändå
har namn?
Svar: Intet.
49. Vad är en fot långt och en fot brett men ändå ej fyrkantigt?
Svar: Foten.
50. Vem talar alltid sanning, om han blir tillfrågad.
Svar: Spegeln.
51. Springer utan fötter, flyger utan vingar på en dag kring tio
byar.
Svar: Ryktet.
52. Nio ungar, tio tungor, och alla kunna tala i en gammal hästskalle.
Svar: En fågel med 9 ungar i en hästskalle.
53. Ett levande lik lades i en levande kista
Kistan låg i en gungande grav
Liket uppstod men kistan blev kvar.
Svar: Profeten Jona i valfiskens buk.

Torget i Burträsk kyrkstad.

DE V Ä S T E R B O T T N I S K A

KYRKSTÄDERNA

Av H. M:N-PALMGREN och ERNST WESTERLUND.

E

n av de märkligaste företeelserna inom Övre Norrlands allmogekultur har sedan gammalt varit och är alltjämt de s. k.
kyrkstäderna, liksom det liv, de seder och bruk, som är knutna vid dessa.
Hur lång kyrkstadsinstitltionen går tillbaka i tiden kan icke med
visshet sägas. De äldsta skriftliga källorna gå ej längre än till
1600-talet. Sålunda nämner J. Buréus (omkring 1600) NederLuleå Gammelstad och i Skellefteå landsförsamlings kyrkoarkiv
finnas anteckningar om Skellefteå kyrkostad från senare hälften
av samma århundrade.
Med all sannolikhet torde vi emellertid kunna antaga att kyrkostädernas tillkomsttid sammanfaller med tiden för vederbörande
kyrkors tillblivelse. Härför talar redan kyrkstädernas funktion av
tillflyktsort för kyrkobesökare, vilka kanske kunde hava ända upp
till tiotals mil att färdas från sina respektive byar för att övervara
en kyrkhelg. De långa avstånden till kyrkan nödvändiggjorde för
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befolkningen uppförande av kyrkstugorna som provisoriska bostäder vid helgernas kyrkplatsbesök.
Det kan i detta sammanhang vara lämpligt att med några ord beröra äldre kyrkliga förhållanden inom dessa trakter, ägnade att belysa kyrkstädernas och kyrkstugornas viktiga mission. Vi börja då
med några erinringar rörande det kyrkliga livet i allmänhet.
"Kyrkobesöken i äldre tid voro reglerade genom s. k. kyrkotur.
På ett landsting i Skellefteå i juli 1681 förordnades sålunda att vid
ett visst vite skulle de, som bo tio mil från kyrkan, infinna sig minst
var femte söndag, de som hade sex mil var tredje, fyra mil varannan och 2 mil och därunder varje söndag till gudstjänsten. Till
högtider och bönedagar skulle alla infinna sig."
De förnämsta kyrkhelgerna voro av gammalt — förutom de fyra
böndagarna — julen, påsken och midsommar, samt de s. k. ungdomshelgerna: nyårs- och trettondagen, Maria bebådelsedag, pingst
och Mikaeli.
Frånsett att vissa dispenser från kyrkbesökstvånget en eller annan gång kunde medgivas (se härom Albert Nordbergs "Anteckningar om Luleå sockens historia". Lund 1928 — vilket arbete jag
ovan citerat) var alltså den kyrkliga besöksfrekvensen synnerligen
stor i äldre tiders Norrland. Det förhållandet, att t. ex. Skellefteå
landsförsamling ännu i dag och med rätta räknas som en av vårt
lands "kyrksammaste" socknar, talar för att denna kyrkliga tradition alltjämt bevarats vid friskt liv.
Kyrkplatserna blevo särskilt under kyrkårets stora högtider de
naturliga medelpunkterna för sockenbefolkningens hela religiösa
liv. Här ingicks äktenskapen och döptes barnen och här jordfästes
de hädangångna. Hit sändes barnen att beredas till den första nattvardsgången, hit sammanlöpte med ett ord alla trådar, som länkade
individerna samman med varandra, med kyrkan och med det sociala
samhället.
Redan tämligen tidigt torde kyrkplatserna även fått en stor betydelse som marknads- och köpstadsplatser, framför allt sedan städernas handelsområden avskaffats, 1779, och landshandeln därigenom
erhållit en relativt fri ställning. Redan drottning Kristina utfärdade f. ö. förordningar rörande tid och plats för dessa marknaders
hållande (för Umeå trettondag jul, för Piteå kyndelsmässa t. ex.).
Efter 1779 blevo dessa sockenmarknader obligatoriska och avhöllos
2 å 3 gånger pr år: en på våren, en på hösten och en vintern. En
av de allra viktigaste av dessa marknader för Västerbottens vidkommande var den som varje höst hölls i Lycksele. (Äldsta förordningen angående Lyckselemarknaden torde härröra från den kommission, som 1605 besökte lappmarken i anledning av beslutet om kyrkbygge m. m. i Lycksele. Här bestämdes bl. a. att birkarlarna två
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och två skulle uppbygga en bod och en stuga vid marknadsplatsen.
Lapparna förklarade sig ej kunna komma till kyrkan varje söndag,
och beslöts då, att de skulle komma vid Tomastid och stanna till
Kyndelsmässa, därefter vid Vårfrudagstid och stanna 8—14 dagar
framåt. Lycksele första kyrka stod färdig 1606.)

Gamla "sockenarresten", Backen.
Umeå Iis.

Så gott som samliga av de hittilldags bevarade västerbottniska
kyrkstäderna äga ännu en viss prägel kvar av marknadsplats. Så
är kanske framför allt fallet beträffande Åsele, den förmodligen
yngsta av kyrkstäderna. Men även i Burträsks, Skellefteå och Lövångers kyrkstäder finnas drag i själva anläggningen, som vittna om
deras biuppgift och utgöra en mötes- och marknadsplats för folk
från när och fjärran.
Redan detta att man beträffande dessa kyrkstäder kan tala om en
regelrätt stadsplan, vitt skild från bygdens vanliga byanläggningar
och bebyggelse, tyder på, att de gamla kyrkstäderna avsetts att —
om ock endast för korta, men dock regelbundet återkommande peri-
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oder — ersätta den verkliga köpstaden — medelpunkten för bygdens såväl andliga som materiella samfärdsel.
Innan vi komma in på frågan om kyrkstädernas plan och yttre
gestaltning, kan det vara av intresse att företaga en allmän inventering i bygden och se, var dessa kyrkstäder funnits och var de ännu
finnas kvar.
Börja vi i kustlandet och från söder möta vi den första i Nordmaling. Eller rättare sagt: vi möta den icke längre. Länets sydligaste
kyrkstad hör till dem, som på grund av olika omständigheter —
kanske i främsta rummet permanent boende — helt och hållet fått
sin ursprungliga karaktär av kyrkstad utplånad. En eller annan
stuga och några kyrkstallar finnas kanske ännu kvar, men ombygda och förvanskade så, att man ej längre med säkerhet kan fastställa gränsen mellan gammalt och nytt, ursprungligt och tillagt.
Samma öde har för länge sedan undergått Umeå landsförsamlings gamla kyrkstad på Backen. Här står den gamla s. k. "sockenarresten" kvar som det sista "monumentet" från kyrkstadens tid.
I Skinnarbyn i Bygdeå, på kullen nedanför den gamla stenkyrkans tunga gråstensmurar låg den tredje västerbottniska kyrkstaden söderifrån räknat, och måhända den äldsta av allesammans.
Några små kyrkstallar på platsen äro i vår tid de enda vittnena om
vad som varit, och även de äro i sin skröplighet dömda till snar
förintelse.
Några mil längre norrut ligger Nysätra-Ånäset med sin kyrkstad, en modern anläggning från 1800-talets sista år. Dess längor
av tvåvåningshus, det ena en trogen kopia av det andra, och däri
f. ö. ett flertal kamrar ännu till dags dato ej äro färdiginredda, kunna vi i detta sammanhang helt lämna ur räkningen. Denna kyrkstad
saknar allt kulturhistoriskt värde. Intressant är den dock i ett avseendet, att den visar hur djupt och starkt rotad kyrkstadstraditionen
verkligen alltjämt är i dessa landsändar.
LÖVÅNGER.
Fem mil norr om Bygdeå ligger den förmodligen äldsta bevarade
västerbottniska kyrkstaden: Lövånger. Utan tvivel är denna till
hela sin typ och planläggning också den intressantaste, åtminstone
så tillvida, att den äger ett omisskänligt drag av medeltida stadsbebyggelseform.
I motsats mot de övriga väl bevarade västerbottniska kyrkstäderna (Skellefteå, Burträsk och Åsele) uppvisar Lövånger en högst oregelbunden plan, där cirkellinjen dock märkbart ger sig till känna.
Kyrkstaden är belägen norr om kyrkan, från vilken den skiljes av
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Lövångers kyrkostad, i bakgrunden kyrkan.

Gränd i Lövångers kyrkstad.
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Lövångers kyrkstad sedd "bakifrån'
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landsvägen till Kallholmen. Kyrkstugorna gruppera sig i gatulinjer, som delvis radiera ut ifrån och delvis äro koncentriska med sydkanten av den låga bergknalle, mot vilken kyrkstaden så att säga
stöder sig bakåt. Gatulinjerna äro högst oregelbundna och bilda
smala, slingrande gränder mellan längorna av kyrkstugor, som här
genomgående äro uppförda i en enda våning 1 ). Särskilt intressanta byggnadsdetaljer saknas, såvitt det varit mig möjligt att döma. Men genom sin enhetlighet och sin i allo högst ålderdomliga
prägel hör Lövångers kyrkostad icke dess mindre till ett av de monument över gammal västerbottnisk byggnadskultur, som äro i allra
högsta grad förtjänta att i sin helhet och med alla till buds stående
medel skyddas och bevaras.
Redaktör Ernst Westerlund i Skellefteå uppger kyrkstugornas
antal till omkring 250 för ett par år sedan. Några hava sedan dess
rivits. Antalet kyrkstallar är obekant. Tyvärr saknas alla slags
anteckningar om kyrkstadens äldre öden. Att den delvis härjats av
eld, torde vara visst, men i vilken utsträckning och till vilka delar
har icke varit möjligt att utröna.
En kartläggning av kyrkstaden med kyrkstugorna inlagda, skulle
otvivelaktigt kunna ge vissa upplysningar härom. En sådan kartläggning, ev. kombinerad med flygfotografering, vore därför för
Lövångers kyrkstads vidkommande ett viktigt önskemål. —
Innan jag i det följande, evad som rör Skellefteå och Burträsks
kyrkstäder överlämnar ordet åt min medarbetare Ernst Westerlund,
vill jag i förbigående ägna några ord åt en sida av ämnet som ej
beröres av hans anteckningar, nämligen dessa både kyrkstäders
stadsplan och bebyggelsetyp.
BURTRÄSK.
Intressantast och ålderdomligast av de två liksom den till läget
vackraste är Burträsks, där den ligger utbredd vid Burträskets
strand nedanför den lummiga kyrkogården. — Planen är, såsom av
kartan framgår, regelbundet kvadratisk, kyrkstugukvarteren förlagda på tre sidor av det mot kyrkogården vettande rektangulära torget, i vars fond det största huset reser sig. Kyrkstallarna omgiva
kyrkstaden som en krans i norr, Öster och söder.
Bostadshusen äro till större delen byggda i två våningar, förbundna med varandra medelst genom hela huslängan löpande loftgångar i övre våningen, till vilken här och där mellan de olika stugorna stegeliknande fritrappor leda upp.
*) Ett tvåvåningshus lär hava funnits men är nu rivet.

(Ernst Wsterlund).
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Karta över Burträsk kyrkstad, upprättad 1918.

Märkligast bland byggnaderna är det stora huset i "torgets"
fond. Det består egentligen av sex parvis sammanbundna stugor
med två mellanliggande "trapphus" till övre våningen. Varje stugpar har en gemensam murstock samt en dubbelportal, med var sin
dörr, ledande till var och en av nedre våningens kammare.
Såsom av red. Westerlunds anteckningar här nedan framgår, har
Burträsks kyrkstad under tidernas lopp betydligt växlat utseende.
Moderna trafikproblem, som kräva sin lösning, hota att inom den
närmaste framtiden ytterligare våldföra sig på den ärevördiga platsens yttre habitus, i det en reglering av den söderifrån kommande infartsvägen skulle medföra tvungen rivning av en hel rad vägen kantande kyrkstugor.
Saken är betänklig. Låt vara att problemet måste lösas, det synes dock, som om det borde finnas en annan utväg att tillgå än att
med linjalens tillhjälp gå ett av vårt lands märkligaste och egendomligaste kulturminnen in på livet. Linjalen har under tidernas
lopp visat sig vara ett farligt instrument. Hur många tillintetgjorda kulturvärden har den icke redan på sitt samvete i detta land! Allierad med den tusenhövdade och omättliga drake, som heter modern motortrafik, är dess makt mångfaldigad. Det gäller att se upp'
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Burträsk kyrkstad sedd från sjösidan.

Burträsk kyrkstad. Öppen förbindelsegång.
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Burträsk kyrkstad.

Förbindelsegång genom andra våningen.

Burträsk kyrkstad. Trappa till en inre förbindelsegång.
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Beträffande Burträsks kyrkstad vore ett kategoriskt förbud på åverkan, utfärdat av landets högsta kulturvårdande myndighet, väl
försvarat. — Tanken på, att linjalen en dag skulle sättas i gång är
skrämmande. Man vet visserligen var den skulle börja. Men man
vet ej var den komme att sluta. Alltså än en gång en varning:
Videant consules! — Härmed stannar jag tillvidare och överlämnar
ordet åt red. Ernst Wsterlund, som välvilligt ställt sina intressanta
anteckningar till förfogande.
*

*
*

I samband med att en kyrklig byggnad uppfördes i Burträsk under 1600talets första år, torde även kyrkstugor ha kommit i bruk. Givetvis växte staden först så småningom, och har under tidernas lopp undergått åtskilliga förändringar. Så vitt nu är känt, torde den dock aldrig ha skövlats av eld, i varje fall icke i större utsträckning.
Någon äldre plankarta än av år 1918 synes icke vara känd, men under de
förflutna 11 åren äro förändi ingarna påtagliga, fastän icke så stora att staden förlorat något väsentligt av sin karaktär. Brunnen på torget finns exempelvis kvar ännu (den är igenfylld i Skellefteå). På torget å plats som nu icke
precis kan angivas, låg fordom sockenstugan, och icke långt ifrån fattighuset;
som synes voro arrangemangen i huvudsak lika vid varje kyrka.
Från början har man även i Burträsk byggt endast envåningshus, under förmenande bl. a. att eldfaran blev mindre. Kyrkstadens område är ju starkt begränsat, varför en annan ordning snart tvingade sig fram. Numera äro tvåvåningshusen dominerande. Huset i torgets fond exempelvis är en väldig
byggnad, som sannolikt innehåller över 20-talet kammare.
Det uppges från tämligen tillförlitligt håll, att stallar och stugor förut
byggts vägg vid vägg — ofta placerades kammaren ovanpå stallet. Numera
finns ett särskilt område för stallarna. Området är f. ö. under senare år utvidgat och åtskilliga stugor och stallar mitt emot torget — i vägens innerkurva — ha bortrivits.
Bristen på utrymmet medförde även det beslutet att endast de som hade
minst en halvmils väg eller därutöver till kyrkan, skulle få bygga hus i kyrkstaden.
Antalet boningshus i bo'nstaden är f. n. 66 st. Av ägarna äro 443 kända,
medan 8 st. icke kunnat uppspåras.
Stallarnas antal är 128 ägda av 292 personer. Sammanlagda antalet hus är
alltså 198.
Som ovan är sagt är Burträsk kyrkostad otvivelaktigt den vackraste, mest
beroende på läget, men också på att vederbörande i socknen verkligen lägga
manken till för att hålla staden snygg. För dessa strävanden förtjänar främst
hälsovårdsnämnden en eloge.
De allmänna bestämmelser, som av myndigheterna utfärdats för reglering
av kyrkstadsbygge och kyrkstadsliv, gäller givetvis även Burträsk kyrkostad.
I vad mån bestämmelserna efterlevats skola vi låta vara osagt. Sockenmännen själva ha tydligen alltid varit måna om ordning och reda i kåkstaden, ty
på 1700-talet utfärdades bl. a. en bestämmelse, varigenom ungdomen förbjöds
att vistas ute efter kl. 9 på kvällen. Detta förbud åtlyddes givetvis icke, då
bondstadsliv i regeln varit synonymnt med nattliv, evad det gällt ungdomen.
Om några år utfärdades förbudet igen, tämligen säkert med samma klena resultat.
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På 1860-talet tillsattes en hemlig polis på fyra man med uppgift, att anmäla
oroselementen för länsmannen. Halva bötesbeloppet tillföll anmälarna.
Numera är det i regeln lugnt och fridfullt även i Burträsk. Den förnämsta
orsaken till allt bråk — spriten — har blivit tämligen svåråtkomlig.
På senaste tid ha starka röster höjts för diverse omändringar i kyrkstaden.
Man vill närmast få bort stugorna på ömse sidor södra inkörsvägen, då man
betraktar dem som synnerligen hindrande ur trafiksynpunkt, vilket onekligen
är sant. Om skälen skulle befinnas vara så starka att en förändring är nödvändig kommer den dock otvivelaktigt att medföra, att ett trevligt parti av den
gamla kyrkostaden försvinner.

SKELLEFTEÅ.
Skellefteå-"Bondstan" uppvisar en med Burträsk tämligen likartad typ i anläggningen. Förlagd utmed båda sidor om landsvägen mellan Skellefteå stad och landsförsamlingens vackra kyrka,
på norra älvbrinken, har den emellertid en långt spatiösare tilltagen
plan än Burträsks gammelstad. Landsvägen utgör den naturliga
"Storgatan" mellan stadens bggnadskvarter; ungefär mitt inne i
staden sväller den ut och bildar ett kvadratiskt "torg", kring vilket
de största och bäst byggda kyrkstugorna gruppera sig. Stugorna
äro omväxlande byggda i en och två våningar. Systemet med förbindelsegångar mellan stugornas övre våningar, sådant det förekom
i Burträsk, förekommer icke annat än rent undantagsvis. Till varje
tvåvåningshus finnes en oftast utmed husets yttersida förlagd fritrappa, slutande med en av själwäxta trädgrenskonsoler uppburen
plattform utanför övervåningens på husets yttersida befintliga dörr.
Stugorna äro, liksom i Burträsk och Lövånger, knuttimrade, endast
i undantagsfall brädfodrade (vilket då skett i sen tid) och täckta
med spåntak. Medan man i Burträsk har en känsla av, att hela
kyrkstaden tillkommit i ett sammanhang, och i varje fall under en
tämligen kort tidrymd (märk t. ex. dispositionen med gemensamma
murstockar för ett flertal invid varandra belägna stugor) ger Skellefteå "Bondstans" bebyggelse klart vid handen, att de olika stugorna tillkommit så att säga mera individuellt och var för sig, och under loppet av en tämligen lång tidrymd. Skarverna mellan de olika
delarna av, vad som vid första anblicken tyckes vara en enhetlig
byggnad, visa sig vid närmare betraktande vara endast en primitiv
maskering. De olika byggnaderna ha icke fogats vid varandra, utan
inkilats mellan varandra så att två ytterhus synas stödja det mellanliggande. Hela anordningen visar ett egenartat och karaktäristiskt
drag av provisorium. Kvartersindelningen är ordentligt genomförd.
Kyrkstallarna äro förlagda bakom kyrkstugukvarteren, dels emot
älven, dels på motsatta sidan om kyrkstaden. Utom av landsvägen
genomskäres kyrkstaden av två—tre raka längdgator.
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På grund såväl av sitt läge — avskild som den är från all annan
bebyggelse — som av sin spatiöst tilltagna plan, är Skellefteå kyrkstad — den yngsta av de tre stora i länet — den mest skyddade mot
de risker, som den nya tiden medför. Någon omedelbar fara för
dess vandalisering i en eller annan form torde ej föreligga. Glädjande nog synes vederbörande kyrkstuguägare i de flesta fall ägna tillbörligt intresse åt underhållet av sina respektive stugor. Man kan
därföre hava rätt att hoppas, att även Skellefteå kyrkstads öde skall
vara säkrat för framtiden, såvida ej dess gamla oförsonliga fiende,
vådeiden, på nytt en dag gör sig bred bland de gamla gråa kåkarna, vilka, därest de ännu en gång skulle läggas i aska, väl aldrig
komma att återuppstå, som de gjort så många gånger förr under
seklerna.
Rörande Skellefteå-"Bondstan" överlämnar jag nu på nytt ordet
åt red. Westerlund, som delvis med stöd av kyrkoherde K. A. Fellströms givande forskningar i ämnet, har åtskilligt av intresse att
förmäla:
*

*

Prosten Fellström har i sina anteckningar ur Skellefteå kyrkoarkiv nedlagt stor förtjänst om utforskandet av de bistra öden Skellefteå kyrkostad genomgått. Svårigheterna som möta detta forskningsarbete äro stora, då inga
kartor eller andra dokument bevarats. Det som exempelvis borde ha funnits
i länsstyrelsens arkiv är förstört, åtminstone till stor del.
På den plats där gammelstaden nu ligger, ha säkert från äldsta tid kyrkobyhusen stått. På Brännan och andra platser torde även en del kyrkstugor ha
funnits. En av de äldsta som finns kvar, numera något ombyggd och apterad
till boningshus, finns på Brännan.
Denna den äldsta kyrkostaden, härjades av vådeld den 3 juni 16721). En
anteckning härom säger, att "icke mera än några stufvor, förutom de på nedre
änget byggde voro, undsluppo".
Man torde utan större risk för misstag kunna antaga, att den nya kyrkostaden byggdes på den gamlas plats. Området delades in i "kvarter" och i mitten på 1700-talet hade en stad på omkring 300 hus, stugor, bodar och stall,
vuxit upp. Tvåvåningshus funnos emellertid inte.
År 1835 härjades på nytt kyrkstaden av eldsvåda. Denna gång ansågs det
att mordbrand förelegat. Man gick så långt, att man å sockenstämman anslogs 400 rdr. åt den som kunde utpeka, vem som av våda eller uppsåt anlagt
elden.
Frågan om kyrkstadens återuppbyggande blev nu aktuell. Redan på hösten
samma år fingo ett par personer i uppdrag att uppgöra förslag till återuppbyggande, varvid förutsättes att stugorna skulle uppföras på större avstånd än
förut från gårdarna på andra sidan den s. k. Graven, d. v. s. på den plats, där
den nu ligger.
Några månader senare förelåg länsstyrelsens resolution angående kyrkostadens reglering. I dessa föreskrifter bestämdes bl. a. att husen ej skulle få
sammanbyggas eller uppföras i två våningar.
Vidare stadgades förbud för
') F e l l s t r ö m ,

anf. arbete.
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inhysning av löst folk, en vana som återspeglas i 1700-talets församlingsböcker där ett par sidor upptages med förteckning på de som inhystes i kyrkostugorna. Rätt till kyrkstuga skulle endast den ha, som bodde över en mil
från kyrkan. Stugorna skulle endast få användas vid gudstjänstbesök och vara stängda under vardagarna.
Det starka missnöje som dessa bestämmelser utlöste, resulterade i protester
och resolutionen överklagades. Man ville bygga efter råd och lägenhet antingen en- eller tvåvåningshus. Vidare ville man ha klart utsagt att det inte
var förbjudet begagna stugorna under veckorna "när ägaren någon gång i
lagliga ärenden stadd måste sig framme vid kyrkan uppehålla".
Vid förklaringar över besvären anfördes bl. a. att Skellefte socknemän skulle anse sig belåtna "om de enligt förfädrens sed, som ej haft oskäl med sig, få
under besök vid kyrkan med sitt husfolk inrymma sig i de ganska anspråkslösa
hus som klimatets stränghet gjort oumbärliga."
Skrivelsen är undertecknad av ett par Ersmarksbönder och två Varuträskbönder.
Under de närmaste åren begärde omkring 400 personer rätt att uppföra
kyrkstugor. Efter vårannan 1837 bröts den nya huvudgatan genom kyrkstaden, och några år därefter stadgades att den som ej inom 3 år bebyggt sin
tomt hade att överlåta denna på någon annan. I samband härmed resolverades att kyrkstugorna på Brännan m. fl. platser skulle förflyttas till nya platsen.
Efter en del bråk kom från länsstyrelsen en skrivelse år 1852, däri ägare av
kyrkstugor å Brännan ålades att vid laga påföljd flytta dessa inom ett år. I
detta samband erinras om villkoren för kyrkstugors anläggning i kungl. brevet av den 6 maj 1817. I denna förordning stipuleras bl. a. att inga kyrkstugor få uppföras eller köp av dem slutas utan vederbörligt tillstånd, samt att
stugorna mellan ägarnas gudstjänstbesök ovillkorligen skulle vara obebodda
vid 3 rdr. 16 sk. vite.
Prosten Fellström anser 1 ), att dessa föreskrifter gälla ännu i dag.

Under det århundrade som snart förflutit, sedan kyrkostadens förflyttning
skett, har den flerfaldiga gånger varit nära att förstöras dels av vådeld och —
åtminstone vid ett tillfälle — av mordbrand. Dessbättre har så icke skett.
Skellefteå kyrkostad upptager för närvarande 238 olika byggnader, därav
123 boningshus och 115 stallbyggnader. Stallarna äro indelade i 174 särskilda
stallar och kamrarnas antal torde vara omkring 450. Sannolikt är antalet betydligt större. Efter gamla numreringen finnes nummer på över 600, men då
åtskillga förändringar ägt rum under tidernas lopp, har denna numrering
förlorat all betydelse och torde inom den närmaste tiden komma att göras om
på nytt på basis av en nyligen uppgjord karta.
*

*

*

Med Skellefteå lämna vi den nordligaste av kyrkstäderna i länets
kustland. Hur frestande det än vore att gå vidare och även inrycka
Piteå och Neder-Luleå i detta sammanhang, då, åtminstone vad
den sistnämnda kyrkstaden beträffar, mycket av kulturhistoriskt intresse och tillfälle till synnerligen intressanta jämförelser skulle er') Anf. arbete.
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bjuda sig, måste jag avstå därifrån för att i stället ägna några ord
åt de lappländska kyrkstäderna inom länet. Dorotea, Fredrika,
Lycksele, Åsele och Vilhelmina komma härvid i betraktande.
Av
dessa är det emellertid i våra dagar endast en, som har något av
intresse att bjuda, nämligen Åsele, sedan såväl Lycksele som Vilhelmina kyrkstäder så gott som fullständigt gått till spillo.
Beträffande Fredrika och Dorotea kyrkplatser äro de av alltför
ungt datum och av för ringa omfång för att egentligen alls komma
inom vår intressesfär. Ur kulturhistorisk synpunkt kunna de sägas
vara utan större betydelse. Så har emellertid ingalunda varit fallet
med Lycksele och Vilhelmina. Men bägge hava på grund av flera
olika omständigheter men i främsta rummet eldsvådor, så derangerats, att de ej längre på allvar kunna räknas med. Vilhelmina gamla kyrkstad, varav f. ö. enstaka rester ännu kvarstå inblandade mitt
upp i en modern bebyggelse av sådan art, att den icke med bästa
vilja i världen kan stämplas som ett utslag av pietetsfull hembygdsvård, gör i sitt nuvarande skick ett enbart nedstämmande intryck.
Den verkar kåkstad, där gammalt och nytt blandats ihop på ett sådant sätt, att man helst önskade se alltsammans jämnat med marken
och närmast beklagar, att vådeiden, då den rasade, ej gick fram radikalare, än vad som var fallet.
I Lycksele har den gamla kyrkstadsplatsen vid "Gammplats-
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avan" ersatts av en "modern" kyrkstad (om det paradoxala uttrycket tillätes) på den s. k. Finnbacken. Denna kyikstad, numera permanent bebodd av mindre bemedlade familjer och arbetare, omfattar ett tiotal tvåvåningshus samt därbakom en rad kyrkstallar, vilka
torde vara de äldsta husen på platsen. Något kulturhistoriskt värde har denna bebyggelse ej.
Detsamma gäller om några kyrkstugubyggnader i Stensele, likaledes av ungt datum.
Av så mycket större intresse är Åsele kyrkoplats. I sin nuvarande form troligen till större delen härrörande från 1800-talets mitt
eller något senare visar den en helt annan typ än kustlandets kyrkstäder. Vad som först och främst frapperar, är den omsorg med
vilken varje del av bebyggelsen utformats och den individualitet
som präglar varje enskilt hus. Slående är också den omständigheten att en för länet så tämligen ovanlig byggnadstyp som korsbyggningen här allmänt förekommer och i ett utförande, som präglas av den säkraste arkitektoniska smak och känsla. Här är det det
ångermanländska kultur inflytandet, som på det kraftigaste spelat in.
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Stadsplanen visar, enligt en redan år 1860 upprättad karta, en
tämligen regelbunden kvadrat, där huslängorna spatiöst disponerats kring ett likaså kvadratiskt torg. Kartan upptager ett 40-tal
huslängor med i regel fyra hus i var länga.
Såvitt det varit mig möjligt att kontrollera har denna plan bevarats intact ända in i våra dagar. Att så kunnat ske är desto märkligare, som Åsele kyrkstad även i ett annat viktigt avseende skiljer sig
från kustlandets stora kyrkstäder, nämligen däruti, att den i stor utsträckning — och troligen redan mycket tidigt — i uppenbar strid
emot Kungl. Brevets av år 1817 förbud, blivit säte för ett permanent beboende, i det att till platsen inflyttade hantverkare och deras
familjer, handlande och andra hyrt eller köpt in sig i ett flertal avkyrkstadens stugor.
Att Åsele kyrkstad trots dessa omständigheter undgått det öde
som under likartade förhållanden övergått flertalet av de övriga
lappländska kyrkstäderna av någon betydelse — att mer eller mindre fullständigt spolieras — är förundransvärt. Det är att hoppas att
framtiden må bliva Åsele lika gynnsam som det förgångna varit,
utan att en sådan radikal åtgärd behöver vidtagas som att nu, efter
en mer än halvsekellång praxis i motsatt riktning, åter söka tvångsvis tillämpa Kungl. Brevets av 1817 bestämmelser och avhysa de i
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Kyrkstallar, Åsele.

kyrkstugorna bofasta samhällsmedlemmarne. Det skulle väl för
övrigt bliva ett företag av sådan omfattning och räckvidd, att det
helt enkelt skulle visa sig omöjligt att genomföra utan katastrofala
följder för samhället som sådant och dess framtida utveckling. —
Att en underlåtenhet härutinnan dock förr eller senare måste resultera uti, att Åsele gamla kyrkostad så helt kommer att slukas
upp av och övergå i det kringliggande utvecklingskraftiga municipiet, att dess ursprungliga karaktär utplånas, torde vi nödvändigtvis få finna oss uti. Det blir en av dessa landvinningar som det
moderna samhällslivet stundom måste göra på gamla kulturvärdens bekostnad, därför att det till sist icke fanns någon annan utväg
övrig.
Innan dessa anteckningar avslutas må några ord ägnas åt det
problem som berör kyrkstädernas framtid.
Som redan ovan nämnts, lever den kyrkliga traditionen alltjämt
frisk och stark i dessa landsändar och kyrkstäderna ha alltjämt sin
uppgift att fylla. Likvisst är det sant, att med varje år som går
minskas denna uppgifts betydelse. Orsaken härtill är givetvis att
söka i det moderna kommunikationsväsendet. Tio mil betyda i dag
mindre än vad en mil gjorde för femtio år sedan. Motorismen har
14
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snart definitivt besegrat allt vad avstånd heter. Skall utvecklingen
på detta område fortsätta, som den har börjat, torde inom mindre
än tio år härefter de gamla kyrkstädernas uppgift vara slutförd för
alltid. Då uppställer sig frågan: Vem vill sedan taga på sig ansvaret för deras fortbestånd? Att de ursprungliga ägarne själva
eller deras efterkommande och arvtagare skola vårda sig om denna
del av arvet, som för dem ej längre äger någon som helst praktisk
betydelse, torde vi ej ha rätt att hoppas, utan att göra oss skyldiga
till en alltför ljus optimism. Att vederbörande kommuner, kanske
i de flesta fall redan förut hårt beträngda i ekonomiskt avseende,
skola visa sig benägna att axla ansvaret, torde lika litet vara att
vänta.
Återstår endast en möjlighet: att staten själv tager hand om uppgiften. Ett dylikt steg borde ej behöva bjuda oöverstigliga svårigheter. Problemet är visserligen icke ännu direkt aktuellt, men frågan är, om icke en preliminär utredning redan nu vore på sin plats.
För Västerbottens del kunde denna utredning begränsas till att
omfatta Skellefteå, Burträsks och Lövångers kyrkstäder. Dessa tre,
de största, vackraste och bäst bevarade, representera var för sig ett
kulturhistoriskt värde av så hög valör, att deras tryggande för framtiden borde kunna betraktas som en nationell angelägenhet.
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Upptecknad av O. BURSTRÖM.

1. Den rikéste bonn uti Villvassbynom vaer —
De' lider oppå rade —
Han jord e brölopp om steckuvintersdaeg.
De' lider
Å' bohle vaer jort borti 'om kwistun tall.
De' lider
Å' bröe vaer baka borti dynj stövermall —
2. Da raea hon komme inna gahln som bäst,
He tjwille nedi gryt'n 'n tjuguarshäst.
Men tag, sae a' Krestin 'n skiva deill,
Jeg tro he ska reck at dem, baera du veill.
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3. Nej, tig du, Krecke, du ovähnu wam!
Du veit int du, att veintern jer tjvå å tretti vecku lang
Den fineste rett, som hon gsev sinom mag,
He vser nalta spetamort nedi e' trag.
4. Å' mort'n han glimma se grannt som e' gull,
Vor'n iviga tjeling to nevan full.
Å tjelingen dem togge, å' trage vart tömd,
Å magan han stinnese, å sarja vser glömd.
5. Å' brura hon danse innet golven som en häst,
Å Hop-bergs-gobben fjonke; för hanom gick'e bäst.
Men liljvacker lappen han sset som en myhl.
A' hemmars-Krestin gick dit å' sobbe'n ve om syl.
6. Å' opp hoppa lappen, å pipa hans gnäll,
Å' tjelingen dem danse ve vor senn ksell.
Men neamörkre tjankne, å kallt vser 'e' ut,
Å' mset'n haedd dem itti opp, å sen vser e' slut.
Ovanstående nidvisa, om man så vill, härstammar från övre
Burträsk. En soldat, Boberg, död 90-årig i början av 80-talet har
med visshet sjungit den i sin ungdom, troligen tillsammans med indelta soldater under marsch till "Gumboheia". Denne Bobergs sonhustru, död för länge se'n, lärde mig melodien i min barndom. Då
jag ej kunde undgå att tilltalas av melodiens rungande rytm och
enligt mitt tycke ej oävna tongångar, har jag kunnat behålla den i
minnet.
Den ej så litet humoristiska kritiken över den beryktade snålbondens bröllop, som utgjutes i den glada gånglåtens form, har väl
även sitt värde för belysande av dåtida människors kynne.
För den, som behärskar någon västerbottnisk dialekt, möter det
säkerligen intet hinder att, trots den bristfälliga ljudbeteckningen
läsa och förstå.
Några förklaringar kanske ändå: se = brett, öppet a, a = a i
t. ex. ordet hat. Kort och lång vokal lika djup. hl = tjockt 1, w = o,
lj i ordet lilj, med ett egendomligt s-ljud.
"He lider oppa rade" = Det lider (är nära på slut) på råd (möjligheter). Jmfr Jag har ej råd att bjuda på mer än huset förmår.
Stecku = Stackot = kort = vintersolståndsdagen.
"Rsea" = raden. En rse = en rad, best. f. rseå, brudföljet.
"Twille" impf. av twill = snurra runt.
Owähnu — förvand, bortskämd; wam —- vomb, mage. Alltså
"du owähnu wam" du (i fråga om mat) bortskämda mage, som
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"inge magahov haev" d. v. s. som bara vill frossa utan tanke på
kostn.
"Fjonke" impf. av fjonk = skumpa; en något fjollig åldrings försök att dansa plastisk dans.
Spetamort = spir eller spjäl, jmfr spirlånga. Mört som efter att
ha saltats sättes på trästickor för torkning i solen å en södervägg.
"Sobbe impf. av söbb = sticka. Sobbe'n = stack honom.
Myhl = trasbylte, boll av klutar. Hemmars — hemmans-Kristina följde med hemmanet som födorådstagare.
"Tjankne" = tjocknade, tätnade. Ett mycket staikt uttryck för att
det blev nattsvart mörker. Nedans i och för sig kolsvarta mörker
tätnar.
Nea = nedan.

Folkskolläraren Nils Eriksson, Bäsksjö,
förste pristagare.
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slutet av år 1928 utlyste på initiativ från Nordiska Museet Västerbottens-Kuriren en kulturhistorisk pristävling. Det gällde för
deltagarna att insända uppteckningar av gamla tiders lekar,
spel och upptåg.
Som prisdomare fungerade en nämnd, bestånde av amanuensen
vid Nord. Museet Sigfrid Svensson, intendenten H. Mn-Palmgren
i Umeå samt en medlem av Västerbottens-Kurirens redaktion.
Tävlingen omfattades med ett glädjande stort intresse. Över ett
femtontal tävlingsmanuskript inflöto, därav ett flertal synnerligen
omfattande och vittnande om ett påfallande intresse för uppgiften
I mars månad detta år voro prisdomarne för sin del klara med
bedömningen och prisutdelningen försiggick enligt följande lista:
F ö r s t a p r i s o c h h e d e r s p r i s (30 kr. samt ett par bokverk, Nordiskt folkminne och Keyland, Julbröd, julbockar och staffanssång) har tilldelats Nils Eriksson, Bäsksjö.
A n d r a p r i s (20 kr.): Ferd. Jonsson, Bastuträsk, Bjurholm.
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T r e d j e p r i s (15 kr. vardera): E. Krantz, Granö, och J. Hedin, Baggböle, Brännland.
F j ä r d e p r i s (Klein, Runö): Joh. A. Eriksson, Skolgatan
105, Umeå, Ernst Olsson, Bygdeträsk, Naima Bergkvist, Åkulla,
Bygdeå, och Axel Fällman, Ön, Umeå.
E x t r a p r i s : J. G. Eriksson, Mobäck, Vännäs (Skansen,
gårdar och hus jämte en av hembygdsföreningens årsböcker).
Dessutom erhöll varje deltagare i tävlingen såsom uppmuntran
och minne en årgång av Hembygdsföreingens årsbok "Västerbotten".
Priserna ha skänkts dels av Västerbottens-Kuriren och Nordiska
museet, dels av Västerbottens läns hembygdsförening.
Om resultatet av pristävlingen uttalar sig amanuensen Sigfrid
Svensson på följande sätt:
"Jag anser att pristävlingen gett ett mycket gott resultat. Redan storleken
ger en föreställning om den energi och det intresse, som de tävlande ägnat
uppgiften. Men fullt motsvarande förväntningarna är även resultatet kvalitativt sett. Med glädje konstaterar man först och främst, hur tydligt deltagarna haft klart för sig meningen med pristävlingen, nämligen att inte blott få
fram svar på enstaka frågor utan att också få något av så att säga lekarnas
miljö.
Det är med tacksamhet, som Nordiska museet införlivar detta material med
sitt arkiv. Det är också att hoppas, att materialet inte bara skall ligga magasinerat där, utan en gång bearbetas och sammanställas. När de folkliga lekarnas historia en gång blir skriven, kunna också deltagarna i den nu avslutade pristävlingen räkna sig som medarbetare i den.
En särskild eloge bör 1 :ste pristagaren ha för sitt stora och värdefulla bidrag".
*

Ett av intendenten Palmgren sammanställt urval ur förste pristagarens manuskript har under året publicerats i Västerbottens-Kuriren (se numren 82 och 88 onsdagen den 10 april och onsdagen
den 17 april 1929, inalles fyra spalter).
Därest så blir möjligt, hoppas årsbokens redaktion i en följande
årgång få tillfälle att publicera i dess helhet förste pristagarens synnerligen intressanta och värdefulla manuskript. För denna årgång
av hembygdsboken har red., med benäget samtycke från Nordiska
Museet, utvalt ett annat av de prisbelönade tävlingsbidragen för
publicering.
Manuskriptet, signerat av psendonymen Tante Nanna, återfinnes
härnedan under rubriken Ett bondbröllop i Bygdeå för 50 år sedan.
Manuskriptets form har nödvändiggjort vissa redaktionella ändringar. Sålunda ha några ovidkommande partier uteslutits och
skildringen i sin helhet något koncentrerats och förkortats.
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Sitt icke minsta intresse äger detta tävlingsbidrag i sin egenskap
av skildrad självupplevelse. De västerbottningar, som i våra dagar
kunna berätta om ett riktigt bondbröllop i gamla stilen, där de själva varit med som gäster och vittnen, äro med säkerhet lätt räknade. —
*

ETT BONDBRÖLLOP I BYGDEÅ FÖR 50 ÅR SEDAN.
Av "TANTE NANNA".
(Prisbelönt bidrag i tävlingen "Lekar, spel och upptåg"),

är jag var omkring 8—9 år, alltså omkring år 1875, fick jag
för första gången följa med far och mor på ett bröllop. Det
var en syster till min far som gifte sig med äldsta sonen till
en storbonde, vilken för att kunna taga emot sitt farshemman och
lösa ut syskonen enligt den tidens tradition även sökt sig en förmögen bondjänta. Nu kunde det också bli ett hejdundrande bröllop.
Eftersom far och mor reste till bröllopsgården redan på lördags
afton, hade jag gott om tid och tillfälle att få se och förundra mig
över alla tillrustningarna, jag, som tidigare aldrig varit med om någon större festlighet än ett husförhörskalas.
Det var på höstsidan. När vi om kvällen kommo fram, var där
redan mycket folk församlat; släktingarna i främsta rummet.
Kokmora och hennes biträden lade sista hand vid stekning och
avprovning av maten som skulle vara till bröllopsmiddagen, både
lutfisk och kött av alla slag samt färsk fisk i mängd för att räcka i
tre dagar. Så var det ett par tunnor hembrygd dricka, några 15-kannors kaggar med brännvin och en dito med konjak. I stora köket
var smörgåsbordet dukat med all möjlig mat och en stor flaska
brännvin på bordet. Flaskan var målad med stora röda blommor
på ena sidan och husbondens namn på den andra. Alla nyanlända
fingo förse sig vid bordet till de blevo muntra och glada och började
deltaga i tillrustningarna. Några ordnade bänkarna och borden i
salen. Somliga sprundade kaggar och fyllde brännvin på stora
gröna glasflaskor rymmande två till tre kannor.
Så kom då söndagen, bröllopsdagens morgon. I salen dukades
en mängd långa bord vid tre sidor av rummet och i kammaren ett
bort, det senare för de gäster som ej voro släkt.
Väldiga högar av limpbröd voro uppskurna på brödkorgen och
bland alla annan undfägnad fanns minst två stycken blommiga s. k.
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bordsflaskor med brännvin på varje bord, med en rågbrödsskiva på
varje flaska i stället för kork.
Nu blev det för en del unga släktingar att gå ut i byn och bjuda.
Man gick två och två, man och kvinna. Kvinnan bar en korg med
brödskivor, mannen en brännvinsflaska. Var och en som bjöds till
bröllops skulle ha en sup och en skiva av brödet. Var det så att
han ej var riktigt bestämd att komma ändå, bjöds han ytterligare en
sup eller två.
Vid middagstiden började gästerna komma.
Alla blevo bjudna
till det i köket dukade smörgåsbordet. Den som så önskade kunde
här få ett par supar, annars var det vanligt att man nöjde sig med
en sup och ett par smörgåsar.
Under det man väntade på prästen, började ungdomen samla sig
i grupper ute och inne, dels för att uppliva gamla bekantskaper,
dels för att skaffa sig nya. Brudfränken eller brudframman anlände under förmiddagen. Hon var vanligtvis prästdotter.
Efter
gudstjänstens slut kom så prästen och vigseln vidtog, efter vilken
omedelbart serverades ett glas vin och brudparet lyckönskades.
Och så var det tid att placera sig vid middagsbordet. I mitten
satt brudparet, vid brudgummens sida hans föräldrar, vid brudens,
närmast brudframman, därefter brudens moder och hennes övriga
släktingar. Det blev ett väldigt ätande och drickande och icke ens
prästens närvaro förmådde hindra, att stämningen snart blev nog
så hög. Äntligen var måltiden slutad. Prästfar i egen hög person
steg upp och bjöd upp bruden till dans. Det var signalen. Om
d e t blev någon riktig dans, är väl ingen som vet, men sen bar det
i väg för brudgummen och prästfröken och sen var det tärnorna och
marskalkarna och hela långa raden. Det blev liv och lust en stund.
Prästen drog sig snart ur leken för att språka ett tag med gubbarna och gummorna samt få sig en pris snus av de rara gummorna,
som sutto med var sin snusdosa i den rymliga kjortelsäcken.
Först sedan de nygifta lämnat bröllopsgården, släpptes barrabarn riktigt lös. För den som hade lust att berusa sig, fanns det
ingen och intet som höll igen. Var och en måste s. a. s. ha "maghov", vilket nog för mången .var svårt på den tiden, då brännvin
fanns att köpa fritt och hela fat delades vid högtiderna. Det åts och
dracks och dracks igen. Den som fått sig för mycket till bästa fick
gå utom knuten för en stund. Dock hölls någorlunda ordning så
länge "siarne" voro kvar; värre blev det framåt morgonsidan.
Emellertid hade spelmannen fått sig för mycket till bästa. Medan han sov ruset av sig, föreslog en kvick och livad nämndemansson, att man skulle göra lekar. Sagt och gjort. Han ryckte en
flicka med sig ut på golvet och snart voro de gamla danslekarne i
full gång.
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I stort sett voro danslekarne varandra lika. Endast melodierna
och visorna växlade. De lekande gingo hand i hand sakta runt i
ring. Inne i ringen dansade en gosse och en flicka.
Bland lekarne kunna följande nämnas:
"Kom, sköna flicka :-: dansa med mig :-:
mitt uti dansen :-: kysser jag dig :-:" etc.
•och
"nappa fast den ni behagar att nappa :-:
och sen så kommer prästen med sin långa svarta kappa :-:
(här ryckes en gosse in i ringen)
han skall oss till samman viga :-:
du skall heta far och du skall heta mor
(här ryckes en flicka in i ringen)
och du vår lilla nätta piga :-:
(här dansa "brud" och "brudgum" tillsammans)
och själva prästen han tjangsä med piga"
(här stanna de både sistnämnda inne i ringen och
leken fortsätter som förut).
I en annan lek gick en gosse inne i ringen och sjöng:
"Drick ur mitt hjärtas sista skäl,
bägaren i hand, säga flickans namn
hur heter hon?
(tager en flicka vid handen).
Jo Maria, hopp tralala
Maria hon är bra, tack skall hon ha,
som drack så bra, tack skall hon ha ..."
Andra lekar voro "Flickan går i dansen med röda gullband" och
"Vi skall ställa till en roliger dans, vi ska binda
både krona och krans
i dansen
vacker är du när du dansar och ler
vacker är du, när du kärestan ser,
du lilla.
Hej hopp för en roliger dans
hej hopp för krona och krans
i dansen ..."
"Det var en lördagsafton, jag gick i lunden grön
där mötte mig en flicka, så fager och så skön", etc.
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"Uppå källarbacken, uppå källarbacken
haver jag min lilla vän
vacker han är, gläder och kär
mig bjuder han på dansa." —
Medan danslekarne pågå sitta de äldre och de mera försigkomna ungdomarna i de andra rummen och låta sig väl smaka av de
förfriskningar som bjudas i överflöd: toddy och kaskar. För att
muntra upp fruntimren bjudes på sirapsbrännvin, som verkar stimulerande framför allt på de unga och ovana flickorna. Skämde en
eller annan av dem ut sig togs det ej så illa upp, det märktes ej
mycket i det allmänna stimmet, som nu stigit till sin höjdpunkt. Av
de unga männen funnos inte många som längre förmådde stå på
sina egna ben. Två och två gingo de igenom rummen och ut till
"siarne", vilka icke heller längre voro nyktra. Ett och annat gruff
uppstod mellan gästerna och siarne men det slutade med att de senare så småningom skingrades och drogo sina färde.
Under tiden hade spelmannen på nytt vaknat upp. Några stråkdrag på fiolen satte liv i ungdomarne. Det spelades nu upp en kadrilj, och ett fasligt orerande uppstod då var och en skulle skaffa
sig en vis - å - vis. Det gällde att söka reda på den "bröllopsflamma" som man nog tidigare på dagen hade utsett åt sig, men senare
glömt bort för all dryckjoms skull. De som hållit sig flitigare till
dansen, hade det nu bättre förspänt med flickorna.
Redan tidigare hade vi barn sökt oss tillsammans. I bagarestugukammaren funno vi en plats lämplig för våra små lekar. Någon
föreslog att vi skulle börja med den lek som heter "Farmor i fallen".
En av oss gick då "att se bort" som det hette. En annan tog nu sot
på fingret och strök över ögonen på den som "såg bort", och frågade därefter: "Svettas du?" Då svaret blev nej, invände alla: "Jo,
jo!" Då han fortfor att neka satte man nu en spegel framför ansiktet på honom, varvid allmänt skratt utbröt. — En annan lek var att
"Se lappstinta dansa i tröjärmen". Man lade en kofta eller en tröja
över huvudet på någon av deltagarna och sade till honom att kika
upp igenom koftärmen. Då skulle han få se "lappstinta dansa".
Just som han kikade upp, passade den, som höll upp tröjärmen, på
att hälla ned en kopp kallt vatten genom ärmen i ansiktet på den
som tittade. —
En annan lek var "att flytta spiseln" och "ge stryk med brand-<
gaffeln".
En fick gå utom dörren. När han kom in igen, lovade
de andra att hava flyttat spisen i en annan vrå av stugan. Och om
de inte kunnat göra det, skulle den som varit ute, få ge dem stryk
med brandgaffeln.
När den utgångne ropades in igen, stodo alla och beklagade sig,

140

att de icke förmått flytta spiseln, och erbjödo sig nu att ta emot stryk
av brandgaffeln. Exekutorn gick nu och tog tag i denna tingest —
men fick brått att släppa den igen. Medan han varit ute hade nämligen de innevarande passat på att hetta upp gaffeln så att den brände, då man tog den i handen.
Bland övriga sådana skämtlekar var det en, som hette "att lyfta
någon från golvet med ett halmstrå", och den tillgick på så sätt, att
en av deltagarne fick lägga sig på golvet. En annan skaffade sig ett
halmstrå och en näve aska från spiseln. Den liggande fick nu bita
i halmstrået, med vilket han skulle "lyftas". Samtidigt passade
lyftaren på att strö askan i synen på honom, varvid han naturligtvis snabbt flög upp från golvet.
Utom skämtlekarne roade vi oss också med ringlekar och danser,
t. ex. "Skära, skära havre" och "Väva vadmal" m. fl.
I bagarstugan bodde en medelålders kvinna som var lite "konstig" i huvudet och varför hon ej fick deltaga i bröllopet. Hon var
snäll mot oss barn och erbjöd sig att hjälpa oss med våra små lekar,
vilket vi dock avböjde. Då lovade hon i stället att visa oss hur man
dansade menuett. Med händerna i sidan trallade hon en melodi och
figurerade efter den med kroppen. Snart drog hon sig emellertid
tillbaka för att ägna sig åt sin snusdosa, en favoritnjutning för de
flesta äldre kvinnor på den tiden.
Så fortgick festen till långt frampå morgontimmarna. Då, sedan man inmundigat "nattmålet" skiljdes man äntligen för den dagen för att få några timmars sömn.
Dagen därpå, när alla gästerna åter hunnit samlas och trakteras
med kaffe, hittar någon spjuver på att gå ut i vedboden och hämta
en vedklabb.
Nu gäller det för gossarna att se till, att ingen flicka, som vid avfärden från bröllopsgården på natten förut haft gossällskap, släppes in i salen, utan att förut ha blivit hissad med klabben i taket.
Ingen ville godvilligt finna sig häri, därför blev det ett förskräckligt stimmande innan alla genomgått proceduren.
Härefter blev det nu frukost med traktering och dans liksom föregående dag. Vi barn drogo oss för oss själva till vår bagarstugkammare och många av de äldre pojkarna och flickorna, som inte
lärt sig dansa, följde med oss. Vi lekte pantlekar 1 ) och blindbock
*) Bland pantlösningsstraff som förekommo, må särskilt nämnas två, som
kallades " k o r t h ä n g " och " l å n g h ä n g " . De tillgingo på följande sätt:
" K o r t h ä n g " : Den som skall lösa panten får ropa till sig en flicka, med
vilken han ställer sig rygg mot rygg. Så tar han en trästicka mellan läpparna och vänder sig bakåt, varvid flickan bakom skall mottaga stickan även hon
med läpparna. Detta upprepas två gånger.
Vid " l å n g h ä n g " ställa alla deltagarne upp sig i en lång rad, bakom

141
och alla slags ringlekar. En sådan var den s. k. "Balten". Deltagarna fattade varandra i handen, par om par i en lång kedja. Sedan började man rulla eller ringa in kedjan kring det första paret,
tills alla voro samlade i en enda klump. Det var "Bülten". "Bülten" försöker röra på sig, men den är ovig och tung och alla skratta. Till sist bryter sig paret innerst i bulten ut under armarna på de
andra. Så följer par efter par till hela kedjan är rak igen.
En annan danslek var "Den förborgade luckan". Ett par håller
varandra i händerna. Under deras upplyfta händer passerar dansringen under det följande visa sjunges:
"Öppen står den förborgade luckan
(eller: både portar och luckor)
alla skola vi därigenom dra
men ingen slipper i dansen fram
förr än han säger sin kärastes namn.
Vad heter han? (hon)?"
Vid de sista orden fäller paret ned armarna och inringar och fasthåller på så vis någon av dem, som går i ringen. Är det en gosse
så måste denne nu säga ett flicknamn och så fortsättes sången på
t. ex. följande sätt:
"Gustaf och Maja
dem vara nu fäst.
Han gav henne ringen och en
appelgrå häst
hon gav honom ja,
han ville henne ha
han bad henne vara välkommen".
*

Medan vi vilade oss från lekarna en stund, passade några av ynglingarna på att visa styrkeprov, som t. ex. "dra fingerkrok" och
"dra dosa". Andra gingo ut och luftade på sig ett tag. Nu ropade den gamla kvinnan i stugan på mig och bad mig skaffa henne
snus i dosan. En av gossarna gick då till en äldre man i bröllopsstugan och fick av honom några snuskorn som han lämnade åt
varandra, varannan pojke och varannan flicka. Den främste i raden tar som
vid "korthäng" en trästicka mellan läpparna och räcker den till bakomstående
flicka, som i sin tur befordrar stickan vidare på samma sätt. När stickan så
gått från mun till mun genom hela raden, sändes den tillbaka till utgångspunkten på samma sätt. Under stickans vandring plägar gossarna bita av
den, så att den vid återkomsten är mycket kort.
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gumman. I glädjen häröver erbjöd hon sig att sjunga för oss en
gammal visa. Den lydde så här:
Å gumman hon sa' till dottern sin:
"Peter på Lia har friat till dig
å vill nu inf längre bia."
Dottern:

"Hälsa du Petter, att han får gå hem
och sköta sitt sura, låghalta ben
och smeka sin brännvinspanna."

Gumman: "Sigrid, du bräker dig som ena get
packa dig ut på dörra..
Gubben han är ju så gammal en man,
inte så länge leva han kan,
sedan så får du ärva.
Sedan så får du välja dig ut
en så ung och rasker en gut
till dina äkta make.
Se'n får du tömma gubbenes skrin
och hålla kalas med öl och brännvin
så glädjen står högt i taka".
Bröllopet stod i dagarna tre,
bruden vill ej på brudgummen se,
och ej med till sängen fara.
Bruden hon satt i ungkarlars lag
just att fördriva tiden.
Men gubben han levde i tjugu-gu år,
innan så hade Sigrid fått barn
och då var hon käring redan.
Sedan så fick hon sig äntligt en gut
som slamra och svor och sa':
käring, vet hut!
och klappade flickor sedan.
Ja, det var gummans i bagarstug-kammarn visa.
Men nu återvända vi till bröllopsstugan. Där hålla de som bäst på att "lys gåven", som hette. En nära släkting till de nygifta, som fungerade
som värd vid gästabudet satt i salen med ett bord framför sig. På
bordet stod en brännvinsflaska och några glas. Nu framkommo
först de närmaste släktingarne till brudfolket och avlämnade sina
bröllopsgåvor, vilka uppräknades och avtackades av värden Var
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det mycket, berömdes det, och givaren bjöds på flera supar. Så
fortsattes, tills alla avlämnat sina gåvor, och därefter började dansen och kalaset på nytt och höll på långt fram på natten.
Tredje dagen var det mindre folk närvarande. Det var mest släkten som var kvar. Nu skulle man "dansa ut sig". Med bruden
dansade alla flickor, med brudgummen gossarna. Sedan "dansade
bruden in sig" med alla gummorna, börjande med sin mor och sedan med brudgummens o. s. v. raden igenom.
Och därefter var det då äntligen slut med denna åtminstone för
oss barn så ovanliga upplevelse. Genom samtal med föräldrarna
långt efteråt och deras besvarande av alla frågor, har händelsen
förmått hålla sig frisk i minnet genom åren.
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Av H. M:N-PALMGREN.

O

r 1862 inskrevs i Umeå läroverk en yngling, vars namn med
tiden skulle bliva ett bland vårt lands främsta. Han hette Harald Gabriel Hjärne och var född 1848 i den lilla västgötastaden Skövde, där fadern varit militär. Från Skövde flyttade familjen till Umeå, där fadern tillträdde postmästaretjänsten. År
1862 inskrevs som sagt sonen Harald i Umeå läroverk, vilken läroanstalt han kom att tillhöra under tre år, eller till år 1865, då han
här avsolverade sin studentexamen.
De minnen, som i staden bevarats från den blivande store historieforskaren och professorns skolgång, äro av allt att döma mycket
få och knapphändiga. En liten anekdot från själva studentexamen
lever emellertid kvar och förtjänar att anföras.
På kristendomsförhöret fick sig den unge abiturienten följande
fråga förelagd: På vad sätt blir människan rättfärdig? Hjärnes
svar löd till allmän föibluffelse: "Genom att hålla lagen". — Förhörsledaren sökte, påstås det, att få Hjärne att frångå denna sin
mening men lyckades icke. Abiturienten vidhöll sitt påstående, som
ju mindre stämde överens med en sant luthersk uppfattning än den
var betecknande för den blivande store kännaren av de gamla svenska lagarna.
Någon gång i början av 1860-talet, närmare bestämt 1864, bildades Umeå Gymnasieförening. Otvivelaktigt fanns bland stiftarne
till denna förening såväl den unge Erik Olof Burman (f. i Umeå
landsförsamling år 1845 och inskriven i läroverket 1855) även han
med tiden professor i filosofi och berömd man, som den några år
yngre Harald Hjärne.
Då Umeå brann år 1888, undergick Umeå gymnasieförenings
värdefulla arkiv tyvärr samma öde som de flesta andra arkivaliska
samlingar i staden, det brann upp och förintades. Några skriftliga
minnen från föreningens äldsta tid hava sålunda icke bevarats. Så
har man åtminstone trott ända intill detta år. Nu har det emellertid visat sig, att det ej är fullt så illa ställt.
Under den gångna hösten har läroverkets nuvarande styresman
rektor Hugo Jungner av en medarbetare i Dagens Nyheter, fru
Elin Brandell, maka till framlidne fil. lic. Simon Brandell i Stock-
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holm, emottagit en för hela läroverket men för dess gymnasieförbund i synnerhet lika oväntad som välkommen gåva, nämligen ett
litet handskrivet, i klotband bundet häfte innehållande
Utdrag af Umeå Gymnasieförenings Opera
1864—1877.
I ett samtidigt bifogat brev meddelar givarinnan, att häftet återfanns tillsammans med en hel massa andra gamla luntor i en kista,
som i trettio år stått gömd och glömd på en Stockholms-vind. Böckerna hava tillhört hennes framlidne make, student i Umeå 1878.
Bland bidragen i den gamla boken är det framför allt de två första som fånga uppmärksamheten och intresset, Redan på första sidan möter följande rubrik:
Tal vid Gymnasieföreningens första sammanträde till Klubb 1864
af dess Primas E. O. Burman.
På två sidor i stor oktav följer så en avskrift, gjord med liten och
petig men mycket klar och lättläst piktur, av detta tal, vars ingress
lyder som följer:
"Välkomna helsar jag eder till detta rum, som skall blifva ett Panononium, eller den enhetspunkt, dit vi, fria från fördomen, sammanträffa för att gemensamt tillbringa en glad stund. Men endast
en liten tid få vi vara tillsammans, ty på förening följer enligt Ödets
lag skiljsmessa.
Af oss har likväl steget blifvit taget, att till enhet
bringa de skilda och öppna ynglingahjertat för vänskapen . . ."
I högstämda och bildrika ord skildrar talaren i fortsättningen
den långa och mödosamma vandringen till kunskap och vetande,
han talar om Hoppets och Fantasiens svekfulla genier och prisar
till sist Minnets blida norna, som leende tröstar den av sina förhoppningar svikne, genom att för honom rulla upp "sina taflor från lifvets lyckligaste stunder" de som är förknippade med vännerna från
ungdomens vårdagar. —
På tredje sidan i den gamla handskriften möter oss det andra och
kanske intressantaste bidraget, en
Prolog vid öppnandet af Umeå Gymnasie Theater Lördagen
d. 11 Febr. 1865.
Den är skriven på fri orimmad vers och dess författare är ingen
mindre än den sedermera så vittfrejdade professorn i historia vid
Uppsala Universitet, den moderna svenska historieforskningens
nestor, Harald Hjärne.
Prologen återgives här nedan in extenso. Till rektorn vid Umeå
högre allm. läroverk, fil. d:r Hugo Jungner, samt till styrelsen för
Umeå gymnasieförening, genom vilkas tillmötesgående denna årsbok blivit satt i tillfälle att offentliggöra den gamla unika handskriften, stannar red. i tacksam förbindelse.
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vid öppnandet af Umeå Oymnasii theater
Lördagen d. 11 Febr. 1865.
Av H. HJÄRNE.

Välkomna hit! Thalias tempel öppnas
Af oss i dag igen och. tempeltjensten
Af samma händer firas som förut.
Vi tända rökelse på konstens altar.
Man säger, konsten är en lek. Hon är det,
Men englars lek med allvar sammanparad.
Den sanning högre väsen fatta, ren
Och obemängd, de sända ned i brutna färger
Till menskors barn. Och der förnuftet stannar,
förvirradt, svindlande i himlafärden,
Och släcker tankens lampa trött att lysa
En fot, som svigtar på den branta stig,
Som leder upp till lifvets klara källor;
Der ilar känslan, men1 skans förstling, fram,
Och salig skådar hon det eviga,
Och sjunker ned, tillbedjande och häpen.
Kan det väl vara lek för oss, som lyfter
Om ock den minsta flik utdf förlåten,
Som höljer tingens väsen för vår blick.
Ja, dikten är den Jacobsstege,
Som knyter jorden fast vid himlen.
Och englar vandra upp och skrida neder,
Vindlätta, strålande med frid på pannan
Och saligt leende på milda läppar,
och ned de gå att fadrens under tälja,
Ty samma Gud, som målat solens strålar,
Som slungat himlakloten ut i rymden
Att skaparn sjunga i harmonisk gång,
Som bleker liljans kalk i sommarqvällen
Och breder nattens stjernskrud öfver jorden;
Han har ock sänkt sin bild i men1 skans själ,
Utaf det skönas blomma ofvan molnen,
Hvars kalkblad öv erskygga verlden,
Och doften väcker lifvets himlagnista
I millioner väsenden.
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Och merfskan jublar öfver gudagåfvor.
Hon knäpper lyrans strängar i sitt inre,
Och toner dallra, ömsom smäktande
Och ömsom vilda. Sjelf hon målar
Sitt eget hjerta och dess dunkla trånad,
Att upp ur mörkret höja sig mot ljuset,
Och huf det trotsar alla farors gap
I kampen för ett högre. Och naturen
Af skalden skildras, men belyst, förklarad
I skenet af det skönas urbild bortom stoftet.
De heta strider mellan folken kämpas
1 sången, fastän vapenbraket blir förmildradt,
Och svärdets slag mot sköldens jern i toner klingar
Och konsten manar fram en trolldomsverld,
Der sång och målning uti fast förbund
I minnets spegeltaflor frambesvärja
Dess gråa forntidskiftande
gestalter.
Se! glansomflutna, härliga de stå
De höge hjeltar, och sin lefnadskamp
De kämpa om igen; men hjertat b äf v ande
Ser deruppå, ser huf den djerfva kraften
Till slut neddignar ödestrotsande
Och chörens toner brusa genom templet,
Allvarligt, höga sväfva de mot skyn
Och väcka andakt i hvart men'skobröst.
Men sångmön tröttnar att i minnets salar
Beständigt vandra, att i höjden stiga
Beständigt uppå tankens vingar lyft.
Hon är ett jordens barn, fast fina anor
Hon leder ifrån himlen.
Sökande
Hon går kring berg och dal, i hyddans lugn
Hon smyger sig och i palatsens gårdar.
Hon ser hur' men'skor äflas, hur' de jägta
En bräcklig lyckas skuggbild, hur' de krypa
Och hur de yfvas i vanvettigt högmod,
Och löjet, fullt af vemod äfven;
Sitt trollspö skakar hon, de dansa fram
På tiljorna, de små figurerna,
Och deras lif och deras älskog ställas
Uti förvridna bilder framför ögat.
Men öfver skämtet sväfvar ljusets engel,
Osynligt gjutande en doft af allvar
Deri.

Ty skämt och allvar äro bröder.
Den ene smärt och reslig; pannan går
1 högrest hvalf utöfver själens borg,
Och tankens blixtar flamma utur ögat.
Hvart ord, han säger, är en diamant,
Och frid och sanning gå utaf hans mun.
Den andra brodern är en skön gestalt,
Med blonda lockar, fladdrande kring skuldran,
Och glädjens alfer leka i hans ögon.
Men läpparne, de skjuta gyllne pilar,
Som träffa säkert, hvinande i luften.
Så gå de höga bröder ofta skilda,
Men allra bäst de trifvas hos hvarandra.
Vi helga nu ett offer åt den yngre.
På botten utaf hvardagslifvets ström
Der hvila många äkta perlor gömda.
Af dem vi knyte honom nu en krans
Och vira kring hans ljusa panna.
När stormen ryter invid stugans knut
Så samlens här, ty här är lugn och frid.
Den lumpna tid, som qväfver ärans röst,
Som. braskar med förfädrens stora minnen,
Men sjelf ej äger mod att gå i deras spår;
Den ser I här förlöjligad, en bild,
Som väcker ömkanslöje hos Er alla.
Tills folken vakna ur sin syndasömn,
Tills alla klockor klämta upp till strids
För oss också till dess det vare nog,
Att le åt tiden och dess fadda slägte.
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Av H. M:N-PALMGREN.
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land det trettital norrländska konstnärer, som hörsammade inbjudningen till en konstutställning i Umeå sommaren 1929 i
samband med länsutställningen befann sig även en liten
grupp äkta västerbottningar. Tre av dessa hava tidigare presenterats i föregående årgångar av denna årsbok, nämligen C. M.
Lindqvist, Torsten Nordberg och David Wretling. Efter den nu
avhållna utställningen bör denna lista kompletteras med ytterligare
några namn, nämligen: Gunnar Bergner, Bengt Carlberg, Helge
Linden, B. Johansson-Bajo och O. Halleborg. Det gör inalles åtta
målare och en skulptör.
Bland målarne torde C. M. Lindqvist alltjämt intaga främsta
platsen. Även om man icke vetat det förut, gav sommarens utställning det klart till känna. Det tjugotal målningar, akvareller och
teckningar Lindqvist här ställde ut, skänkte i det stora hela en klar
och upplysande bild av hans konstnärskap och personliga egenart.
De senaste åren av Lindqvists måleri vittna om en tydlig utveckling, som innebär både en vinst och en förlust. En vinst så tillvida,
att personligheten mognat och fördjupats, men en förlust därutinnan att Lindqvists färg, som tidigare varit hög och klar, fördunklats och grumlats. Att detta senare sammanhänger med det faktum,
att Lindqvist mer och mer sökt frigöra sig från det inflytande, som
Leander Engströms vitala konst och dominerande personlighet utövat på honom, torde vara otvivelaktigt. Lika otvivelaktigt, som att
Lindqvist under senare åren, medvetet eller omedvetet, alltmera närmat sig den Vilhelmssonska synen på tingen. För den, som det ringaste känner Lindqvist som människa och konstnärstyp, torde det
utan vidare stå klart, att denna Lindqvists konstnärliga strömkantring är helt naturlig och ur logisk synpunkt riktig. Lika liten, som
själsfrändskapen är mellan Lindqvist—Engström, lika stor och påtaglig är den mellan Lindqvist och den framstående västkustskildraren. Den dag C. M. Lindqvist går inför uppgiften att, innan han
går vidare, tvätta ren paletten och åter draga fram i ljuset dess
gamla klara, rena färger, skall han nå ett större resultat än han
kanske själv har drömt om. Han har alla förutsättningar att bli en
norrländsk Wilhelmson.
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Ofirande lappar. Kolteckning av C. M. Lindqvist.

Grunddraget i Lindqvists psyke är en omisskännelig religiös
mysticism, som stundom kan stegras till ett djupt patos. Significativ för denna sida i Lindqvists konst, var den på utställningen exponerade stora kolteckningen med offrande lappar, utan tvivel ett av
de starkaste och märkligaste konstverk, som sett dagen i vårt land
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under de senaste åren. Den omständigheten att en uppenbar felteckning på en viss punkt (den stående lappens armar) vidlåder
tavlan, kan dock i ingen mån förringa mitt ovan givna omdöme om
verket i dess helhet.
Den som känner C. M. Lindqvist personligen, vet att han är en
berättare som få. Han är det också i sin konst, och det är svårt att
säga, vilken föredragningskonst, den muntliga eller den, där ritstift
och pensel får tala, som han förmår göra mest fängslande för sin
publik. Ämnet torde i bägge fallen betyda mest. Stor människo-

Rast på fjället. Oljemålning av
C. M. Lindqvist.

Porträtt av rådman B. Oljemålning
av C. M. Lindqvist.

kännare och lidelsefullt intresserad av människor, har Lindqvist
själv låtit människoskildringen bli det centrala i sin konstnärsuppgift. Naturen intresserar honom mest, kanske sanningen att säga
enbart, som staffage, som ram kring det mänskliga livet, vilket
emellertid icke hindrar, att han ofta nog när han därom lägger sig
vinn, kan bli en likaså förträfflig naturskildrare.
De senare åren ha tillfört konstnären en icke obetydlig mängd
porträttbeställningar. Av vad som ovan sagts om Lindqvist människokännedom och intresse för det rent mänskliga står det klart,
att han bör vara som klippt och skuren till porträttör. Han är det
också, och t. o. m. en sakligare sådan, än man kunde vänta av ea
man med Lindqvists temperament och läggning.
Torsten Nordbergs konstnärskap hade jag nöjet nämna om i föregående årgång av denna publikation. (Se Västerbotten 1928 sid.
146 ff.). Sedan den uppsatsen skrevs, har Nordberg hunnit med en
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"Almnäsdammen". Oljemålning av Torsten Nordberg. Gåva till Hembygdsföreningens museum av konstnären.

studieresa genom Spanien. Det var till största delen arbetsresultat
från denna resa, som konstnären hade att visa på sommarens utställning. Bland de få oljemålningarna intresserade framför allt
ett spanskt gatumotiv samt en duk med ett norrländskt älvdalslandskap, det senare upplagt i sommarens blondaste och skiraste färger, sådana som just Torsten Nordberg älskar att se och återge
dem. I en rad akvareller, med uteslutande spanska motiv, dokumenterade sig den unge konstnären som en fin kolorist med ett
nästan virtuost handlag för denna konstart, där vattnet betyder mer
än blodet, verven allt och arbetet intet.
En temperamålning: Spanska pojkar fullständigade denna utställning. I denna sak har konstnären tydligt avsett att få in den
äkta spanska musten i koloriten, men har icke lyckats riktigt övertygande i sitt goda uppsåt. Orsakerna kunna vara flera. För det
första torde icke temperan vara det rätta materialet, det räcker icke
till, det blir för kritigt och torrt för en uppgift som denna. Den
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Sydfransk stadsbild.

Oljemålning av Helge Linden.

kräver olja. Och så för det andra: Torsten Nordberg är icke en de
tunga, mustiga och dova färgernas man. Hans rätta färg är sorglöst blond och blommande liksom hela hans målarkynne.
Torsten Nordbergs konst hör till den sorten, som man lätt förstår
och lika lätt lär sig tycka om. Den är tillgänglig, ljus och t. o. m.
en liten aning insmickrande ibland.
Raka motsatsen gäller Helge Linden.
Man torde få söka efter
något i konsthänseende mera otillgängligt än Lindens små dukar.
Här finns intet som omedelbart fängslar eller tjusar. Snarare synes det hela vara rent av anlagt på att väcka opposition och utmana
oförståendet.
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Så illa är det emellerid icke. Ger man sig tid med Linden —
och det tror jag konstnären pretenderar på att man m å s t e göra — upptäcker man, att bakom den till synes doktrinärt torra och
intresselösa ytan döljer sig en hel del som varken är torrt, doktrinärt eller ointressant. Linden är ung, både i livet och i konsten,
men han strävar efter något och känner sig vara på väg att finna
något, som han söker ge uttryck åt utan att ännu vara varken sig
själv eller sina uttrycksmedel mäktig.
Den nästan till halsstarrighet gränsande envishet med vilken Linden fasthåller vid en, som det i förstone kan tyckas så ointressant
motivkrets som den sydfranska småstadsarkitekturen, är märklig.
Undertecknad, som emellertid själv haft lyckan njuta några solmättade veckor i den underbara idyll, som heter Cagnes-sur-mer, en
gång den store Renoirs och nu även Helge Lindens stad, kan emellertid vittna, att Lindens motivval har fog för sig. Jag har själv
en gång på ort och ställe tänkt och önskat: Den som ändå kunde
måla dessa gråa murar, måla dem så som de stå för ens ögon, famnade och smekta av ett slösande solljus, badade av reflexer från det
evigt blåa havet!
Jag förstår vad Linden åsyftar med sina ständigt återkommande
husgavlar. Han har fängslats av deras skälvande och flimrande
liv därnere i Azurkustens sol. Han har avlyssnat dem deras konstnärliga språk och brottas envist och tappert med den oändligt svåra uppgiften att tolka sina skönhetssyner med den tröga oljans och
de motspänstiga penslarnas hjälp. Den dag Linden lyckas lösa
sitt pioblem, måste han bli en stor och överdådig konsnär.
Bland det tjugotal oljemålningar Helge Linden utställde på sommarens utställning var det emellertid i synnerhet ett par av de minsta dukarna som voro av intresse. Särskilt noterade jag mig till
minnes den nästan miniatyrmässigt utförda totalbilden av Cagnes,
samt två utmärkta små dukar med olivdungar.
Helge Linden tycks helt och hållet ha gått in för oljan som konstnärligt material. Hans jämnåriga kollega, Bengt Carlberg, har lika avgjort stannat vid akvarellen.
Carlberg är estet till liv och själ. Från att i tidigare år hava på
ett ödesdigert sätt fångats av kubismens och futurismens snaror,
har Carlberg under de sista åren strävat att frigöra sig och bli sig
själv utan alla dessa choser som sluta på -ism. Han har i stort sett
lyckats och är att gratulera till resultatet. Med den utsökta känsla
både för färg och form, som Carlberg besitter, bör han kunna gå
långt. Vad som ytterligare kräves är fördjupning och arbete. Hittills har hans konstnärliga skapande alltför mycket gått i lekens
och improvisationens tecken. Man har inför hans arbeten ofta en
känsla av, att han har det virtuosa handlaget och den raffinerande
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Väg. Norsjövallen. Oljemålning av O. Halleborg.
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tekniken emot sig i stället för med sig, att det som borde vara hans
styrka stundom tenderar att bliva hans svaghet.
Att Carlberg själv ej varit omedveten härom visade ett flertal av
hans tavlor på utställningen. Särskilt antecknade jag ett par Stockholmsmotiv samt två små landskapsbilder från Nordmalingstrakten, Carlbergs hembygd, där en strävan till djupare inträngande i
motivet gjorde sig sympatiskt märkbar.
Ett oskrivet blad i den västerbottniska konstens annaler är ännu
den unge Umeå-bon, eleven vid konstakademien Bertil JohanssonBajo, representerad på utställningen med ett tiotal arbeten i olja och
akvarell. Den lilla oljemålningen "Molins fontän" ägde sina förtjänster. Läcker färgbehandling och ett vackert studium av dagrarnas spel i vårgrönt lövverk. Löftena äro goda, det är att hoppas
att framtiden skall infria dem.
De hittils nämnda konstnärerna utöva sin verksamhet som professionella.
Det samma torde numera, såvitt det är mig bekant, gälla även O.
Halleborg. Att kritiskt bedöma Halleborgs konst ställer sig emellertid svårt. I sin egenskap av fullkomlig autodidakt står konstnären ifråga på ett plan för sig. Hans valhänthet i allt vad som
rör det rent tekniska är påfallande, ibland irriterande, men stundom
rent av ägnat att direkt leda tanken och blicken hos åskådaren bort
f r å n formen och fram till innehållet såsom det väsentliga.
Landskapsskildringen upptager konstnärens hela intresse. Han
ser på landskapet såsom den man gör, som sen barndomen är förtrogen med naturen, som dagligdags strövat i skog och mark. Han
har skogskarlens och allmogemannens oförvillade syn på saken,
realistisk och jordbunden. En myr med dimmor är en myr och i
dess dimmor dansa inga fantasiens älvor. En avbränd tallhed är ett
stycke ful och torvtig natur, vars enda förtjänst synas vara att den
med sina svarta stubbar kan fånga en glimt av den nedgående
kvällsolen och därvid för en kort minut bli vackert förgylld.
Så målar Halleborg sitt Västerbotten. Det blir aldrig någon stor
konst, men bakom allt vad han gör, ligger en ärlig strävan att ge
uttryck för vad han sett och älskat.
Ounnar Bergner, Bursträskbo till födseln och till sitt borgerliga
yrke apotekare är en amatör, som nått anmärkningsvärt långt. Hans
speciella gebit är vildmarken och vildmarkens djur, ett farligt konstnärsgebit i ett land som fostrat en Bruno Liljefors. Att Bergner
går i den store mästarens fotspår kan icke förnekas, men han gör
det på ett sympatiskt och vördnadsfullt sätt utan att s. a. s. trampa
sin store föregångare på hälarna.
Bergner är tydligen själv en passionerad jägare. Han skildrar
sina möten med vildmarkens invånare på ett sannfärdigt och dock
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förälskat sätt. Den lilla duken med orrarna på myren var betecknande för det bästa i Bergners konst, sådan den tedde sig på Umeåutställningen.
David Wretling ensam representerade skulpturen bland de västerbottniska konstnärerna. Hans konst har tidigare varit föremål
för behandling i denna årsbok (se Västerbotten 1926, sid. 240 ff.)
De senaste åren av Wretlings verksamhet utmärkas av en enastående produktivitet. Dess bättre har icke kvaliteten blivit lidande
därav. Vad som från år till år blir alltmera slående är Wretlings
fenomenalt säkra formkänsla. Men där finnes något, som likavisst
ännu saknas. Det är den stora inspirerande upplevelsen bakom
verket. Man önskar nästan ibland, då man står inför ett verk av
den unge konstnären, att där funnes mindre habilitet och formell
durkdrivenhet och mera av det dionysiska ursinne, som icke smeker och leker fram konstverket, utan i intensiv kamp mot materialet
tvingar fram dess själ.
Men det blir naturligtvis till sist endast en temperamentsfråga.
Och Wretling hör nu en gång för alla icke till stormarne och stridsmännen. Han är för mycket äkta västerbottning därtill.
Främst bland Wretlings arbeten på Umeå-utställning bör givetvis nämnas den lilla fontänfiguren "Najad", som fanns uppställd
på själva utställningsområdet. Det är att hoppas att den, i varaktigare material, måtte för framtiden få pryda någon av Umeå stads
parker, där dess placering är ej blott berättigad utan önskvärd.
Bland skulpturerna på själva konstutställningen tilldrog sig i
främsta rummet ett litet flickhuvud i marmor, ett barnporträtt i
terrakotta samt ett kvinnohuvud "Koreanska" intresset. Särskilt
det förstnämnda utmärkte sig genom en förinnerligad formgivning
och en förnäm materialbehandling, som helt lät marmorns egenskaper komma till sin rätt.
En ypperlig sak var även den stora modellstudien "Flamman"
med sin sällsynt väl behärskade uttrycksfulla linjerytm.
Som en uppfinning av Wretling själv kan man beteckna hans
nedsänkta reliefer, en originell, men genom sin känslighet för dagerspelet synnerligen uttrycksfull skulpturart, vilken särskilt i egenskap av arkitektonisk utsmyckning bör kunna få stort värde och vidsträckt användning.
*

Jag har i denna recension avsiktligt sparat två namn, två konstnärer, Umeåbor födda, men sedan årtionden tillbaka verksamma i
vitt skilda trakter av vårt långa land, och därför knappast längre
att räkna som verkliga västerbottningar. Jag syftar på bröderna.
Helmer Osslund och Elis Åslund.
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I synnerhet den förres storvulet mäktiga, ja, jag skulle vilja säga
sagolika landskapskonst hör utan tvivel till eliten av våra dagars
svenska kostskapande. Det hade varit min mening och önskan, att
i en ingående essay behandla framför allt Helmer Osslunds konstnärliga verksamhet men då jag av mellankommande göromål hindrats från att göra erforderliga källforskningar i ämnet, har jag
nödgats låta denna uppgift anstå till en kommande årgång av årsboken. Jag inskränker mig därför denna gång till att bringa i erinring de bägge målarbrödernas storartade insats på sommarens
konstutställning och vill då i främsta rummet peka på den sällsynt
mäktiga Osslundska expositionen, där en sådan duk som "Porjus'
ström", för att nu nämna ett enda exempel, var av en sådan kvalitet, att den ensam skulle förmått höja en konstutställning till en
stor händelse.
Men, som sagt, till bröderna Osslund-Åslund vilja vi återkomma,
•och till dess våga vi hoppas att deras insats i Umeåexpositionen
1929 skall leva i friskt minne.
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Porträtt av framlidne redaktören Ernst Qafvelin. Oljemåln. av C. M. Lindqvist.
Gåva till Qamm-lia av Amatörer i "Västerbo ttningar" år 1929.
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Intryck från sommarens textila hemslöjdsutställning

i Umeå.

Av INGEBORG HOLMSTRÖM-VIFELL.

I nedanstående bidrag, som med författarinnans älskvärda samtycke avtryckts från en artikelserie i Umebladet (22 och 23 aug.
1929) gör rektorskan fru Ingeborg Holmström-Vifell en kritisk
återblick över sommarens kvinnliga hemslöjdsavdelning på Umeåutställningen.
Utställningen, som var förlagd till Allmänna läroverkets aula
och våningen 1 tr. upp i samma byggnad utgjorde otvivelaktigt
en av utställningens förnämsta attraktioner. Härtill bidrogo
såväl den enorma kvantiteten — mellan fyra och fem tusen nummer — som den i stort sett utsökta kvaliteten.
Tyvärr delade denna avdelning av utställningen samma öde
som en stor del av de övriga expositionerna: brist på utrymme
och f. öv. dåliga lokalförhållanden.
Att stora delar av det kolossala materialet därigenom icke
kunde komma till sin rätt, var lika förklarligt som beklagligt. En
större utgallring hade givetvis k u n n a t ske, såsom fru Vifell
härnedan framhåller, men frågan är, om det hade varit så riktigt,
att driva gallringen alltför rigoröst. Denna den första västerbottniska länsutställningen torde med all rätt, och såsom initiativtagarna väl också avsett, böra betraktas som en generalmönstring, länge emotsedd och mycket efterlängtad. Och man bör
utan tvivel känna glädje och tacksamhet över, att kommissariatets
mobiliseringsorder denna sommar vann gehör och efterföljd i så
ofantlig utsträckning som fallet blev. Det bådar gott för kommande tider, då västerbottniska män och kvinnor på nytt kallas
att möta upp till ädel tävlingskamp.
Att när den dagen är inne det ej skall saknas kunniga och intresserade ledare, som med samma hängivna uppoffring av krafter, intresse, kunskaper och tid, som denna utställnings hemslöjdskommitterade hava ådagalagt, det är att hoppas och förvänta.
Måtte dock till dess deras antal tiodubblas. Måtte de bliva tjugo
i stället för som nu två—tre arbetare i vingården.
Red.

Utställningen i Umeå denna sommar hade så mycket intressant
och lärorikt att bjuda på, att det för en resande var hopplöst att söka genomgå och tillägna sig allt. Därtill hade behövts dagar och
veckor. Vad allt hade t. ex. inte skogsvårds- och barnavårdsutställningar att lära oss! Men för att vara rättvis borde alla avdelningar
nämnas, och detta är ej avsikten med nedanstående rader.
Det föreföll, som om ingen utställningsgrupp tilldragit sig större
intresse än hemslöjden och även skolslöjden. Detta är ur många
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synpunkter glädjande och självklart.
Här var allmänheten på ett
särskilt sätt medintresserad. Som väl är har trots all maskinell utveckling glädjen att skapa något med egna händer ej fullt utrotats,
fast den icke nu som förr är sammanlänkad med egen fantasi och
fäderneärvd säker instinkt för form och färg. Viljan att åstadkomma något och önskan att detta skall vara värt att äga och prisa finns
kvar, och då kan man alltid hoppas på en pånyttfödelse av den
egenartade västerbottniska textila hemslöjden.
Att denna numera allmänt utövas och röner förståelse utöver husbehovsslöjden, är knappast förhållandet. Det kunde man konstatera, sedan man fått en någorlunda överblick av den mångartade
slöjd, som var samlad i läroverkets högtidssal. En sådan överblick
var ej lätt att få, och man kunde ej låta bli att undra, om icke mera
urskillning kunde nedlagts på att avsöndra sådana slöjdalster, som
icke voro västerbottniska, och sådana som ur flera synpunkter helst
ej borde framlagts. Det fanns t. ex. en mängd "epidemiarbeten",
som, tagna ur någon tidskrift, bruka gå som en smitta genom en
hel bekantskapskrets och som varken äga större eget värde eller
prägel av tillverkarens personliga smak. På en slöjdutställning i
sydligare landskap skulle sådana ej kommit ifråga, likasom man
där brukar hålla sig för god att som egen landsskapsslöjd utställa
slöjdalster, som både till teknik, mönster och färgval (om än, som
här var fallet, förvanskade) äro andra landskaps egendom. Det har
framhållits, att sockenombuden borde företagit en gallring av det
av dem insamlade materialet, innan det insändes till slöjdkommittén i Umeå. En sådan var av flera och lätt insedda skäl icke möjlig att göra av sockenombuden, åtminstone icke i önskvärd grad,
men slöjdkommittén kunde med anlitande av sakkunnig, lätt tillgänglig hjälp åstadkommit en sådan. Att den utan verksam hjälp
skulle medhunnit ett så oerhört arbete som särskiljandet och ordnandet av den rikhaltiga insamlingen, kunde ingen begära.
Genom ett kraftigare urval kunde den gedigna husbehovsslöjden
såväl som de typiskt västerbottniska vävnaderna kommit till sin rätt,
studerats och lockat till efterbildning. De voro värda det. Så mycket
mera av både de ena och de andra funnos, än man vågat vänta. Men
det var ej alltid lätt att finna det gedigna och det dröjde därför
länge innan man, övertrött av den brokiga mångfalden, uppnådde
att få en verklig behållning av sitt studium. Praktfulla fälltäckesvävnader hängde så högt uppe på läktareskranket, att man omöjligt
kunde få en föreställning om dem nedifrån och riskerade stå på huvudet, om man sökte göra det uppifrån. Väl synliga hängde nere i
salen täcken av yngre datum, i olikhet med de förra försedda med
utmärkelser, fast de saknade både vacker mönsterbildning och färgsammanställning. Goda linnevävnader och bomullstyger kunde

164

Väggbonad med Västerbottens vapen.

man framgräva under allehanda mindrevärdiga vävnader, små virkade schalar, löpare av glasmoll med himmelsblå "frivoliteter",
lösa fransar, grova spetsar och mycket annat, som helst borde varit borta.
Garner och deras råvaror voro utställda för sig, och här fann
ögat både ro och glädje. I korridoren till höger fanns ett rum, som
till största delen var reserverat för den äldsta slöjden särskilt manlig sådan och ändamålsenlig, egenartad, ofta vacker. Men i samma rum fanns ett långbord med vävnadspackor av de mest skilda
slag, och ofta hade de för länet typiska och vackraste råkat komma
underst. Här fanns ock två gamla vitlackerade stolar, klädda med
möbeltyg, sytt på stramalj efter det gamla, som i mannaminne klätt
stolarna. Mönstret var med stor pietet eftergjort och påminde om
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den s. k. palmettryan, vilket i och för sig hade intresse. Då detta
broderi troligen utgjorde det enda provet på gammal, inhemsk sömnad hade det varit förtjänt att ihågkommas av prisnämnden.
De prydnadsvävnader av västerbottnisk art, som utställdes, voro
av samma teknik — olika slags dräll, rosengång, holmöväv, rya
och s. k. åshedaväv — som förut av fru Emma Andelius och Hemslöjdsföreningens föreståndarinna framdragits i ljuset och betecknats som ägande hemortsrätt här. Nyheter för många voro schalarna i svart med bårder i många, fint sammanstämda färger samt de
trevliga banden och skärpen, som använts till pälsar och bussaroner. Dessa äldre vävnader visade i regel en rikedom på starka, klara färger, antingen i motsättning eller "ton i ton" — ett utmärkt
vackert exempel på det senare visade ett fälltäcke i violett, som
hängde till höger strax ovan stora trappuppgången. Vackrast var
kanske i allmänhet den ofta förekommande sammansättningen av
vitt och svart med en eller flera djärva klara färger. En senare tid
har hemfallit åt en alltför stor anhopning av små mönster och många färger, frestande att eftergöra, då de äro roliga att väva och ta
sig bra ut på nära håll. Men i bruket göra de sig långt mindre
än de större sparsammare mönstren med grov sked och ett fåtal färger, och en skön verkan kan vinnas endast genom breda och smala
ränder i klara färger på svart. Härpå gavs flera exempel på utställningen. Och fel, som nu så ofta förekommer, nämligen att sätta komplementfärger (rött-grönt, gult-blått, orange-violett) mättade intill varandra, förekom högst sällan i dessa äldsta vävnader.
Mycket få vävnader av senaste datum ägde något vackert vad
mönster och färg beträffar (däremot funnos många utmärkt välgjorda, vita linnevävnader av senaste datum). Många ha nu lust
ett väva och behärska tekniken, men färgsinne saknas i regel och
även uppfattning och vad som är värt att väva. Draperier äro på
modet och intressera väl ock, emedan det blir ett reellt stort stycke
vävt, då numera fälltäcken sällan komma i fråga. (Men varför
icke? De behövas ju så väl i bilar och bussar.) Här faller i ögonen, att det, som utgjorde en av hörnstenarna i forna kvinnors begrepp om hemslöjd, nämligen ä n d a m å l s e n l i g h e t e n , behovet och nyttan, nu är ett tämligen glömt begrepp. Draperi vid
en dörr är onödigt och saknar därför ändamålsenlighet. Ett tjockt
rörligt draperi framför en dörr, där man av särskild orsak önskar
dämpa ljudet mellan rummen, kan ha sitt berättigande, likaså där
ingen dörr finns. Men att ha draperier framför alla dörrar i ett
rum, som man nu ofta ser, verkar instängt och konstlat — och vi ha
ju annat att använda tid och pengar på. Det finns så mycket i ett
hem, som slits, även prydnadsvävnader; sådant kan ge anledning
nog till utlösning av arbetslusten.
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Ett annat exempel på urartning är fransarna. De ha ursprungligen tillkommit för att bilda en stark och prydlig avslutning på
vävens varp, som förr i regel var av ädlare råvara än nu. Nu väves mest på bomullsvarp och denna blir ej vacker i frans. Så ha
på senare tid de löst isydda och oftast icke som förr konstfärdigt
flätade eller knutna utan makraméslagna fransarna kommit i bruk.
En bred f å l l rätt och slätt är oändligt att föredraga.
På tal om de gammaldags fälltäckesvävnaderna — skulle inte sådana vara till mera glädje i ett hem än de tjocka, vita sängtäckena
med eller utan noppor och grov, virkad spets. Det är icke utan
betydelse för oss själva, hurudant intryck vårt hem gör och vad vi
tycka är vackert. Skönheten har sina lagar, och att bryta mot dem
är ett brott, ty brott kommer av att bryta. Spetsar äro till sin natur
fina och lätta, därför bli de ej vackra utan av mycket fint garn. Ett
tunt, lätt täcke i ett rum, där det f. ö. finns nog av färg och det vita
ej bryter av för mycket, kan verka behagligt, ty det vita bör helst
vara luftigt och lätt, eller åtminstone mjukt, där det är ensamt.
Från det överväldigande intrycket av den allmänna hemslöjdsutställningen var det en vila att komma in i Hemslöjdsföreningens
ljusa, välordnade salar, där så mycket smakfullt och välgjort mötte
ögat och den väldiga, nyss förfärdigade mattan, visar, vad denna
anstalt förmår åstadkomma. Vore den inte så beroende av att få
sälja, skulle säkert mycket mera av typisk västerbottnisk vävnadsslöjd funnits där. Men sådan är ännu ganska svårsåld på grund
av den ringa uppskattningen av den, och Hemslöjden har därför
inte så som den önskat kunnat inrikta sina krafter på att utveckla
den. Det är att hoppas, att det uppseende, som de gamla vävnaderna på utställningen verkligen väckt, skall ha gett "Hemslöjden"
ett gott handtag i sin åstundan att framför allt vara västerbottnisk. —
En särskild eloge förtjänade de vackra linnevävnaderna.
I en annan sal utställde tre privata vävanstalter en samling goda
vävnader, vilka dock — den minsta samlingen kanske undantagen
— ej utvisade någon klar västerbottnisk prägel och detta naturligtvis av den orsak, att denna ej röner vidare förståelse av den köpande allmänheten. En av utställningarna hade tillerkänts guldmedalj; det är svårt att förstå, varför de ej ansetts åtminstone jämngoda. Det hade kanske varit bra att vid ett så tidigt stadium av vår
hemslöjds återupplivande ute i bygderna utelämna prisbedömningen och endast låta det hela vara en generalmönstring.
Må det tillåtas att slutligen citera de ord, som landshövding
Ringstrand i sitt starka, varma hälsningstal yttrade om hemslöjden.
De förtjäna att upprepas och begrundas:
"Med särskild glädje skolen I helt visst stanna i de rum, som inrymma alster av Edra kvinnors hemslöjd. Och med berättigad stolt-
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het skolen I kunna säga Eder själva, att knappast någon lokalt begränsad utställning kan uppvisa en rikare samling än denna. Kärleken till hemslöjden lever ännu i Västerbottens län. Kvinnan sätter ännu en ära i att med sina egna händers arbeten pryda hemmet,
och mannen ser med glädje de ofta färgglada vävnader, som trollas
fram under skyttelns gång. Det vore en förlust — såväl kulturell
som materiell — en förlust, som icke kan överskattas, om vår kvinnliga hemslöjd skulle visa tillbakagång. Men, västerbottniska kvinnor, bevaren de mönster, som sedan uråldriga tider här funnit användning. I dem återspeglar sig Eder egen hembygds natur, Edert
folks lynnesdrag. De äro ett arv, som gått genom många släktled,
och som I icke haven rätt att avhända Eder. Mjuk ull lämnar ännu den fårstam av oblandad lantras, som betar på våra marker, och
att linets spånad lämnar en den yppersta vara haven I själva visat
på utställningen. Ett trivsamt hems ordnande och prydande är
emellertid ej blott kvinnans verk. Även mannen har här sig uppgifter förelagda. Och att västerbottningen kan på ett berömvärt
sätt fylla dem, har han på mångahanda sätt genom utställda föremål ådagalagt".

r o s e n g - d n c / .

Av INGEBORG HOLMSTRÖM-VIFELL.

En anspråkslös och enkel vävnad,
En dankel, utan all förhävnad;
En knappt förnummen melodi
Med Västerbottens färger i,
När solen sjunkit bakom skyar
Och tysta ligga alla byar.
Men dock, där finnes något grönt
Med blått uti, som är så skönt!
Det där, som vidrör själens strängar
Att den går ut på vida ängar,
Där livets friska flöden känns
Liksom en lycka utan gräns.
Så är där litet rött också
Att värma upp det gröna, blå,
En skymt av Nordens gyllne sol,
Ett glimt av norrskens blåviol,
Och svart — att mot dess mörka grund
Skall lysa varje färg var stund,
Var stund, vi annars skulle glömma
Hur gott det är att saligt drömma.

Ett kungligt logi.

EN

Lappväsendets ena kåta vid Forsa van. I bakgrunden
Sytertoppen. (Foto H. Cederberg.)

K U N G L I G

F I S K A R E

I

T Ä R N A * )

Av H. M:N-PALMGREN.

N

ågon gång på eftersommaren år 1926 företog H. K. H.
Kronprins Gustaf Adolf en resa upp genom Västerbottens
lappmarker. Färden vars slutmål var Tärna, där H. K. H.
inbjudits till en fiskesejour av konsul John Ekman, kanske skulle
kunna få betecknas som en rekognosceringstur. Att den var givande, därför talar icke minst den omständigheten, att jämt tre år se-

*) Den skildring, som härmed lämnas, rörande H. K. H. Kronprins Gustaf
Adolfs vistelse i T ärna sistlidna sommar, bygger på en intervju med den höge resenärens ciceron och följeslagare, lappfogde Hans Cederberg i Umeå, till
vilken red. stannar i tacksam förbindelse ej minst för älskvärdheten att ur
sin rika fotografiskörd från den intressanta resan ställa ett stort antal utsökt
vackra bilder till årsbokens förfogande, av vilka ett flertal fått illustrera
skildringen.

Red.
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nare den höge resenären återvände till samma trakter, efter att under en mellanliggande sommar hava besökt midnattsolens prisade
land norr om polcirkeln, vars företräden som sport- och turistland
dock alljämt torde få anses ligga åtskilligt framom vårt eget läns.
Huruvida den höge resenären delar denna allmänna mening, är
icke bekant för nedskrivaren av dessa anteckningar. Mycket tyder
på motsatsen.
Det var i slutet av juli 1929, närmare bestämt den 22, som lapp-

Frukostbordet. Fr. v. Fearnley, Posse,
H. K. H., Cederberg.
(Foto Stjernsvärd.)

Solsken vid starten.
(Foto Cederberg.)

fogden i Umeå, jägmästare Hans Cederberg, inträffade i Tärna där
han som ciceron och färdledare hade att emottaga den höge gästen
och dennes uppvaktning i sitt sköna vildmarksrevir. Och så kommo
då de höga herrarna, till antalet fyra.
H. K. H. åtföljdes av chefen för Kronprinsens stab, översten m m.
greve Göran Posse, adjutanten, ryttmästaren K. A. Stiernsvärd samt
skeppsredaren, herr Thomas Fearnley från Oslo.
I bil gick nu resan upp till Umasjö, därifrån man sedan fick anlita apostlahästarna för den lilla nätta promenaden av två och en
halv mil upp till Tärnasjön.
Att vädrets gudar icke voro övermåttan nådiga under den sistlidna sommaren är nogsamt bekant. Att det icke var bättre uppe i
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H. K. H. vid övre forsen. (Foto H. Cederberg.)

172

SlSfc-

Vid renskiljningen i Ruokko skiljningsgärde.

(Foto Stiernsvärd.)

fjället har intygats av lappfogde Cederberg, som nog till en början
kände sig smått generad på stormens och regnets vägnar. Men
blott till en början, det har han själv försäkrat. Ty fanns några
farhågor, att vädrets makter skulle förmå stämma ned de långväga
resenärernas humör, så besannades de icke. Och gudskelov för det,
säger "lappen" och tillägger: förresten tröttnade det ibland på att
regna, och då ser det ju som bekant riktigt småtrevligt ut däruppe
på Tärnavidderna. —
Uppe i lappväsendets stuga vid övre ändan av Tärnasjön förlades högkvarteret. Men större delen av vistelsen förflöt dock i närheten av lappväsendets bägge kåtor vid Forsavan nedanför Sytertoppen. Här var nattkvarteret, och här dukades morgon-, middagsoch nattmålen på mellanstunderna mellan fiskets strapatser och
vandrandets mödor.
Redan sommaren 1926 beslöt H. K. H. att arrendera fiskevattnen uppe vid Tärnasjön. Under den minnesrika sista juliveckan
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detta år tog den kunglige fiskaren sina våta domäner i anspråk för
sig och sina gäster och följeslagare. Att H. K. H. är en lika skicklig fiskare som uthållig resenär och anspråkslös och älskvärd sportman och människa gav han sina följeslagare otaliga bevis på under denna Tärnavecka. Som resenär, vetenskapsman och sportsman
är han ju numera f. ö. ett internationellt namn. Som specialist på
den kanske icke mindre svåra konsten att draga upp laxöring med
spö och fluga har H. K. H. från och med denna sommar blivit en
man bland de främsta att nämnas i Västerbotten.
Dygnet om pågick fisket, endast avbrutet av de raster som påtingades av den läckra fångstens anrättande och förtärande. Den
som ätit nystekt, nyssfångad laxöring förstår och vet, att det icke
var någon saknad efter läckerheter.
Och den, som haft lyckan medfölja H. K. H. Kronprinsen på en
sådan fisketur — tillägger "lappen" och ler vid minnet — vet, att
icke heller det saknades, som är vildmarkens krydda och salt: ett
gott och glatt skämt. Det var härliga dagar, tillägger lappfogden
leende, då vi avsluta intervjun, som ligger till grund för dessa
rader, det var härliga dagar, som dock alltför fort togo slut. Den

Högkvarteret. Tärnastugan. (Foto H. Cederberg.)

174

andra augusti upplöstes sällskapet uppe i Storuman, och så var
den resan ett minne blott.
Nu är blott att tillägga, att Västerbotten och enkannerligen Tärna icke torde hava sett H. K. H. Kronprinsen för sista gången.
Därpå tyder bl. a. H. K. H:s funderingar att låta bygga sig en
sportstuga däiuppe under Sytertoppens hägn liksom hans åtgärd
att försäkra sig även om jakträtten uppe i Tärnareviret.
Att den höge gästen är välkommen åter, ej blott som gäst utan
ock som granne och nabo, är onödigt att tillägga. Hela provinsen
förenar sig i en hjärtlig önskan, att fiskets, jaktens och hemtrevnadens lycka städse må följa honom under kommande sommardagar i
Tärnafjällens kungliga land.

u d r f i d e / z .

Nu nalkas från sunnan och soliga länder
en \årlig vind över skog
Det är tid för Dig bonde att taga Din plog
i senigt valkiga händer.
Nu sträcka mot fjällen i blånande sky
de bländvita svanornas flock.
Från skogen på åsen hörs orrarnas lock
och forsarna stärka sitt brusande gny.
Det är tid för Dig flottare taga Din stång
och vandra längs steniga stränder
med mödsamma fjät vid Din flottaresång
Och slumra vid nyningens bränder.
Snart ropar i skogen den första gök,
när hän det lider mot kvällen
Då är tid för Dig flicka att lämna Ditt stök
I stugan vid värmande hällen
och vandra med vännen och drömma den dröm,
Som våren för till Ditt hjärta.
Skogs-Stig.
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Ett par gamla byahandlingar, meddelade av
H. M:N-PALMGREN.

et första av de gamla dokument, som härnedan publiceras
har avtryckts efter en originalkopia, vilken, förvarad bland
framlidne redaktören Ernst Gafvelins efterlämnade papper,
helt nyligen av fru Elsa Gafvelin överlämnats till Hembygdsföreningens arkiv, utgör ett vackert och talande exempel på, vilka arkivariska skatter, som gömts och ännu gömmas här och var ute i
vårt långa land, i de gamla byarnas arkiv, i de under byåldermännens förvaltning och vård överantvardade byaskrinen.
I många fall, kanske i långt flera, än man skulle kunna ha skäl
att förmoda, vårdas alltjämt dessa små "landsarkiv" med all den
pietet och det intresse, som de äro värda. Men hur ofta händer det
däremot också, att byaskrinets gulnade gamla papper, oläsliga för
de flesta, kanske för samtliga, som hava dem i sin närhet och under sin "vård", helt och hållet betraktas som oviktiga kuriositeter
utan allt värde och intresse. Hur ofta händer det icke rent av, att,
när byaskrinet med åren fylles av nya handlingar och dokument,
de understa lagren i den gamla lådan rives ut, slängas upp på vindar och i skrubbar, där det dyrbara och ömtåliga materialet, utsatt
för temperaturens växlingar, för mögel, damm och fukt, snart går
:sin förintelse tillmötes.
Nedskrivaren av dessa rader har under ett flertal resor inom Västerbottens län gjort det till en regel, att vid besök i de olika byarne
alltid i första rummet söka upp åldermannen och efterfråga bya-
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skrinet. Behöver det intygas, att resultatet blivit fler desillusioner
än glada och rika överraskningar i positiv riktning?
Jag skall här icke närmare ingå på de många olika "fallen". Avsikten med dessa rader är en annan: ett påpekande av vilka kulturhistoriska värden, som här verkligen alltid stå på spel. Vi skola
helt och hållet bortse från de fall, där intet mera finnes att hämta,
och ett ögonblick dröja vid de gamla byaskrin, där packor av gulnade blad med svårläst pränt för den tålmodige tolkaren har att berätta om händelser och ting från sekler tillbaka.
Även i de fall, där dessa dokument vårdas och bevaras med all
skyldig pietet och vördnad, är det därmed långt ifrån säkert, att
problemet är löst på ett tillfredsställande sätt. Låt vara att pieteten
och intresset finnes kvar hos vårdaren av idag. Därmed är det
dock icke sagt, att icke en mindre pietetsfull efterträdare en ödesdiger dag kastar den gamla "bråten" åt sidan, om icke i elden. Och
även om icke. . .
Hur litet betryggande är icke i själva verket alltid de omständigheter och den miljö i vilka de gamla byaskrinen och deras innehåll
existera! Intendenten Sigurd Erixon skildrar i sitt tillsammans med
intendenten Sigurd Wallin utgivna stora verk "Svenska Kulturbilder"*) i en liten uppsats ett egenartat reseminne. Författaren hade
under sina forskningsresor i Dalarne fått höra talas om en gammal
brudkläderska, som, enligt vad det berättades, i sin vård förvarade hela den sedan generationer tillbaka av byns brudar använda
brudutstyrseln. Författaren beslöt sig för att söka uppspåra gumman och hennes skatt, och han lyckades över förväntan. Den lilla
fryntliga dalkullan, som tydligen gladde sig åt besöket, tog intendenten med sig för att visa honom skatten. Hade författaren bespetsat sig på att bliva förd till den stugans allra heligaste gömsle,
tog han grundligt miste. Till icke ringa häpnad för museimannen blev han av gumman ledsagad till ett litet häbbre, beläget i en
skogsbacke, långt ifrån gården. Därinne i häbbret, vilket knappast
ens var försett med ett ordentligt lås, förvarades den dyrbara, av
guld och silver och andra kostbarheter strålande brudstassen, alltsammans inlagt i ett litet skrin.
Det hände, att författaren några år senare återvände till platsen
för att än en gång taga de enastående föremålen i betraktande.
Men då var det försent. Skatten, som ingen drake vaktade, var
stulen och spårlöst försvunnen, förvisso för alltid.
Jag kommer att tänka på denna historia och det sannskyldiga
helgerån, som blev dess tragiska avslutning, för var gång jag har
anledning att syssla med frågan om de gamla byaskrinen.
Visserligen finnes väl beträffande dessa föga risk för arga tjuvar och andra våldsmän. Det materiella värde som representeras
*) Se vidare under rubrik "Litteratur", sid. 184.
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av de ofta nog så enkelt och konstlöst hopsnickrade lådorna och deras innehåll av gulnade, anspråkslösa skrifter kan i de flesta fall
sättas lika med noll. — Nej, för deras skull kommer aldrig ens den
samvetslösaste människa att göra sig ti1! tjuv, det är säkert.
Men det finnes andra faror, som hota dessa gamla ting, andra
och större faror än tjuvar.
Människors okunnighet, glömska, oförsiktighet och brist på intresse höra just till det slaget av risker.
En dag utbryter en eldsvåda i den bagarstugukammare, i den bod
eller på den vind, där byskrinet förvaras. Vem erinrar sig det då?
Vem tänker på, att just detta skrin och dess innehåll hör till de
värdeföremål, som bland de främsta måste räddas ur lågorna?
Detta är bara ett fall, ett exempel. Jag skulle kunna draga upp
många, många fler, men detta enda borde vara tillräckligt och är
tillräckligt för att ange syftemålet med dessa rader.
Jag vänder mig härmed till alla byamän inom Västerbottens län
och bland dem i främsta rummet till byåldermännen inom samtliga
byar länet runt, dit denna bok och dessa rader nå fram. Jag riktar
till dem en allvarlig och enträgen vädjan: "Sen upp med de gamla
byaskrinen och deras innehåll! De gamla, av sekler gulnade arken
med den halvt utplånade skriften äro var på sin ort dyrbara och
viktiga bidrag till byns, till bygdens, till länets, ja, till hela vårt
lands odlingshistoria. De kunna representera och representera ofta
omistliga värden. Hållen dem i ära och vården dem som sådana!
Och skulle tilläventyrs så hända, att icke nog betryggande anstalter för de gamla handlingarnas bevarande kunna vidtagas, låten då icke saken bero därvid, utan överlämna, vare sig som gåva
eller såsom deposition mot vederbörligt depositionsbevis, de gamla
papperen till Hembygdsföreningens arkiv. Där skola de, såvitt det
i mänsklig förmåga står, skyddas för alla risker. Där kunna de excerperas, bearbetas och publiceras. Där kunna de åter göras till
vad de innerst äro och skola vara: levande led i den svenska kulturforskningen, som till sitt stolta mål har detta: att lära oss känna oss
själva och det rika arv, som våra förfäder givit oss att förvalta.
*
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SKATTELÄGGNING AV HÖRNSJÖ BY AV ÅR 1792.
Skatteläggning
öfver Hörnsiö By uti Ångermanlands Norra
Nordmalings
Socken,

Föderie,

belägen 20 3 / 4 mil ifrån Stapel staden Hernösand i Wester Norrlands Län, 9 y 2 mil ifrån Stapel staden Umeå i Westerbotten, 4 mil
ifrån Olofsfors Järnbruk, 3 y 2 mil ifrån Sockne kyrkan,
förrättad den 14 juni 1792, Till Ödmjukt följe af högvälborne
Baronen, Landshöfdingens Commendeuren Carl Bunges förordnande, af den 18 November förledit år;
Stående denna by uti 1696 och följande årens jorde böcker antecknad för 91 % seland till sammans, men hvar af 47 y4: seland
varit inlagde och förmedlade enligit Resolution den 5 Julii 1674 i
anseende til ägornas tå varande sämre beskaffenhet, hvilken skatt
likväl-I åboarne år 1787 godvilligt sig åtagit af fruktan för den
skattläggning och dess beredning åtföljande kostnad, samt sedan berörde år fulla räntan 91 % seland utgjordt, men då de ansedt sig
icke med egen bergning utan hemmanens undergång kunnat med
denna skatt framhärda, och Kongl. Resolutionen den 29 Maij 1789
för denne landsort medgifver, at de förmedlade hemman, som efter
detta landets skattläggnings meddelande år 1770 blifvit efter innehafvande ägor och deras befundna beskaffenhet ordenteligen skattlagda, skulle en sådan skatt läggning för framtiden til godo niuta,
hafva jordägarne af giord ansökning om ref och skattläggning, bifall der til, enligit förenämnda förordnande vunnit. Warande efter
Geometrisk af fattning samt deröfver hållen noga undersökning befunnit, at när jordägarne försätta ägorna i behörigt stånd samt genom upodlingar förbättra alt hvad som dugeligt göras kan, så innehafves lägenheter och utrymmen til vidd och godhet jämlikt Herr
Commissions Landtmätaren Hertsbergs Charta och härjämte följande Charta beskrifning:
Åker
20 tunland 1 % kappland Lermylla med någorlunda stadig botten; anses i 2dra graden
å 16 Sk
19 tunland, 5 14 kappld Sandmylla och vattenlera med sämre botten; anses i 3 dje graden å 12 Sk

Specie
6

32

4 1/2

4

37 11 b / 8
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17 tunld 22 % kappld. sand och vattenlera
med ingen botten; anses i 4 de graden å
8 sk
Summa
hvaraf y 2 t e n som årligen besås uptages . . . .

2
14
7

45
814
20 3 3 / 8
10 1 11/1G

Äng och Slotter
19 14 Parmar Hårdvallshö i 1 :ta Classen
å 4 sk
35 Parmar Bladfoder och jägelhö i 2 dra Classen å 3 sk
53 y8 Parmar Starresmyrhö i 3 dje Classen å
2 sk
Summa

1

29

—

2

9

—

2
6

10
8

—

—

34

2 5/g

—

45

7 i/ 2

Til knapt husbehof uti 2 ne Siöar wid Byn belägne och uptaget efter 3 54 / 96 mantal å 4 sk. —

15

2 y2

15

2 i/2

8

Skogen
Består af tall, gran och Löf skog tilräkelig til
husbehov och uptages efter 3 54 / 98 mantal å
9 sk
Mulbete
Tilräkelig för den Boskap som åboerne kunna
framföda och utföres efter 3 54 / 96 mantal
å 12 sk
Fiske

Humlegård
5

760 / 12 Stänger å 4 Sk

—
Qyarnar

Til knapt husbehov uti en å vid Byn
Till Fyllnad uti 58 seland

—
Summa

15

—
25

4

29

/ 80

3

5 / 10

I anseende til hvilken grund ränta denna by innehafver ägor och
lägenheter, som kan stå och svara emot 58 seland eller 2 5 / 12 mantal med följande
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Jordeboksränta
Penningar å 1 Rdr
19 % tunnor smör å 26 sk
2 5 / 12 (*) torrfisk å 12 sk
2 % fl :r strömming å y 3 Rdr
14 i/ 2 (*) Tjära å 24 sk

2
—
—
—
—

20 —
25 1 3/B
1 5 %
38 8
7 3

Hemmantals Ränta

3
11

44 6
28 11 s /io

15

25

Summa

5 3 /io

Sålunda vara undersökt och befunnit samt at denna til jordmonen tjällaktiga By ofta är frost under kastad intygar
]oh. Henr. Tideman

Lars

Lagman och häradshöfdinge.
Sig.

Hertsberg

Commis. Landtm.
Sig.

O. Lidbaum

A. E. S. K• Sveberg.

Krono Befall.m./
Sig.

Häradsskrifvare.
Sig.

Johan Olofsson i Norrbyn

Anders Persson i Långed

(bom).

nämndeman

Med Originalet ord ifrå ord likalydande Betygar
Anders Persson.
Nämndeman

Stephen
'

Burström.

Sokenskräddare i Nordmaling och Torrböle.

II.
EN BY AV ÄNKOR.
Ett gammalt

byprotocoll.

Den mörka och stormiga höstdag Herrans år 1811, då nio män
från byn Bygdeträsk begåvo sig av hem i båt från ett arbete på
andra sidan sjön Bygdeträsket, skulle för den lillla byn bliva en sorgedag att sent förglömmas.
*) oläsligt ord.
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"De voro tänkt att fira
den fiärde bönedag
och giva Gudi äran
allt efter Herrans lag
Därför de sig beflita
att tidigt komma hem
för att få uppträda
i Herrans helgedom"
berättar den gamla visan.
Men de hunno aldrig hem. Mitt ute på sjön överrumplades båten av en stormil och kantrade. Av de nio männen ombord återkom
ingen enda för att berätta om vad som hänt och hur katastrofen
gått till. De voro och förblevo borta. Det har förut i denna årsbok berättats om denna händelse i samband med det Östen Östenssonska släktmötet i Bygdeträsk. (Se Västerbotten 1927 sid. 218 ff.).
Anledningen att den ånyo bringas i erinring är befintligheten av
en märklig gammal byahandling, som i avskrift förvaras i Hembygdsföreningens arkiv.
Handlingen ifråga, ett byastämmoprotokoll från Bygdeträsk av
år 1812 återgivas härnedan in extenso, och den är i sanning värd
det. Den bild den giver av tillståndet i den lilla byn vid Bygdeträskets strand efter den hemska katastrofen är i all sin fromma
resignation och sitt dödsmärkta allvar utomordentlig. Få byar i
vårt land torde bland de gulnade bladen i sina byaskrin äga en
gammal skrift som mera levande än denna bär vittne om ett grymt
och blint ödes slag mot ett helt samhälle.
De nio männens död i Bygdeträskets böljor betydde, att den lilla
byn på 16 åbor nu ägde 9 änkor. Två funnos förut; de hade förlorat sina män i finska kriget. Nu tillkommo sju. Endast två av
de nio omkomna männen voro nämligen ogifta. Följden blev att
byn för åtskilliga år framåt regerades av änkor.
Att fattigdom och nöd skulle följa i dödens spår, var under sådana förhållanden givetvis att vänta. Det gamla byprotokollet bär
också oförtydbart vittne därom. Allt eftersom sjön gav igen av sitt
rov, skulle de döda begravas. Redan detta var en utgift, som måste
ställa sig svår och betungande för många, kanske för de flesta stackars änkor, av vilka väl många stodo med stora barnaskaror att försörja.
Hur denna fråga löstes är det som detta protokoll berättar. Må
det härmed få tala för sig själv. Kommentarer äro onödiga:
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Protokoll hållet vid sammanträde af Bygdeträsks byamän uti behörigen genom Budkafle kungjord byastämma den 8 martii 1812.
Såsom ett ifrån ällre tider gammalt bruk, som ock än Christligen
för de efterlefvande fordras, att ringa Döde till Grafven hederligth
befordra medelst Graföhls anrättande, som även i denna by alt hittills blifvit med en utmärkt kostnad verkställd, och för att icke lämna våra förfäder efter, bibehålla men för att för den mindre bemedlade lindra de därigenom nog så kostbara och tryckande kostnader, så hafva vi varit omtänkta att dela Byn uti tvänne skärskillde
Graföhlslag, hwilket efter en noga öfverläggning och öfverenskommelse skall härefter blifva på följande sätt:
Första laget:
Olof Henrikssons, Henrik Zackrissons änkor, Anders Mårtenssons änka. Per och Johan Fredriksöner, Johan Henriksson, Johan
Pärssons stärbhus och Johan Samuelsson.
Andra laget:
Lars Lundströms o. Anders Perssons änkor, Lars Anton Dahlbergs o. Zachris Jan Pers' änkor, Elias och Gabriel Eliasson, Per
Westins o. Per Perssons änkor.
Sålunda öfverenskommet och hållas skall samt taga sin början
från ofvanstående datum. Detta bestyrkte vi med våra namn och
Bomärkens undersättande i kallade vittnens närvaro: År och dag
som ofvan.
Vittna
Johan Bjurberg Olof Henriksson Lars Nils Åström
(bom.)
LNSÅ
Enkan Magdalena Jonsdotter
Enkan Beata Andersdotter
(bom.)
(bom.)
Johan Henriksson
Johan Danielsson för egen och Johan Pehrs(bom.)
sons stärbhus (bom.)
Enkan Carolina Mårtensdotter
Enkan Magdalena Danielsdotter
(bom.)
(bom.)
Enkan Elin Olausdotter
Enkan Marja Greta Pehrsdotter
(bom.)
(bom.)
Enkan Sara Pehrsdotter
(bom.)
Anmärkn. Detta protokoll har förts av Johan Bjurberg, farfadern till kyrkoherden emeritus Olof Bjurberg, Umeå.
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SIGURD ERIXON och SIGURD WALLIN: Svenska Kulturbilder, del. I o. II. A.-B.
Skoglunds Förlag, Stockholm 1929.

Få av de många, till största delen f. ö. ytterst förnämliga kulturhistoriska arbeten, som under de senaste åren sett dagen i vårt land,
torde ha rönt ett sådant allmänt erkännande och omfattats med en
så enastående entusiasm, ej blott från männen av facket utan från
hela den av gammal svensk kultur och svensk bokkonst intresserade allmänheten, som Nordiska Museets "Stilböcker" och "Möbler och Heminredning", de förra redigerade av intendenten vid
Nord. Museets avdelning för de högre stånden, intendenten Sigurd
Wallin, det senare arbetet med intendenten vid samma museums allmogeavdelning, Sigurd Erixon, till författare.
Det vittnar fördelaktigt om den bokintresserade svenska allmänhetens kulturella nivå och smak, att bägge dessa nyssnämnda arbeten blevo en bokhandelssuccés av stora mått. Redan härav kunde
man med fog draga den slutsatsen, att, när nu i år det blev bekant
att de bägge kulturhistorikerna Sigurd Erixon och Sigurd Wallin
slagit sig tillsamman om ett gemensamt verk, de icke heller denna
gång skulle riskera att missräkna sig beträffande allmänhetens
emottagande av resultatet av deras arbete.
Sedan nu nyligen de bägge första delarna av det stora verket
Svenska kulturbilder, som dess stolta titel lyder, föreligga färdiga
av trycket, förvandlas denna preliminära förmodan till en absolut
visshet. Genom sin ytterligt förnäma, rikt påkostade typografiska
utstyrsel utgör boken redan på denna grund en prydnad för den
svenska bokhandeln. Innehållet gör den till ett standardverk i sin
art, till vilket få länder torde kunna uppvisa maken. Den dag de
bägge utgivarne lyckats föra sin stolta uppgift till sitt slut (år 1932
beräknas verket vara slutfört i tolv volymer, inklusive de i höst fullbordade två första) hava de tillfört det svenska folket en nationalskatt av enastående art och värde.
I hög grad märklig är redan själva dispositionen av det stora materialet. Utgivarne hava gått in för ett uppsatssystem, där de olika
uppsatserna var och en bilda ett slutfört helt, utan direkt anknytning till de föregående eller efterföljande. Sålunda inleder inten-
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denten Erixon första volymen med en skildring av en storvulen hälsingländsk bondgård, medan i nästföljande uppsats intendenten.
Wallin lämnar en förtjusande beskrivning av Carl von Linnés gamla hem på Hammarby. Några sidor längre fram möter, under den
originella rubriken "Kyrkåka och kappsläde", en utomordentligt
intressant skildring av ekipage och slädar i forna tiders Sverige.
Författare är landets väl f. n. främste specialist på området, förste
amanuensen vid Nord. Museet, fil. lic. Gösta Berg. Beträffande
just denna artikel kan det f. ö. vara värt att påpeka, att bland de
många utmärkta bilderna återfinnes en av Umeå museums vackra
gamla slädar, den lilla röda Sävar-"skrindan" med de blåsvarta
hjortarne (eller renarne) målade på slädens sidor.
Att i denna anmälan, som av flera skäl måste göras kortare än
vad den borde vara, försöka sig på en uppräkning och värdesättning av de många utsökta bidragen i de digra volymerna, kan givetvis icke bli möjligt. Men jag faller likväl för frestelsen att nämna ytterligare några, utan att dock därmed avse att göra det på de
förbigångnas bekostnad:
Jag har redan på en annan plats och i ett annat sammanhang
i denna årsbok (se under rubriken Ur Byarkiven, sid. 177) i denna
årsbok i korthet refererat Sigurd Erixons lilla egenartade skildring:
"Hos en brudkläderska". Jag vill ytterligare nämna "En bys insignier och instrument" samt " En släktby och dess stamfader" av
samme förf. "Kina Slott", är titeln på en längre utomordentligt
intressant skildring av detta märkliga monument f r å n det svenska
sjuttonhundratalets chinoiseri. Gunnar Mascoll-Silfverstolpe står
som författare. Nära besläktad med denna uppsats är Gösta Sellings mönstergilla beskrivning av "Ett Stockholmshem från frihetstiden".
Intendenten Manne Hofren berättar bl. a. om en ångermanländsk
bygdekonstnär, den märklige Pehr Westman i Utanö, känd lika
mycket för sina processer som för sina utsökta bildhuggararbeten.
(Denne Pehr Westman har f. ö. ett visst intresse för Västerbotten,
enär han, så vitt det är känt, bl. a. utfört flera arbeten för Burträsk
kyrka, t. ex. predikstolens utsmyckning).
Jag kan i denna uppräkning slutligen icke underlåta att nämna
professor G. Nikanders Björkö-skildring samt rektor Pehr Söderbäcks beskrivning av ett bröllop på Rågöarne. I synnerhet det sistnämnda bidraget ger ett utomordentligt bevis för hur svenskhetens
bevarande är en levande och stark verklighet i bygder, som för
långliga tider sedan avträtts och borttappats av det svenska moderlandet. Få av våra rikssvenska provinser torde kunna uppvisa
en tradition med så utomordentligt stark prägel av gammalsvenskt.
Av denna uppräkning torde i någon mån framgå, hur verket
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Svenska kulturbilder är upplagt och vad det har att bjuda. Jag vill
nu till sist endast tillägga, att jag på det varmaste anbefaller
Erixons-Wallins utsökta arbete åt årsbokens läsare. Det borde vara en kär plikt för varje kulturintresserad svensk medborgare, att
förskaffa sig denna nya svenska kulturhistoria i ord och bild, och
därigenom stödja de båda utgivarna i deras nitälskan och möda att
för vårt folk framlägga på det mest glänsande sätt resultaten av
våra dagars svenska kulturforskning.
H. Mn-Pn.
*

Om västerbottniskt folkmål och Lapplands
Två
gradualavhandlingar.

kolonisation.

SETH LARSSON: Substantivböjningen i
Västerbottens Folkmål. Akademisk avhandling. Uppsala 1929.

Ombedd att skriva en anmälan av denna avhandling ber jag att
först få påpeka, att dess författare, d:r Seth Larsson, ingalunda är
okänd för "Västerbottens" läsare. I årsboken för 1926 berättar han
om den gamle komministern P. Stenberg i Umeå landsförsamling,
vilken år 1804 skrev en "Alphabetisk förtekning uppå Umeå sockens nationela Ord och talesätt", en intressant förteckning på ej
mindre än 2,000 ord. Och i 1927 års årgång har Larsson en längre artikel om "Folkmålet i Västerbotten", vilken innehåller dels en
historik om forskningen angående Västerbottens dialekter från och
med år 1600 (Johannes Bureus) till våra dagar, dels en översikt
över de viktigaste dragen hos dessa dialekter, en föregångare alltså
lill hans nu utgivna gradualavhandling.
Den sistnämnda är värdefull isynnerhet för den rikhaltiga materialsamling, den innehåller. Ej mindre än 3,400 substantiv anföras,
sid. 25—107, ordnade efter genus, pluralbildning och stamslutande
konsonant. Dessa substantiv äro hopplockade från alla möjliga
källor, och orden anföras med sina lika eller olika former från alla
socknar i Västerbottens län från Nordmaling i söder till Byske—
Malå i norr samt med betydelseuppgifter och hänvisningar till förefintliga källor.
Då avhandlingen har till uppgift att behandla substantivens böjning, är denna stora materialsamling visserligen en överloppsgärning men en förträfflig sådan. Och böjningen har icke blivit vanlottad därför. I särskilda kapitel behandlas grundligt pluralbildning och artikel, kasus och genus. Ett kapitel behandlar utförligt
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pluralformernas härledning, och i en exkurs till ljudläran söker
förf. besvara frågan: "Har västerbottniskt och norrbottniskt långt
a, som motsvarar fornsvenskt långt a, passerat ett Å-stadium?", en
fråga, som besvaras jakande. — Sist kommer en av fil. kand. D. O.
Zetterström upprättad alfabetisk förteckning å i avhandlingen anförda, i riksspråket icke förekommande ord.
I allmänhet synes mig d:r Larssons uppfattning av språkföreteelserna riktig och träffande. Och han hämtar bevis för sin åsikt
från alla möjliga håll, även från norrbottniska, övriga svenska, finländska, norska och danska dialekter, ja, från tyska, franska, engelska och flera andra språk. Avhandlingen röjer en synnerligen omfattande beläsenhet. För det stora intresse, förf. ägnat åt min gradualavhandling från år 1890, om Burträskmålet, är jag honom
tacksam. Att han måst i många fall komma till annat resultat än
jag, är lätt att förstå; vetenskapen har väl ej stått stilla under de fyrtio åren, sedan min avhandling skrevs. Förklarligt är nog också,
att jag ej kan överallt gilla Larssons uppfattning. Men här är ej
mitt syfte att diskutera olika meningar i språkfrågan utan blott att
anmäla ett förtjänstfullt dialektologiskt arbete.
Umeå den 21 september 1929.
] . V.

Lindgren.

GUSTAF GÖTHE: Om Umeå lappmarks
svenska kolonisation. Från mitten av 1500talet till omkring 1750. Akad. avhandling.

I maj 1929 försvarade läroverksadjunkt fil. lic. Gust. Göthe vid
Stockholms Högskola sin doktorsavhandling, "Om Umeå lappmarks svenska kolonisation". Förste opponent var den för denna
årsboks läsare välbekante prof. Nils Ahnlund.
Den uppgift, som d:r Göthe haft sig förelagd har varit, att med
utgångspunkt från K. B. Wiklunds, Enewalds, Holmbäcks, B. Boéthius' 1 ), Ahnlunds och Gust. Hallströms vetenskapliga arbeten om
lapparnas och Lapplands politiska öden under hedentid och medeltiden giva en vetenskaplig framställning av den svenska kolonisationen inom en begränsad del av lappmarken, Umeå lappmark,
från mitten av 1500-talet till omkring 1750. Att behandla en fråga,
') E n e w a l d , N., Sverige och Finnmarken. Svensk Finnmarkspolitik under äldre tid och den svensk-norska gränsläggningen 1751. Ak. avh. (1920);
H o 1 m b ä c k, Å., Om lappskattelandsinstitutet och dess historiska utveckling. (1922); B o e t h i u s , B; 1) Ur de stora skogarnas historia (1917),
2) Lappar och nybyggare i äldre tid (1919), 3) Robertsfors bruks historia
(1921); A h n l u n d , N., Sundsvalls historia. 1—4. (1921—22) m. fl.
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som omspänner en tidrymd av c:a 200 år, tillhör icke de lättaste
uppgifterna, i all synnerhet som källskrifterna från och med nya tiden under Gustav Vasa äro relativt rikt flödande.
Att just mitten av 1500-talet blivit utgångspunkten för d:r Göthes
arbete, beror närmast på att de kamerala handlingar, som äro huvudkällorna, fr. o. m. denna tid giva större klarhet ej endast om den
administrativa ordning, som förenade Västerbottens kustland med
lappmarken utan även huvuddragen av det säregna livet i lappmarken. En absolut säker kännedom om nybyggarlivets besvärligheter kunna vi dock icke få av dessa offentliga handlingar. Mest
tillförlitliga i detta avseende äro domböckerna (Umeå och Skellefteå tingslag, Umeå och Åsele lappmark), som förf. också flitigt begagnat. De vid tingen avgjorda äganderättstvister om skogar, jord
och fiskevatten äro härvidlag upplysande. Det förefaller likväl,
som om förf. ibland droge alltför vittgående slutsatser av enstaka
fall, vilka kunna vara men om vilka icke med visshet kan påstås, att
de äro av den art, att förhållandena i sin helhet genom dem framstå
i blixtbelysning. Värdefullt hade varit, om förf. även kunnat stödja sig på berättelser och memoarer från i lappmarken verkande
svenskar, men sådana saknas alldeles. Otryckta, av t. ex. lantmätare eller prästmän skrivna memoarer torde det ej vara alldeles omöjligt att uppleta. Med stöd av sådant källmaterial hade förf. kanske
varit i stånd att korrigera och påvisa de överdrifter eller svartmålningar, som i officiella ämbetsberättelser från landshövdingar, konsistorier etc. ofta göras för uppnående av ett eller annat syfte. Det
är därför klart, att kolonisationsproblemet huvudsakligen ses från
statsmakternas och endast i ringa mån från de enskilda nybyggarnas synpunkt, det ses uppifrån och ej inifrån.
Av d:r Göthes arbete framgår emellertid, hur förbindelserna mellan kustland och inland bli allt starkare och hur kustlandets samhälleliga ordning i kyrkligt, ekonomiskt, rättsligt och administrativt avseende så småningom blir gällande även för lappmarken.
Denna utjämningsprocess har å andra sidan till följd, att lappmarken blir mera självständig i förhållande till kustlandet. — Böndernas fiskefärder till fjällträsken, statens gränsläggnings- och
framför allt beskattningspolitik äro — såsom d:r Göthe påvisar —
drivande krafter för det livaktiga kolonisationsarbetet. Detta arbete
gick så mycket lättare för sig, som det i de många fattiga jordbrukarhemmen i Västerbotten i regel fanns överskott på manfolk. I
lappmarken kunde man alltid med fiske och jakt hålla svälten från
dörren, då hemmanet ej gav bröd.
De goda geografiska kunskaper, om vilka arbetet på flera ställen vittna, ha otvivelaktigt varit till stor nytta för kolonisationsproblemets tillrättaläggande. Näringsfrågor, ett nybygges flyttning
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från "sel" till höjd kunna ej helt klargöras och förstås av en person,
som saknade geografisk utbildning.
Om man bortser från en viss löshet i kompositionen, som särskilt
gör sig märkbar genom omsägningar här och var, så utgör d:r
Göthes arbete ett värdefullt tillskott till den vetenskapliga litteraturen om Västerbotten. Då förf. dessutom har ett livligt och medryckande framställningssätt, så kan även den i dylik litteratur ovane
läsaren utan svårighet följa den eljest ofta tröttande detaljrika bevisföring, som måste förekomma i ett vetenskapligt arbete.
Helge

Oranfelt.

*

P E T R U S L j C S T A D I U S : Journal över mis-

sionsresor i Lappmarken. Del. I o. II. P. A.
Norstedts & Söners förlag, Stockholm 1928.

Den bekante lappmarksmissionären och -visitatorn, Petrus Laestadius nämner i sin, strax före sin död år 1841 till Biografiskt Lexikon över namnkunnige svenske män insända självbiografi bl. a. följande rörande sina litterära arbeten och resultat:
"Min författarverksamhet avbröts helt och hållet med min senare
Journal, som enligt vad min förläggare uppgivit, så ringa avsättning haft, att kostnaderna ej blivit betäckta — nb. ackordet mellan
honom och mig innehöll att förlagskostnaderna först skulle betäckas av försäljningen och vi sedan halvera om vinsten. Såsom fordom den utvisslade talaren med harm och sorg drog sig undan, så
har jag ock, på många års tid sedan, ingenting skrivit för pressen,
och har detta skeppsbrott på författarbanan varit den svåraste motgång och hårdaste stöt som träffat mig."
Näppeligen kunde väl nedskrivaren av dessa om djup och bitter
besvikelse vittnande ord ana, att icke fullt hundra år senare hans
märkliga journal icke blott skulle bli en efterfrågad sällsynlbet i
den antikvariska bokhandeln utan till och med föranleda en nyutgivning från ett av vårt lands äldsta och förnämsta bokförlag.
Så har emellertid skett. Sedan omkring ett år tillbaka föreligger
den märklige lappmarkspredikantens utmärkta arbete journal över
missionsresor i Lappmarken för första gången på hundra år i en
ny upplaga, redigerad och försedd med en ypperlig inledningsessay
av Gudmar Hasselberg. Arbetet ingår som två volymer i Norstedtska förlagets vackra serie "Memoirer och Resor".
Visserligen tilldrog sig journalen redan vid sitt första utgivande
uppmärksamhet från några litteraturkännares sida och förskaffa-
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de t. o. m. sin författare Svenska Akademiens Lundbladska pris,
men därvid stannade det också. Under det sekel, som gått sedan
dess, har emellertid Petrus Laestadius' Journal kommit att intaga
en från år till år mera betydande plats i den svenska litteraturen och
räknas f. n. och med rätta som ett av den norrländska bibliografiens
standardverk. Den som framför allt förtjänsten tillkommer, att på
ett övertygande sätt hava fastslagit Journalens egenskap av ett
framstående litterärt och kulturhistoriskt mästerprov, är Fredrik
Böök, som genom sin brillianta essay i sin Den svenska Litteraturens historia otvivelaktigt varit den främst verksamme att bryta väg
för den mer än välförtjänta nyutgivningen av verket.
Redigeringen av den nya upplagan är mönstergill. Dess indelning i femton kapitel med rubriker angivande huvudinnehållet har
för läsaren underlättat överskådligheten. Möjligen skulle man
kunna anmärka på, att den gamla stavningen icke bibehållits, men
det är en oväsentlighet, som föga har att betyda i detta fall.
Inneslutande boken i alla norrlänningars hågkomst tager jag mig
till sist friheten citera några rader ur utgivarens inledning:
"Det finns måhända en och annan av journalens läsare som tröttas av Laestadius vidlyftiga detalj utredningar om ecklesiastikverket
och odlingsarbetet och skulle hava föredragit en förkortad upplaga,
där man utan dessa tyngande resonemang kunde få njuta enbart av
bokens kärva poesi, de konkreta och humoristiska skildringarna av
visitiationer och marknadsliv, av resornas strapatser och vildmarkens rustika original. Men har man en gång stått gripen inför det
djupa och levande patos, som utgör själva källådern i Laestadius'
verk, vill man icke ha det stympat av estetiska hänsyn eller bekvämlighetsskäl. Vissa av de problem han diskuterar äro alltjämt aktuella i övre Norrland. Andra äro det icke längre, men själva den
anda, som livade honom är lika aktuell nu som för hundra år sedan, så sant som kulturen i Lappmarken — ooh icke endast där —
alltjämt förbliva en kämpande kultur."
H.

Mn-Pn.
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I slutet av år 1928 lät Västerbottens läns hembygdsförening på
initiativ av sin ordförande, landshövding Nils G. Ringstrand, publicera i ortspressen följande upprop:
HEMBYODSVÄNNER

I

VÄSTERBOTTEN,

I dessa dagar har ett år förflutit sedan Redaktör Ernst O af velin
gick ur tiden. Med honom förlorade den västerbottniska hembygdsrörelsen en pionär, som med varm nitälskan och aldrig sparad möda ägnade ett mångårigtframgångsrikt
arbete åt den västerbottniska hembygdens sak.
Då Västerbottens Läns Hembygdsförening i dag gör sig till tolk
för denna erinran, sker det i ett bestämt syftemål. Såsom ett ringa
tack för Ernst Gafvelins långa och plikttrogna arbete i Hembygdsföreningens tjänst, i främsta rummet i egenskap av redaktör för
föreningens årsbok alltifrån dennas begynnelse, har Hembygdsföreningen med detta upprop velat ställa sig i spetsen för en insamling
av penningemedel, vilka skulle kunna sätta föreningen i stånd att
över den bortgångne hembygdsvännens grift resa en vård att för
kommande släkten minna om det verk, som var Ernst Oaf velins
livsintresse.
Insamlingslistor för ändamålet finnas att tillgå på samtliga bankkontor inom länet samt på Västerbottens-Kurirens,
Västerbottens
Folkblads, Skelleftebladets och Norra Västerbottens redaktioner.
Umeå den 2 nov. 1928.
För Västerbottens Läns
Hembygdsförening:
NILS G. RINGSTRAND.
/ H. Mn-Palmgren.
Under innevarande sommar avslutades insamlingen och återkallades listorna..
Inklusive de summor som för ändamålet anslagits av A.-B. Västerbottens-Kuriren och Hembygdsföreningen uppgingo de insamlade medlen till i runt tal 1100: — kronor.
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Efter skisser utarbetade av arkitekten Kjell Wretling i Umeå beställdes hos firman Norrlands Stenförädling i Skellefteå en gravsten av ljus västerbottensgranit. Till vårdens smyckande uppdrogs
åt skulptören David Wretling att utarbeta en porträttmedaljong i
bronsrelief av framlidne redaktören Ernst Gafvelin.
Under hösten har gravvården jämte porträttmedaljongen levererats och uppställts å redaktör Ernst Gafvelins grift å Nya begravningsplatsen i Umeå. Såväl själva stenen som porträttmedaljongen äro utförda på ett sätt som hedrande vittna såväl om deras upphovsmäns konstnärliga smak och kunnande som deras pietetsfulla
-intresse för uppgiften.
Den inskription som anbragts kring porträttmedaljongen lyder:
HEMBYGDSVÄNNEN ERNST GAFVELIN
* 18 28 / 10 82
f 19 2 / n 27
Hembygdsvänner

reste vården.

N Y F Ö R V Ä R V
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A V D E L N I N G .

Tavelsalarne i Umeå museum ha under det gångna året riktats
med några värdefulla nyförvärv.
Sålunda har landshövding Nils G. Ringstrand överlämnat gipsmodellen till en grawårdsskulptur, utförd av konstnären David
Wretling (se bild å sid. 158 (i mitten).
Teateramatörerna hava överlämnat ett porträtt i olja av framlidne red. Ernst Gafvelin, på beställning utförd av artisten C. M. Lindqvist (se bild å sid. 161). Porträttet är avsett att pryda ett rum i Sävargården, men kommer, under den tid Sävargården hålles stängd,
att uppsättas i museets konstavdelning.
Konstnären Torsten Nordberg har som gåva till museet överlämnat sin målning "Almnäsdammen" (se bild å sid. 153).
Ytterligare ett förnämligt konstverk kommer att under året införlivas med museets samlingar, nämligen konstnären C. M. Lindqvists oljemålning "Min moder", som av konstnären skänkts till
Hembygdsföreningen. Denna porträttmålning tillhör utan tvivel
ett av konstnärens allra bästa arbeten. Det åar tidigare avbildats i
denna årsbok. (Se årgång 1923, sid. 192.)
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JONSSON & SANDOREN
Tel. 670 och 993

UMEÅ

Tel. 670 och 993

FLÄSK-, KÖTT- & CHARKUTERIVAROR
i parti och minut.
tillverkning av förstklassiga
Charkuterivaror

Egen

Endast färska kontrollerade varor till lägsta dagspriser.

} H j o r t s b e r g i P a p p e r s h a n d e l , U m e å
\

VÄLSORTERAD PARTI- OCH MINUTAFFÄR

>

Telefon

s
>
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) Stort lager av alla slags Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier, Kon- <
% torsböcker, Läderportföljer, Plånböcker, Portmonnäer, Damväskor, /
(
Fotografiska artiklar.
>
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är Norrlands förnämsta brödfabrikat.
*
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PRISBELÖNT
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GULD-,

OCH HEDERSDIPLOM

Årsproduktion c:a 3,000,000 kg.
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(ANDERS EKBLOM)
Rikstelefoner:

Affären 575, Bost. 1049

Kiingsg. 55, Umeå (Centralhotellets fastighet)

|
I

SILVER-

Musikcentralen

|

F l y g l a r , P i a n i n o n och Orglar
av förnämsta in- o. utländska fabrikat

S
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£ e i? ng

Grammofoner och Skivor
av alla kända märken.

Violiner, Dragspel, Banjos, Mandoliner
Ouitarrer, Ziltror och smöinstrumeat i
allra största urval o. till billigaste priser
Allt m u s i k n y t t i skivor och noter

I

f
|

FÖRTECKNING
V Ä R V TILL

ÖVER GÅVOR

OCH

NYFÖR?

HEMBYGDSFÖRENINGENS
SAMLINGAR

inkomna till Västerbottens Läns Hembygdsförenings museum under tiden
1/8 1927—1/8 1929, upprättad efter museets huvudliggare B.

Huvudliggarens första nummer B 1—B 245 upptas av en samling föremål,
som inköpts av fru S. Örtenblad, Umeå (till större delen Strömbäcksglas).
Sedermera har samlandet i huvudsak skett på frivillighetens väg. Numren
B 246—B 513 finnas införda i Hembygsföreningens årsbok 1922. Numren
B 514—B 962 återfinnas i samma årsbok för 1924—1925. Numren 964—B 1177
i årsbok 1927. Föreliggande förteckning upptager numren B 1178—1288.
Museets huvudliggare A upptager 2195 nummer, utgörande föremål, som
av Hembygdsföreningen övertagits efter Västerbottens Forminnesförenings
södra avdelning vid dess upplösande år 1923.
B 1178. Järnlampa, s. k. "bloss", gåva av C. Söderström, Mo ångsåg.
B 1179. Strycklod, hemsmitt, Nästansjö, Vilhelmina, gåva av Erik Jonsson,
Nästansjö, Vilhelmina.
B 1180. Sockerskrin "1853", Svanabyn, gåva av Helmer Grundström, Vindeln.
B 1181. Filflaska av trä "1875", Svanabyn, samma givare.
B 1182. Hålskafvare, Svanabyn, samma givare.
B 1183. Skalborr "1829", Svanabyn, samma givare.
B 1184. "Hälkrok" "1762", Svanabyn, Samma givare.
B 1185. "Nätklyka" "1798", Svanabyn, samma givare.
B 1186. Träsil, Svanabyn, samma givare.
B 1187. Ljusstake av järnplåt, Pengsjöby, Vännäs, gåva av agron. H. Hannu.
B 1188. Köttgafflar, 2 st., med 2 klor och benskaft, Pengsjöby, Vännäs,
samma givare.
B 1189. Brödkorg, flätad, Pengsjöby, Vännäs, samma givare.
B 1190. Knivslida av messing, Pengsjöby, Vännäs, samma givare.
B 1191. 13 st. gamla nycklar, Pengsjöby, Vännäs, samma givare.
B 1192. Glödskopa, Strand, Vännäs, samma givare.
(BB 1187—1192 inköpta av hemmansäg. Selander i Pensjöby och
och skänkta till museet av ovannämnde givare.)
B 1193. Träläster för strumpor, 1 par, gåva av fr. Hilda Byström, Umeå.
B 1194. Spinnrock, samma givare.
B 1195. Vagga, hängande i två ståndare, gåva av fru Regina Lidblom, Umeå.
B 1196. Finmalstångsklocka (urspr. finsk), gåva av fru H. Byström, Umeå.
B 1197. Sälbössa, gåva av Oskar Olsson, Strömbäck.
B 1199. Besman, "pundare".
B 1198. Gammalt köksskåp med landskapsmåln. på överskåpets dörrar, Vindeln. Inköp.
B 1200. "Lo'besman" (inlämnat).
B 1201. Ett par skidor, jordfynd, Lycksele s:n, gåva av jägm. F. von Sydow,
Lycksele.
B 1202 Messingslykta, cylindriskt, inköpt från Sävar s:n.
B 1203. Lökar, 1 par, med hönshuvud, Vindeln, gåva av notarie Widding,
Umeå.
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B 1204. Kökssofia, brunmål., 1830-talets stil, Ytterhiske, Umeå. (Inköp).
B 1205. Dörrlås med messingshandtag, Umeå, gåva av fru Hilda Byström,
Umeå.
B 1206. Linborste (från 1700-talet), Börtingsberg, gåva av Evelina Åkerlund,
Börtingsberg.
B 1207. Korgflätad virkask, Börtingsberg, samma givare.
B 1208. Flickmössa, broderad, Börtingsberg, samma givare.
B 1209. Kamm, Börtingsberg, samma givare.
B 1210. Ljusstake av koppar, Börtingsberg, samma givare.
B 1211. Trämått, krönt 1842, gåva av dir. O. Kullgren, Umeå.
B 1212. Träspade, jordfynd, gåva av Erik Karlsson, Olofsfors, Bullmark.
B 1213. Skräddarsax, hemsmidd, gåva av lokrep. Axel Sand, Vännäs.
B 1214. Säcklås av ben, 2 par, jämte en skälm, gåva av hemmansägare Söderström, Risliden, Norsjö.
B 1215. Kar till ostpress, gåva av hemmansäg. J. Berglund, Risliden, Norsjö.
B 1216. Ölstånka av trä, laggad, gåva av hemmansäg. Högdahl, Tväråmark,
Sävar.
B 1219. Handboja, läderklädd, samma givare.
B 1220. Grytskrapa av järn, Överboda, Umeå s:n, gåva av frkn R. Andersson, Överboda.
B 1221. Bandvävstol, Borgfors, Byske, gåva av hemmansäg. Nils Grahn,
Borgfors, Byske.
B 1222. Urmakarstol, Borgfors Byske, samma givare.
B 1223. Band, "lagda", 2 st., Borgfors, Byske, samma givare.
B 1224. Köksstol, Borgfors, Byske, gåva av Lovisa Isaksson, Borgfors,
Byske.
B 1225. Fat av stengods 1875, Borgfors, Byske, samma givare.
B 1226. D:o större, samma givare.
B 1227. Bällingskor, "lappskor", 2 par, av brunt hästskinn, "hästbällingar",
Kinnbäck, Byske, gåva av hemmansägaren K. P. Gustafsson, Kinnbäck.
B 1228. Bällingsko, som föregående, av vitt skinn, Kinnbäck, Byske, samma
givare.
B 1229. "Hösvega", Ivarsboda, gåva hemmansägare Mattsson, Ivarsboda.
B 1230. D:o, Ivarsboda, samma givare.
B 1231. Ljuster, hemsmitt, Ivarsboda, samma givare.
B 1232. Vägfyrkskarta, gåva av fru Rosenqvist, Stockholm, g:m handl. Winberg, Umeå.
B 1233. Viller, 2 st., för tågberedning, gåva av hemmansäg. E. Bystedt, Frostkåge.
B 1234. Träskopa, samma givare.
B 1235. Spinnrockshuvud, tornformigt, samma givare.
B 1236. Järnyxa, jordfynd, gåva av J. E. Johansson, Barsele, Stensele.
B 1237. Orgel, 1821, inköpt från Botsmark, Sävar s:n.
B 1238. Högsäng med luckor, inköpt från Gräsmyr, Nordmaling.
B 1239. Skrivställ av porslin, Åsele, inköpt av fru Hermine Huss, Åsele.
B 1240. Syskrin av ben, Åsele, inköpt av samma.
B 1241. Minnespenning över Gustaf III, slagen 1792, Åsele, inköpt av samma.
B 1242. Selkrok av trä, rikt ornerad, Åsele, inköpt av samma.
B 1243. D:o, d:o, inköpt av samma.
B 1244. D:o, d:o, inköpt av samma.
B 1245. Bokställ, "1829", gåva av E. Eriksson, Berg, Spöland.
B 1246. Skidor, 1 par, gåva av fanj. Sundström, Umeå.
B 1247. D:o 1 par, samma givare.
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Svenskt lantbruk måste lika väl som svensk
industri eftersträva a r b e t s b e s p a r i n g och
rationell skötsel. Genom elektrifiering och
användande av Aseas välkända s p e c i a l k o n s t r u k t i o n e r nedbringar Ni utgifterna
samt erhåller ett s n a b b a r e och j ä m n a r e
arbetsresultat, vilket möjliggjör tidigare leveranser o. bättre priser.
Varhelst Asea-motorn
ning, har den medfört

kommit till användökad
avkastning.

ASEA
Filialen Umeå, Kungsgatan 71
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1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.

Dokumentkista, inköpt från Vännäs socken.
Tobakspipa, "långpipa", inköpt från samma socken.
Klövjesadel från okänd ort.
Svallmes, inköpt av P. Grubbström, Forsmark, Slussfors.
Selkrok, gåva av Erik Edström, Långed, Nordmaling.
Mangelbräde med kavel "1769".
Gustaviansk säng, inköpt från K. H. Nyberg, Lögdeå.
Mangelbräde med kavel "1723".
Träplog.
Kruthorn med kruttyg.
Handkvarn, gåva av Joh. Forssén, Västansjö, Umeå s:n.
Gammal stol, med kulsvarvade ben, inköpt av fru Hedvig Jonsson,
Sävar.
1260. Filflaska stor, gåva av fru Hedvig Jonsson, Sävar.
1261. D:o, mindre, samma givare.
1262. Spinrockshuvud, samma givare.
1263. Rockblad "linkam", samma givare.
1264. Kanonkula, samma givare.
1265. Hemsmidd järngrep, samma givare.
1266. Voffeljärn, samma givare.
1267. Stövelknekt, samma givare.
1268. Besman "pundare", gåva av Holmsunds trädgård.
1269. Stol, 1830-talets stil, inköpt från Sävar.
1270. Besman "pundare", gåva av Holmsunds trädgård.
1271. Gammalt korvhorn, samma givare.
1272. Malmgryta, inköpt av G. Naeselius, Skellefteå.
1273. Kruthorn, 2 st., "1867" och "1860", inköpt av d:o.
1274. Kopphorn, inköpt av d:o.
1275. Lodbesman, 2 st., inköpt av d:o.
1276. Ljussax, försilvrad, ornerad med tillhörande bricka, inköpt av d:o.
1277. Kojuversåll, inlämnat.
1278. Gammalt ornerat dörrvred av järn, hittat och tillvarataget på Sävar Herrgårds vind.
1279. Handkvarn, gåva av Pehr Sjöström, Vänfors, Spolande.
1280. Gammal litografi, gåva av major O. Schildts sterbhus.
1281. D:o, samma givare.
1282. D:o, samma givare.
1283. Gammal vävstol, Obbola, gåva av kamrer K. Holm, Umeå.
1284. Trädtågsberedningsmaskin av ben och trä, inköpt av D. Eliasson,
Nästansjö.
1285. Bandhake av ben, med träskaft, inköpt av N. Klasson, Järvsån,
Slussfors.
1286. Gammal oxhyvelstock, ornerad "1769". Gåva av hem.-äg. Andersson, Tväråmark.
1287—1288. Tvenne Skifferredskap, funna av J. A. Vestin, vid resp. Vojmsjöluspen och Sågön i Vilhelmina s:n, gåva av O. P. Pettersson,
Västerhiske.
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H E M B Y G D S F Ö R E *
BIBLIOTEK.

A. Genom publikationsutbyten.
Kungl. Vitt. Hist. o. Antikvitets Akad.: Fornvännen 1927 och 1928;
Akademiens Årsbok 1927 och 1928.
Nordiska Museet: Fataburen 1927 och 1928.
Kungl. Livrustkammaren: Vägledning för besökande. Uppsala 1921.
Svenska Turistföreningen: Årsskrift 1927—1929; Svensk Turistkalender samma årgångar; Stockholm 1929.
Föreningen för dendrologi och parkvård: Lustgården 1927 och 1928.
Föreningen Örebro Läns Museum: Vägledning genom samlingarna i Örebro
slott. 1929. Utarbetad av Bertil Waldén.
Föreningen Malmö Museum:
I Redogörelse för Malmö Museums förvaltning och tillväxt 1907—1915-.
II Redogörelse för Malmö Museum 1906—1922.
III Malmö Museum. Årsberättelser 1923—1928.
IV Malmö Museum 1851—1901. En minnesskrift.
V Från Malmö Museum och det gamla Malmö, av Hans Emil Larsson,
VI Kataloger 1887—1888.
Gottlands Fornsal i Visby: Gottländska minnesmärken I. 1929.
J. Roosval: Medeltida konst i Gottlands Fornsal.
Efr. Lundmark: Kyrklig konst efter reformationen i Gottlands Fornsal.
Gottlands Fornvänner: Gottländskt Arkiv. Meddelanden 1929.
Dalslands Forminnes och Hembygdsförbund: Hembygden 1928—1929.
Föreningen för norrländsk hembygdsforksning: Arkiv för norrl. hembygdsforskning. 1928—1929.
Föreningen Heimbygda: Jämten 1927 o. 1928; Fornvårdaren 1927—1928.
Göinge Hembygdsförening: Årsbok 1927 och 1929.
Norrbottens Hembygdsförening: Norrbotten 1927 och 1928.
Norra Smålands Fornminnesförening: Meddelanden IX; 1929.
Skövdeorten Hembygds- och Fornminnesförening: Skriftserie I och II.
I Föreningens stiftande och verksamhet åren 1923—1927.
II Kåkinds Härads fornminnen. 1928.
Sollefteåortens och västra Ångermanlands Hembygdsförenings årsbok: Från
Ådalsbygder 1928.
Södermanlands läns fornminnesförening: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria XXI—XXIII.
Södermanlands Museiförbund: Sörmlandsbygden. Meddelanden 1928.
Västerbottens läns hushållningssällskap: Tidskrift 1928—1929.
Västerbottens läns jaktvårdsförening: Årsbok 1927 och 1928.
Brages sektion för folklivsforskning: Budkavlen 1927 och 1928.
Drammens Museum:
1) XII Aarsberetning 1920—1921.
2) XIII—XIV Aarsberetning 1921—1923.
3) Drammens Fajanse. Kristiania 1924.
4) Ferer gjennem Drammens Museum I.
5) Drammens Museums Årsbok 1923—1928.
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Tillv. av PILSNER klass II, LAGERDRICKA klass I samt prima MALT.
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Norsk Folkmindelag: Bd II, I I , VIII och X:
Joh. Th. Storaker:
Tiden i den Norske Folktro; Rummet i den Norske Folktro; Elementerne i den Norske Folktro.
(Utg. ved. Nils Lid. Kristiania 1921—1924.
Nils Lid: Vegetasjonsgudinne og Vårplantar. Serprent or Festskrift til rektor
J. Quigstad. Tromsö Museums Skrifter. Vol. II. Oslo 1928. (Oåva av förf.)
Hessische Vereinigung für Volkskunde: Hessische Blätter für Volkskunde
Bd XV—XXXII. 1916—1928.
Svensk-Österbottniska Samfundet: Arkiv för svenska Österbotten. Bd II; h. 1.
1929.

B. Genom prenumeration.
Samfundet för Hembygdsvård: Tidskrift för Hembygdsvård 1927 och 1928.
Svenska Fornminnesföreningen: Hävd och Hembygd N:r II. Årsskrift 1927.
Celander, Ljungman, Geijer, v. Sydow: Folkminnen och Folktankar 1927 och
1928.
Svenska Slöjdföreningen: Tidskrift och Årsbok 1927.
Föreningen för svensk kulturhistoria: Rig 1927 och 1928.

C. Genom gåvor och inköp.
Pehr Johnsson: Wärend. Örebro 1924. (Gåva av förf.)
Pehr Johnsson: Ur Hardemo sockens Historia. Örebro 1927. (Gåva av förf)
Pehr Johnsson: Skogen i kulturhistoria och tradition. Eksjö 1926.
(Gåva av förf.)
Alb. Nordberg: En gammal Norrbottensbygd. Anteckningar till Luleå sockens historia. Del I och II. Lund 1928. (Gåva av intendent H. Mn-Palmgren).
Aug. Nordström: Luleåkultur. Luleå 1925. (Inköp.)
Von Hogguér: Vildmarksliv i Lappland för hundra år sedan. Sthlm. 192S.
(Gåva av intendent H. Mn-Palmgren).
Västsvenska Folkminnesföreningen: Västsvenska Folkminnen. Festskrift 1929.
(Inköp.)
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i alla för byggnader förekommande dimensioner och
kvalitéer levereras till moderata ortspriser. Väl ångtorkat Golvträ, Pärlspånt o. Listverk ständ. på lager
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AKTIEBOLAG
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Telefon 364
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Storgatan
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INNEHAVARE:

|

LEDAMOT

ADVOKATSAMFUND

J

L

O M B U D S M A N H O S A.-B. SV. H A N D E L S B A N D E N

J

ADVOKATEN

AV SVERIGES

i

BITRÄDANDE

B I R G E R

JURIST

f

E. o . H O V R Ä T T S N O T .

F

A V D E L N I N G S K O N T O R

F

FÖRESTÅNDARE: ADVOKATEN

I

STefefoner.;

|

R U D O L F

(JUinjeväfjare)

I S K E L L E F T E Å
R E H N

c S t i e f f e f i e å 672

Spec.:

I N K A S S E R I N G A R ,
V A T T E N -

OCH

QAxel H o f f s t e n s
T e l . 177 a n k n , t r ä d g å r d e n

?
]
=

i

i
KREDITUPPLYSNINGAR

S K I F T E S M Å L
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A L E X

*
R Ä T T E G Å N G A R ,

1

Z

A H L G R E N

120 o. 770.

f
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R O O S
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Blomsterhandel

U m e å

T e l . 177 a n k n . t r ä d g å r d e n

I ii • 11 • ii • 11 • II FM • ri 1111 II • 11 • M • 111111111 R 11 ii 11 • ii 111111 • 11 •• 11 E 11111 • 111111111111111111111 • 119 II • 111111111111111 ii I II 111 ii • ii • ii • ii I ii • 11 • M • • 11

;.'. Beställningar å Blommor för leverans å de flesta orter i in- och utlandet
emottages av oss, tillhörande Föreningen för Blomsterbeställningsförmedling.
Gör Eder i vår affär underrättad om de stora fördelar vår
i)
orderförmedling medför.
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Tapeter
Kemikalier,

P e n s l a r , Borstar, Puts- o c h
till l ä g s t a priser.

FORSBERGS
Kungsgatan

Tvättmedel

FÄRGHANDEL

e o(Umebladets

hus].

Tel.

531

Umeå

mm

Övre Norrlands Ingenjörsbyrå
NORRLANDSGATAN

31 - U M E Å

Ingenjör:
C i v i l i n g e n j ö r e n H. Larsson

Tel. 8 9 5

Konsulterande i juridiska f r å g o r :
Magnéts Advokatbyrå
. . . Tel. 117, 120 & 770
Samarbetar i stadsplanefrågor med:
Arkitekten i Kungl. B y g g n a d s s t y r . Åke T e n g e l i n

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

::

Billiga

priser
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[ Langtidspasteuriserad
|
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oskummad och skummad mjölk, grädde, smör samt flera

§

sorters ost till billigaste parti- och minutpriser.

g

*

I

( UMEÅ MEJERI AKTIEBOLAG (
|

Telefoner: Kontoret 820, Butiken
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¿Besök

S / E D E N S TOBAKSHANDEL
vid inköp av

to6aksvaror,
¿Pipor, tidningar
o.
tidskrifter
Spelkort, ¿Kameror oc() 3-otoutensilier,
tvål
¿Parfymer, ¿Kammar m. m.

P. A. L U N D M A R K S

JÄRNAFFÄR

RT. 178
U M E Å
RT. 178
Försäljer: Byggnadssmiden, H u s h å l l s a r t i k l . , Lantbruksmaskiner, Sy- o. Stickmaskiner, Velocipeder, Arbetsvagnar, Kakelugnar, Papp, alla slag, m . m .
Färger, Oljor, Tapeter, Papp, Korkmattor, Sjukvårdsartiklar, Fotografiartiklar
välsorterat

lager i

OSCAR A H L G R E N , Tel. 8 5 - Kungsgatan 4 9
V i n d e l n s Sjukv. & Färgh., T e l . 8 4 .

Kungsg. 63 f " A p p
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

V_>/V I

I

V ä n n ä s Sjukv. & Färgh., T e l . 8 8

KungSg

M I M F R

-

t l T 111 T 11 , 1 \

63
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Gott kaffe.

D R 0 D

AV

E G E N

K O N S T N Ä R L I G A
MÖBLER

Rt. 351

I N R E D N I N G A R

- MATTOR - GARDINER
Goda avbetalningsvillkor

OTTO

H E N R I K
Rt. 423

T I L L V E R K N I N G

W R E T L IN G

(Kungl. Hovleverantör)

H A R J U

-

FARG-, KEMIKALIE- <& TAPETAFFAR

Specialavdelning för fotografiska

artiklar.

Rt. 351

U M E Å
Rt. 423

Lokal: Kungsgatan 63

Rekommenderar sin sortering av Färger, Fernissor, Falu
rödfärg, Tapeter, Kameror. Stor sortering Förbands- och
sjukvårdsartikl. m. m. Order till landsorten exp. omgående
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STOCKHOLM - U M E Å

U Entreprenadfirma
Ö NING AR, Ä4DTel. i i/meå 243

för VÄRMEVATTENoch TO/LETTANLÄGON.,

och AVLOPPSLEDPUMPANLÄGGN.

Konstruktioner utföras mot lågt arvode.

Tel.-adr.:

#
O

Fonden y

Västerbottens
Landtmannaföreningars Förbund
Post- och telegramadress: Länsförbundet,

Umeå

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

;i

Omsättning senaste affärsår:
Konstgödsel
Fodermedel och spannmål
Utsäden
Kalk, c e m e n t , t e g e l r ö r
Hö och halm
Hushållsmjöl

Sammanlagt

... c:a 3 , 6 mill. k g .

c:a 1,100 vagnslaster

2,8

>>

>>

0,8

>>

>>

>!

>>

>!

>!

2,0

0,i

om 10,000

kg.

R e n s a r f r ö i U m e å o c h S k e l l e f t e å åt
c:a 8 5 0 j o r d b r u k a r e .
Har egna magasin i Umeå, Skellefteå, Skelleftehamn, Spöland, Bastuträsk och Byske samt nederlag i Nordmaling, Hörnefors, Ratan, Sikeå,
Gumbodaholmen, Kräkångersfjärdeti, Kallviken, Burvik, Bureå, Kåge,
Klutmark, Jörn, Glommersträsk, Lycksele, Nyåker och Överklinten.
Tack vare anslutning
från jordbrukare har detta åstadkommits.
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HUSHALLNINGSSALLSKAPI
lämnar fackkunnigt biträde av
Jordbrukskonsulenter,
Fiskeriinstruktör,
Boskapskonsulent,
Vandringsrättare,
M ejerikonsulent,
Slöjdundervisare,
Länsträdgårdsmästare,
Täckdikningsförman.
Trädgårdsinstruktriser,
Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst
före 15 april. Täckdikningsmannen äger uppbära 4 kronor pr dag av
rekvirent. I övrigt är tjänstemännens biträde kostnadsfritt.
Hushållningssällskapet upprätthåller:
Lantbruksskola, adr.: Box 84, Umeå.
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs.
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån:
Egnahemslån,
Oödselvårdslån,
Mejerilån,
Hingstlan,
Nyodlings- och betesförbättringslån, Tjurlån,
Täckdikningslån,
Fiskerilån,
samt s. k. p r e m i e 1 å n för anskaffande av Oaltar, Bin, Skotar och för
vissa grundförbättringar i samband med egnahemslån och jordbrukspremiering.
Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag och betesförbättringsbidrag.
Hushållningssällskapet anordnar premiering av:
Mindre jordbruk,
Hästar,
Mindre odlingsföretag, Svin,
Nötkreatur,
Får.
Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser:
Lantmannakurser,
Vävkurser,
H usmoderskurser,
Växtf ärgningskurser,
Konserveringskurser,
Kurser i träslöjd,
Trädgårdskurser,
Beteskurser.
Hushållningssällskapet understöder bildandet av:
H ingstföreningar,
Fåra velsf öreningar,
Tjurföreningar,
Kontrollföreningar.
Svinavelsföreningar,
Hushållningssällskapet utgiver:
Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen,
d:o
almanack, jämna årtal, 1 Upplaga
Tidskrift för Västerbottens län, 6 häft. pr år.
fujooex.
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jämte dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällskapet och stöd dess verksamhet.
Alla önskade närmare upplysningar lämnas av Sällskapets tjänstemän
och direkt från Sekreterareexpeditionen.
Hushållningssällskapets exp. inrymmas i dess fastighet, Storg. 35, Umeå.
Sekreterareexpeditionen, övre våningen, Tel. 143.
Egnahemsnämnds- o. kassaexpedition, nedre vån., Tel. resp. 69 o. 925.
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JÄRNAFFÄR

»

^

MASKINAFFÄR

REKOMMENDERAS
P O S T - , T E L E G R A M - OCH T E L E F O N A DR E S S :

Rikstelefon 31 och 151.

J.

N/ESLUNDS

Etablerad 1871

<t>
ENGROS-

& MINUTAFFAR

Telegramadress:

A.-B. Johan

VONAHN

Åkerbloms
Rikstel.

61 -

Bokhandel

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

H O L M O N S
N y a
S A L T E D I
<£> E Ö R E B I
I n n e h a v a r e : J. AD. F O R S B E R G
UMEÅ
Telegramadress: JAFORSBERG
Telefon: Umeå 365, Holmön 4

A L L R A F I N A S T E INSALTNING AV NORRLAND S S T R ö M M IN G O C H
NORRLANDSLAX
14
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Kundens bästa vår strävan!

i

|
|

Har Ni ej förut avprovat våra förstklassiga tillverkningar av Charkuterivaror så vänd Eder förtroendefullt till oss.

|
7

I Oskar Dahlgrens Slakteri A.-B., Umeå |
i
|

T E L E F O N E R : 668 Kontoret, 370 Minutaffären Skolgatan 45 — Ankn. Chefens bostad —
435 Minutaffären Sparbankshuset. 162 Filialen Gellivare.

|
|

|

Bästa inköpskälla för återförsäljare!

|
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Prova

Sffidéns "Prima Blandning"
Rostad kaffeblandning av hög kvalitet.
Pris kronor 4 : •— kilot.

Säljes i

S / E D É N S SPECERIAFFÄRER
Rt. 990 & 606

GYNNA

—UMEÅ—

Rt. 990 <6 606

HEMBYGDENS

AFFÄRER!

Undersök kvalité och pris hos

A . - B . J O H . F O R S M A N & C:o
KUNGSGATAN 48 och 86, UMEÅ
innan Ni rekvirerar Manufakturvaror från annat håll.
Stor sortering!

TEL. 141

Billigaste priser!
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I UMEÅ LYSOLJE AKTIEBOLAG I
i
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|

I

Parti- och minutförsäljning a v :

1

| P R A T T S B E N S I N , F O T O G E N och BRÄNNOLJA I
|
SMÖRJOLJOR FÖR ALLA ÄNDAMÅL
I
| FLIT FLUGDÖD - KROOKYL (kylarvätska för bilar) M. M. |
TT iiiiiiiiiiiaiiiviitiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiitiiiiiiaifaitiiaii>iiiiaiaaiiiiiiaiiiaiiciiifiiiaiiiiiiiivfii««iiaBiiiiiBiiiiiBiiiiitiiiaavtii>ivaiiiitiiii>iiifiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiatciiii T
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Ä.-B. H. Anderssons Värme- & Vattenledningsoilär
Kungsgatan

Tgmadress: V ä r m e b o l a g

-

89,

Umeå

Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 828

Centralvärmeledningar
Vatten- & Avloppsledningar
Badrums- och Sanitära
installationer
utföras
•

Rör, Rördelar o c h A r m a t u r
Sariitetsporslin
Hoar och

för

ladugårdar

och

-emaljgods

Regulatorer

m . m . till s a l u i p a r t i o c h

minut

0

0
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A K T I E B O l Å e E T

W c ,

JT» B

Etablerad 1861

X

C

K

X

i

U2V\.]EÅ.
Telegramadress: BÄCKLUNDS

i

U

I

C

Ö

I

Rt. 52, 438, 1406 =
|
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1 Välsorterad Järn- & Maskinaiiär I
111 • • I • 11 • 11 • Fl • 19I • II III III • Itl
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C i t r o e n C-6 E

I
|
I
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N y m o d e l l av d e t europeiska kvalitétsfabrikatets produktlon med b l . a. full
spårvidd och en massa sensationella förbättringar.

=

Bekväma

|
i

I

avbetalningsvillkor.

=

FÖRSÄLJARE FÖR VÄSTERBOTTEN.
UMEÅ

|

F O R S Ä K R I NC3SKONTOR
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS EGNAHEMSNÄMND. Adress: UMEÅ - Telefon 69
Utlämnar statens egnahemslån för förvärvande av egna hem inom Västerbottens län. Lånen ä r o av två slag: Jordbrukslån, som utlämnas för
förvärvande och bebyggande av en hemmansdel eller en jordbrukslägenhet, helst av sådan storlek, att innehavaren kan beräknas därav få sin utkomst, samt bostadslån, som beviljas för inköp av en tomt och för uppförande därå av ett mindre bostadshus.
Jordbrukslånen äro amorteringsfria i fem år och bostadslånen i tre år, under vilken tid ränta efter
4 % erlägges å lyftat lånebelopp; sedan börjar amorteringen av lånets
amorteringsdel, som utgör 2 k av beviljat belopp. Å amorteringen erlägges för jordbrukslån en annuitet (årlig avgift, utgörande ränta och
amortering) å 6 1U %, varav 4 4/» % utgör ränta, samt för bostadslån en
annuitet å 8 %, varav 5 % är ränta. Å lånets stående del, som utgör 3 / 5
av beviljat belopp, erlägges under amorteringstiden endast ränta efter
4 112 % för jordbrukslån och 5 % för bostadslån. Låntagare, som beviljats egnahemslån å en nybildad jordbrukslägenhet (jordbrukslån), kan
förutom egnahemslånet tilldelas s. k. premielän utan återbetalningsskyldighet för utförande av nybyggnads- och nyodlingsarbeten å lägenheten.
Ansökan om egnahemslån bör inlämnas helst före 1 juni till vederbörande e g n a h e m s o m b u d , som lämnar nödiga upplysningar
muntligt om egnahemslånerörelsen och tillhandahåller nödiga ansökningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos Egnahemsnämnden.
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A V

A L L A

S L A G

BILLIGAST I

I C.G.CARLSSONS SKOAFFÄR g
i

RT. 97

KUNGSGATAN

69

RT. 97

|
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MATVARU
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DELIKATESS-

<S S P E C E R I A F F Ä R
Telefon

326, 477

H E

' H K :

UMEÅ

O

a

ak.

J&JS.

Kungsgatan

E

^ J " H

»

]

63

E

S

•
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sätter

utförd

värde

arÉeie

på eii

|

£ör £esö£a

|

\ S J Ö B E R G S FRISÉRSALONGER (
|

Kungsgatan

AA o c h

52

LJITB63

ngen

Telefoner: 319 o c h 419

E

i e f e f o n 3i 9

|

O^ungsgatan
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E. H. y t t e r g r e n i

Guldsmedsaffär
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FÖRLO VNINGSRINOA
R
moderna, stiliga och billiga
Till landsorten sändes omgående portofritt.

Ringmått sändes på begäran.

P E N S I O N A T
M M J G 3 V E E T J V S
M M
Telefon 713
Beställningar
för större och mindre sällskap.
God

mat.

Humana

JENNY

priser.

S

Rikst. 324

Ä

L

Klubbrum.

HAMMARBERG

S A N D B E R G S KONDITORI, U M E Å

IIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIH

KUNGL.

ALLTID

FÄRSK

HOVLEVERANTÖR
•

HEMGJORD

CHOKLAD

&

O

Skoigat. 46

KONFEKT

214

A.-B M O D E H U S E T - U M E Å
Platsens

största

lager

av

D A M A R T I K L A R
Telefon 822

Telefon 8 2 2

J ä r n , Spik, Plåt, B y g g n a d s s m i d e n , Spislar, Drev, P a p p ,
Fönsterglas, Cement "Kometmärket", Slipstenar

Tågvirke, B i n d g a r n, Bastband, Makulatur, W e l l p a p p ,
Påsar, Linolja, Färger, Fernissor, Borstar, Penslar

III!
i parti

hos

Ä.=B. B K Ö D E D N Ä L I N D F O R S , U m e å
Telegramadress: L i n d f o r s a r n a .

Telefoner: 7 1 4 o. 1 0 4 4 .

HOTELL
Kungsg. 52

1 2 8 4 kassa och bokf.

FORSBERG
U m e å

R E K O M M E N D E R A R

SINA

T Y S T A

GODA B Ä D D A R !

Rt. 6 4 . 66, 105
TREVLIGA

RASANDERUM

HUMANA PRISERI

H U S H Å L L S S K Q L L A N S MATSALAM
TELEFON 463.

KUNGSGATAN 56

Mottager matgäster på koitare eller längre tid samt beställningar
för större eller mindre samkväm.
GOD M A T .

O K D N I N » OCH K E D A .

ES TER

BILLIGA

JANSSON.

E. S J Ö S T E D T S E L E K T R I S K A
Umeå

Utställning

P R I S E R .

BYRA

Kungsgatan 51

Rikst. 854 och 1314

Lille-Bilstationen f Umeå
UTFÖR
Telefon 1 3 0 0

LÄNGRE OCH KORTARE
NYA, TÄCKTA
VAGNAR

RESOR
H u m a n a priser
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MARGIT KULLGREN

-

SYATELIER

Skolgatan 62

Mottager alla slags
Telefon 358

sömnadsbeställningar.

Förstklassigt

arbete.

Telefon 358

Körsnär

Gustaf Frisén
KUNGSGATAN

55.

UMEÅ

STORGATAN

Största sortiment Pälsvaror, Hattar o. M ö s s o r .
Specialité: P ä l s k a p p o r

20,

ÖRNSKÖLDSVIK

Utför b e s t ä l l n i n g a r o c h
r e p a r a t i o n e r fort, v ä l
o c h till billiga priser. —

J. H A N S O N S
GULDSMEDSAFFÄR

Hedersgåvor
Nya

Telefoner:

-

arbeten

f

Matsilver
o c h

„

reparationer

|f

j

-

-

Förlovningsringar

utföras

f~|

EFTR

UMEÅ

é. e g e n

—

verkstad

„ J

Telegramadress:

»import O. Norrland ^^^

Kontoret . . 199
Linjeväljare
Kassan . . . 495

INFORDRA

u

OFFERT!

Kontor o. Magasiner :
Magaslnsbol.hus
v i d hamnen

9
IV1 Lr n .

LÄOSTA

DAGSPRISER!
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ALLA VÄSTERBOTTNINGAR
BÖRA VARA PRENUMERANTER PÅ

Vflslerftolens-Knriren
DAGLIG MORGONTIDNING FÖR
UMEÅ STAD

OCH

BOTTENS

VÄSTER-

LÄN

NORRLANDSTIDNINGEN
MED DEN
STÖRSTA
UPPLAGAN

*

SNABBASTE
GODA

ORTSMEDDELARE

G E D I G E T

BÄSTA

NYHETSTIDNING
I N N E H Å L L

ANNONSORGAN

Prenumerationspris:

Helt år 12 kronor.

Halvt år 7

kronor

217

©©

©

BILLIGT OCH PRYDLIGT HEM KUNNA
ALLA ERHÅLLA GENOM ATT KÖPA

MÖBLER,
MATTOR

SÄNGKLÄDER,
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

lllllllll

^ / a f f É aGrys

orzuuG/erare
>/erare

^Tflmed-^fifiaf
(F. D.

REKOMMENDERAR

BERGS)

SITT

LAGER

Gu

fel;

CSifvorj

^Jenn
TELEFON

VÄLSORTERADE

AV

oc/2
240

^Jlysz/ver
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1 Brännlands Nya TraiOramiDosaklleholao I
i

IF

1

Postadress: B r ä n n l a n d

till

1H111

111M111 i [ J1M! M1

L111 1EI11 i 111 i 11 i 11 i 11! MI h 1111MI i 11191 11MI

- Rt. Brännland n:o 1 - Telegramadress: T r ä f ö r ä d l i n g e n

I

|
|
|

Försäljer från egna sågverk och hyvlerier alla slag och
dimensioner av sågade och hyvlade trävaror. Största sortering. Alla sorters byggnadssnickerier av ek, björk o. furu

i
|
E

|

Kyrko-, b a n k - o . b u t i k s i n r e d n i n g a r m. m . l e v e r e r a s fr. m o d e r n s n i c k e r i f a b r i k

=

=

Obs.!
1111J • II111 • I • II

IIIIIIMIII • III

Stor leveransförmåga.

Infordra offerter.

111111111111111111111111111 • I1111111M • 111111

11111 Ill IIIIIIII11 • III

|
• 111M • MIMI •< 11

Ill

II

iTT

'Eff/zfiefiofaget

czzarizzs 1 zoner
mect

uppköper
S Å G T I M M E R , P R O P S och M A S S E V E D
rmarz grunc/ac/

7324
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j Ni h a r b e k y m m e r I
|
I

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

|

Zetterström & Almströms Bokbinderi, Umeå

|
rri n 11111

Kungsgatan
1111 n i ii ii i ii i n i

58

1111 n 111 n i n i ii i

Rikstelefon 182
111 di ii i ii 1111 ii i n i ii • 11111 ii 111

1111 m i ii 1111

11 n M1111111111M i

|
|
11111111111111 n
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1111111

1111111
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1

1

11111

Umebladets
insats i länets utveckling under
83 å r »

t i d

har varit av oskattbar betydelse.

Ä n n u i

dag

iör tidningen den sunda utvecklingens talan, främjande jordbruk
handel och industri.

U T M Ä R K T

N Y H E T S O R G A N
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M O D E R N

U T S T Y R S E L
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Läses

av o m k r i n g

30,000

västerbottningar.

k
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r

^

U

P

P

R

O

P

!

Till Västerbottens lärarekår!
"Bliv god vän med gran och fur,
Vän med blomster och med djur,
I var skogens vrå och skreva!
Skövla icke fågelns bo,
Stör ej vilda markers ro,
Låt allt liv i frihet leva".

Allt levande i naturen har sin uppgift att fylla. Det är därför varje människas plikt att så litet som möjligt och i varje
fall icke av okynne ingripa störande i naturens stora hushållning.
Kärleken till naturen, dess djur- och växtvärld, ammas i
ungdomen och det ligger därför synnerlig vikt på, att de,
som är satta att handleda barn och ungdom, hos sina lärjungar inplanta naturskyddsvänliga begrepp.
Bruket att fånga djur medels snaror, giller och limspön,
den fula ovanan att plundra fågelbon på ägg eller ungar samt
okynnet att i allmänhet för enbart nöjes skull döda oskyldiga
djur bör skarpt brännmärkas.
Det är av vikt att även ovanliga växter vårdas och skyddas
för utrotning.
Vi vända oss till Eder med en varm vädjan, att Ni vid
Eder undervisning och vid Eder handledning av de unga
måtte hos dem inplanta den respekt för naturen, som är
den sanna människan värdig.
VÄSTERBOTTENS LÄNS JAKTVÅRDSFÖRENING.
V Ä S T E R B O T T E N S LÄNS H E M B Y G D S F Ö R E N I N G .
J

V Ä S T E R B O T T E N S

L Ä N S

SPARBANK
U M E Å

Rikstelefon:

Direktören
Kamreraren
Expeditionen

751
125
62

Expeditionstid: kl. 10 fm.—2 em.
•

26 k o m m i t t é e r i landskommunerna.

Insättningar

mottagas mot högsta gällande
sparkasseränta.

LÅN
utlämnas mot första inteckning i fastighet i stad och
på landet inom länet på förmånliga
villkor.
•

Slutna depositioner mottagas mot billig avgift i bankens kassavalv.
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Sundsvalls Enskilda Bank
Solidarisk bank.

Grundad 1864

Fonder: kronor 32,500,000

Kontor i Västerbotten:

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

r ä n t a å insatta medel

D

EN lämpligaste formen för
ett på lång sikt ställt planmässigt sparande är regelbundna insättningar på kapitalräkning. Räntan lägges å denna
räkning genom bankens försorg
halvårsvis till kapitalet, vilket sålunda växer med ränta på ränta.

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

223

V ä s t e r b o t t e n s läns äldsta bankinstitut
Westerbottens
grundad

1866

Enskilda

Bank,

Uppgick

1899 i

-

Bank-A.-B. S t o c k h o l m - Ö v r e N o r r l a n d ,
vilkens

rörelse

19 11

Aktiebolaget

övertogs

av

Norrlandsbanken,

År 1917 u p p g i c k d e n n a b a n k 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 H a n d e l s b a n k e n
IIIIIIINIIIIlllllllIllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllltN

På

grund

av

sin

mångåriga

s a m h e t inom länet och

verk-

organisation

genom L Ä N S C E N T R A L

i UMEÅ

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

med

vilken

ningar

böra

stå

alla

västerbott-

i affärsförbindelse.

