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R E K T O R H U G O J U N G N E R 
Hembygdsföreningens vice ordförande 1926—1930. 

o 

Ar 1930 utgick förordnandet för rektorn fil. d:r Hugo Jung-
ner att såsom rektor förestå Umeå högre allmänna läroverk, 
vilken befattning han innehaft under fem år, eller sedan 1925. 

Då rektor Jungner tidigare förklarat sig icke önska förnyat förord-
nande innebar detta, att Umeå stad den 1 juli skulle komma att 
mista en av sina mest värderade medborgare. Nu är rektor Jung-
ner återbördad till huvudstaden, där han 1929 utnämndes till lektor 
vid Nya Elementarskolan. 



Bland de många ansvarsfulla och viktiga poster utanför sin dag-
liga gärning rektor Jungner kom att bekläda under den femåriga 
vistelsen i Umeå, var även att räkna vice ordförandeskapet i Hem-
bygdsföreningens styrelse och verkställande utskott. Då Hem-
bygdsföreningens årsmöte hösten 1926 utvalde rektor Jungner för 
denna befattning, var det att beteckna såsom ett synnerligen lyck-
ligt val. Själv kulturhistoriker och således redan genom sina egna 
vetenskapliga intressen och forskningar varmt ansluten till de strä-
vanden, för vilka institutioner av hembygdsföreningens art gått in, 
var rektor Jungner redan på denna grund ägnad att intaga en 
framskjuten plats inom hembygdsföreningen. Oförtrutet nit, varmt 
intresse och djup förståelse för och kärlek till de syften föreningen 
gjort till sina, kom också att känneteckna rektor Jungners stora 
och betydelsefulla insats i föreningens tjänst. 

Under de gångna åren har rektor Jungner vid åtskilliga tillfäl-
len, då föreningens ordf., landshövding Ringstrand på grund av 
sina tjänsteåligganden varit förhindrad att leda verkställande ut-
skottets förhandlingar, haft att fullgöra detta uppdrag. Med sitt 
urbana väsen, sin förmåga att överblicka och klargöra honom före-
liggande problem och sin stora insikt i kulturella frågor var rektor 
Jungner i högsta grad skickad att på ett lyckligt sätt utöva ordfö-
randeskapet. 

Sitt stora intresse för Hembygdsföreningen och dess verksamhet 
utsträckte rektor Jungner även till att omfatta årsboken och dess 
redaktion. Ett utslag av detta intresse var det löfte han i avske-
dets stund gav undertecknad - redaktören om ett bidrag till före-
liggande årgång av hembygdsboken. Tyvärr har ett oblitt öde för-
hindrat löftets uppfyllande. Endast en kort tid efter sin avresa 
från staden drabbades rektor Jungner av en svårartad sjukdom, 
som alltsedan hållit honom fjättrad vid sjukbädden. 

Då Hembygdsföreningen med dessa rader önskar bringa sin av-
hållne vice ordförande ett varmt tack för hans intresserade och 
värdefulla insats i det västerbottniska kulturarbetet, vill föreningen 
med detta tack även förena en hjärtlig välgångsönskan att det måtte 
förunnas rektor Jungner att med återvunnen hälsa och nya krafter 
finna lycka och framgång på sitt nya arbetsfält. 

H. Mn-Palmgren. 



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

Av PETRUS STECKSENIUS GRAAN 

ÖVERSÄTTARENS FÖRORD. 

Liksom i årsboken "Västerbotten" för år 1928 och år 1929 kom-
mer nu också i årsboken för 1930 en gradualavhandling från 
år 1731; denna är ägnad åt författarens hembygd Piteå och 

dess närmaste grannar Skellefteå och Burträsk. Författaren Petrus 
Stecksenius Oraati är en bror till Israel Stecksenius, vars avhand-
ling "Om Västerbotten" ingick i fjolårets årsbok. Naturligtvis var 
också avhandlingen om "Piteå och angränsande pastorat" skriven 
på latin, och detta har jag sökt återgiva på svenska. Men på några 
ställen har meningen varit svår att förstå, då författaren använt la-
tinska ord, som icke återfinnas i mig tillgängliga lexika varken från 
klassisk tid eller från medeltiden. 

Umeå den 8 september 1930. 
J. V. Lindgren. 
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Må detta lända till lycka och välsignelse! 
GRADUALAVHANDLING 

STADEN PITEÅ 
O C H A N G R Ä N S A N D E P A S T O R A T 

PETRUS STECKSENIUS GRAAN 
VÄSTERBOTTNINO 

Med tillstånd av den vittberömda Filosofiska 
Fakulteten vid Upsala Lysande Akademi 

UNDER PRESIDIUM AV 
Den vittberömde och högt frejdade 

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

LEDAMOT AV FILOSOFISKA FAKULTETEN 
Med den anspråkslöshet, som höves, underställer goda mäns 

offentliga granskning 

å Större Gustavianska Lärosalen den 28 maj år 1731 

OM 

VILKEN 
KUNGL STIPENDIATEN 

På 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 Upsala Kungl. Akademi, Den högst förtjänte 

svenske medlemmen av Kungl. Samfundet för Litteratur och 
Vetenskaper, 

MIN GODE SKYDDSHERRE. 

Då jag tänker på Eder utmärkta ynnest, varmed I icke försmått 
att vid detta tillfälle betyga Eder min tillgivenhet. Jag vet visser-
med tillbörliga ord. För att likväl icke visa mig alldeles glömsk av 
gåva till tecken på min tacksamhet och till bevis på min ödmjukhet, 
och allvarlig uppsyn. För övrigt skall jag med varma böner anro-
vara Eder helbrägda och oskadde, till högönskelig nytta för denna 
korteligen till efterlängtat stöd och efterlängtad hjälp för Edra un-

Edra högst ärevördiga och vitt-
Petrus Steck-
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Till 

Den Högst Ärevördige och Vittberömde Mannen 

HERR MAG. MATHIAS ASP, 
Ordinarie Kungl. Professor i Poesi, Den Ärevördige Assessorn vid 
Akad. Konsistoriet, Den högst förtjänte svenske medlemmen av 

Kungl. Samfundet för Litteratur och 
Vetenskaper, 

MIN GUNSTIGE SKYDDSHERRE. 

att omfatta mig, Store Skyddsherrar, kan jag icke avhålla mig från 
ligen väl, att jag icke kan nog prisa Eder välvilja eller tacka Eder 
Edra stora välgärningar, bringar jag Eder denna lilla skriftliga 
och jag beder ödmjukt, att I måtten mottaga detta med kärleksfull 
pa den högste Guden, att han må värdigas så länge som möjligt be-
lysande läroanstalt, till innerlig glädje för Edra frejdade familjer 
derlydande. 
berömda namns ödmjukaste dyrkare 
senius Graati. 
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Till 

Den Högst Ärevördige och Lysande Mannen 

HERR MAG. KARL SOLANDER, 
Vice-Pastor i de församlingar, som höra till Piteå, Den högst för-

tjänte Conrectorn vid Trivial-skolan, 
MIN INNERLIGT AVHÅLLNE GYNNARE. 

Åt Dig, Högst Ärevördige och lysande Herr Magister, överläm-
nar jag, till tecken på min tacksamhet för många välgärningar mot 
mig och för all hjälp, som du lämnat till detta mitt arbete, detta 
akademiska specimen, sådant det nu är, och jag beder om ett långt 
och lyckligt liv för Dig. 

Ditt Högst Ärevördiga och Lysande Namns 
Tillgivnaste Vän 
Författaren och Respondenten. 
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Till 

Mannen med den beprövade klokheten 

HERR ANDREAS HÖJER, 
Rådman och Högtärad Medborgare i staden Piteå, förtjänt 

att hyllas med många namn 

liksom ock 

De Prövade och Berömda Männen 
HERR J A K O B R Y S S E L , 
HERR A N D R E A S FLUUR 

och 
HERR J O H A N N E S WARG 

Aktade Köpmän därsammastädes och 
Mina Högst Förtjänta Välgörare. 

Då jag i min ägo ingenting har, varmed jag skulle kunna veder-
gälla Edra välgärningar mot mig, tillägnar jag Eder denna be-
skrivning på Eder stad, artigt bedjande, att I måtten värdigas mot-
taga den som ett tydligt bevis på min tillgivenhet och omfatta mig, 
som I plägen, med Eder vänskap och ynnest. 

Edra Lysande och ärade namns störste beundrare 
Petrus Stecksenius Oraan. 
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FÖRETAL. 

Den som ämnar säga några ord om Piteå och närgränsande för-
samlingar, skall erfara en stor svårighet i fråga om ämnet, som är 
inhöljt i tätt mörker. Och jag skulle hava erfarit den allra största 
svårighet, om icke vittberömda mäns hjälpsamhet givit tillräckligt 
mycket och förträffligt material för detta ämne och varit mig till 
hjälp. Slutligen har skaldens bekanta ord uppmuntrat mig: 

Fädernejorden oss alla hänför med underbar tjusning, 
Glömska av denna vår jord är det oss fåfängt att bli. 

Om jag åstadkommit något, som behagar Dig, Gode Läsare, skall 
jag glädja mig, och Du skall i mig hava en villig förkunnare av 
Din välvilja. Lev väl! 



I Jesu Namn 

K a p . 1. 

OM STADEN PITEÅ. 

§ I-
Staden Piteå — namnets ursprung bör härledas från själva sock-

nens namn, därom vittna tillräckligt den ärevördige store konung 
Gustav Adolfs brev och privilegier —, är belägen ungefär i mitten 
och så att säga i medelpunkten av Västerbottens landskap. Homanns 
Geografiska Kartverk visar, att den bör förläggas till 65. 20 graders 
östlig bredd och 41. 50 graders nordlig längd. Från själva grund-
läggningstiden, d. v. s. från förra århundradets tjuguandra år låg 
denna vår stad på fastlandet, på en synnerligen täck och behaglig 
plats. Men sedan den år 1666 mellan den 13 och 14 dagen i mars. 
månad blivit förstörd och förvandlad till aska av en ödeläggande 
och faslig eldsvåda under fyra timmars tid, erhöll den en lämpligare 
och för medborgarna bekvämare plats. Vid denna plats, som låg 
en halv mil närmare havet, kunde de nämligen med större trygghet 
landa med sina skepp och bättre landsätta varor. Ön kallades av 
vårt folk fordom Häggholmen och var utmärkt genom en sand-
kulle; på denna ö byggdes våra dagars Piteå eller, som det av invå-
narna kallas, det Nya Piteå. 1) Detta ligger på ungefär en mils av-
stånd från Bottniska viken. Åt norr skiljer ett smalt sund staden 
från fasta landet. En bro över älven förenar staden med fastlandet. 
Men där den vetter åt öster, möter ett annat sund, kallat Strömsund, 

1 ) Den berömde P a l m s k i ö l d s manuskript, som förvaras i Upsala 
Universitets Kungl. Bibliotek, och som genom den ärevördige Herr Doktor 
G. W a 11 i n s, den sorgfällige bibliotekariens vid samma bibliotek, tjänst-
aktighet meddelats mig, vittnar om att namnet H e d v i g s s t a d varit be-
stämt för vår stad, men att den tanken snart blivit övergiven. 
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som knappast kan mottaga örlogsfartyg. Åt söder däremot erbju-
da djupa vatten både hamn och ett mycket tacksamt fiske åt invå-
narna. 

§ 2 . 
Orsaken till stadens anläggning var det stora antalet birkarlar i 

Piteå, vilka drevo handel ("landsköp"). Med anledning härav bör-
jade Sveriges konung, den ärorike och förtjänte Johan III, först 
tänka på att bygga denna vår stad och andra städer i Västerbotten. 
Det finns nämligen kvar skrivelser och befallningar av honom från 
år 1689. Tillgång till dessa skrivelser har beretts mig av den 
berömde och förtjänte registratorn vid riksarkivet, Herr Andr. An-
tonius Stiernman. Men av vad orsak detta företag på den berömde 
konungens tid blivit förhindrat, har jag svårt att yttra mig om. 

Den frejdade Palmskiölds handskrivna samlingar innehålla en 
berättelse om borgmästare och rådmän i Piteå, gjord av greven och 
riksrådet, den lysande Dahlberg, år 1696 den 21 februari. Där be-
rättas om vår stads ursprung och tillväxt på följ. sätt. 

År 1618, före stadens grundläggning, vände sig några rika bir-
karlar eller bönder, som brukade driva handel, till högsta överheten 
och bådo konung Gustav den Store, att han skulle giva dem till-
stånd att grundlägga en stad i deras socken. Den ärevördige ko-
nungen uppsköt deras ansökan såsom varande av mindre vikt. Kort 
efteråt, näml. år 1620, då konungen genomreste de nordliga län-
derna, uppsökte emellertid våra män honom för andra gången och 
bådo ödmjukt, att han nådigt skulle beakta deras ansökan. Vid det-
ta tillfälle gavs dem tillstånd att resa till Stockholm och åter påmin-
na den hemkomne konungen om stadsanläggningen. Våra män 
gjorde, som de blivit befallda, och fingo följande år sina önskningar 
uppfyllda. Och år 1622 började själva staden anläggas. 

§ 3 . 
Piteå stads sigill och vapenmärke utgöres av ett renhuvud med 

väldiga horn; titelbladet på min avhandling visar dess utseende, 
skuret i trä. Utan tvivel har huvudet av en ren valts på grund av 
den rika tillgång på detta djur, som utmärker icke blott Lappland, 
som hör under Västerbottens landskap, utan även de nordliga delar-
na av själva Bottnen. Denna min mening bekräftas av vapenmär-
ket för hela Västerbotten, vilket min käre Broder meddelat; dess 
sköld prydes, utom av annat, av en hel ren. 

§ 4 . 
För sina privilegier liksom för sin grundläggning har staden att 

tacka Oustav Adolf. Jag skall nöja mig med att angiva några sär-



11 
skilda förmåner, varmed den hedrades. Sedan alltså stadens grund-
valar lagts, tillätos borgarne att driva handel i tolv år utan att er-
lägga någon skatt. Men dem, som bebo bergiga trakter och vägra 
att åtaga sig medborgerliga bördor, förvägrades medborgarrättens 
fördelar. Till medborgarnes bruk och gagn gåvos tre jordegendo-
mar eller mannalotter, på svenska "mantal", i en by, benämnd 
"Öjebyn", för att de därmed skulle nära sina boskapsdjur och dra-
gare. Till övriga förmåner kom, med samme konungs medgivande, 
rätt att driva handel med dessa tre socknar: "Piteå, Skellefteå och 
Burträsk". Alla dessa privilegier förblevo i gällande kraft genom 
konungarnes, i synnerhet Karl XI :s, synnerliga mildhet. 

§ 5. 
Handel och stort intresse för denna göra städer folkrika och för-

mögna. Ty det är sådant, som kommer staters och medborgares 
förmögenhet och rikedomar att blomstra. Jag går emellertid inte 
så långt i djärvhet, att jag vågar jämföra vår stad med de större stä-
derna. Jag vågar likväl påstå, att den har en icke föraktlig handel, 
i synnerhet då invånarne genom att flera gånger årligen segla till 
Stockholm 1) hålla till salu varor av skilda slag, som stockholmar-
ne behöva. Men handelsvaror hos oss utgöras av större och min-
dre sparrar, bjälkar, beck och tjära, smör, fisk, såsom lax, sill, havs-

') Om vad som hände en Pitebo på resan sjöledes från Stockholm till Piteå, finns en historia, som det lyster mig att för nöjes skull här inflika på latin: 
"På heder och samvete intygar jag, att min gode förtjänte farfars far O l a u s N i c o l a i K l u m b för mig berättat, hurusom han år 1666 från Stockholm förde en kvinna, en ung flicka. Åt henne gavs plats överst i bak-stammen, där hon förblev i tysthet, och hon begärde aldrig att få tala med andra. Det var för alla okänt, huruvida hon under resan intog någon föda eller icke. En sak, som hon hade med sig, var en kista av sällsynt storlek, full av koppar- och mässingkärl. Då skeppets kapten redan kommit till trak-ten av Västernorrlanden, uppstod en storm, så att han tvingades att hålla kurs mellan en ö, som man kallar Bremön, och fastlandet, och kort därefter blev ha-vet lugnt. Då bad hon skeppets ägare, att han skulle landsätta henne på stran-den av den förr nämnda ön, vilket han också lovade. Vid avskedstagandet frå-gade hon kaptenen, vad hon skulle betala honom, och då han vägrade att mot-taga någon ersättning, öppnade hon sin kista och gav honom en skål av mäs-sing. Sjömännen landsatte på skepparens befallning flickan och hennes kista på en plats, där det fanns gott om sand. Och då de noggrant, med mycket sorgfällig uppmärksamhet sågo sig tillbaka, undrande varthän hon skulle bära kistan med sig, stod hon kvar på samma plats, men så snart de vände ögonen åt annat håll, försvunno flickan och hennes kista ur synhåll för dem. Kort efteråt anlände de tack vare en högönsklig medvind till Piteå, och när de kom-mo dit, gav den ovannämnde O l a u s N i c o l a i K l u m b skålen till gåva åt den gamla församlingens kyrka att användas såsom den kula, som sitter på översta tornspetsen. Kyrkans tak hade kort förut förstörts genom eld. 
Att detta allt är sant, betygar jag, Erik Häggman, sonson till gamle Klumb. 
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abborre (havsvarg), och även hudar av renar samt många andra 
djur, vilkas namn det bleve för vidlyftigt att uppräkna. För en del 
av dessa ha de att tacka lapparne och även angränsande socknar, 
vilkas namn jag angivit i föregående paragraf. Jag tillägger, att 
Piteborna köpa en icke obetydlig mängd saker för kontanta pen-
ningar av ryssar, som komma till Piteå. 

§ 6. 
Av offentliga och enskilda hus i Piteå intager kyrkan första rum-

met. Dess längd innanför väggarna är 37 sv. alnar, dess bredd 
31 %. Den erkänner som sin upphovsman samme man som staden 
själv. Den är belägen på fastlandet, skild från stadens område, på 
en mycket vacker och lämplig plats. Ty där kan den vara tryggare 
mot härjningar av eld och brand, genom vars våldsamhet, såsom 
erfarenheten ofta vittnar om, offentliga och enskilda byggnader bli-
vit jämnade med marken. Byggnaden är av trä uppförd i form av 
ett kors, på svenska korskyrka, och prydd med ett icke så högt men 
dyrbart torn vittnar den om arkitektens skicklighet. Flera fönster i 
templet insläppa ett mycket starkt ljus. Inom väggarna finnas 
många prydnader för helgedomen. Predikstolen är visserligen av 
trä och uppförd enl. gammal sed, men den är likväl mycket konst-
färdigt utskuren, och dess trappsteg sträcka sig ända fram till 
sakristians dörr. Altaret prydes av en tavla, som förr tjänstgjort i 
St. Marias kyrka i Stockholm men därifrån köptes för 300 daler 
kopparmynt. Den framställer i vårt tempel i utmärkt målning vår 
Frälsare Kristus' historia och lidande. Tavlans spets når ända till 
taket. Det finns många ljusstakar; väggarna äro bestrukna med vit 
färg och bänkarna stängda med dörrar. I sakristian förvaras kyr-
kans kärl inneslutna i skåp och kistor. 

Men tidens knapphet tillåter mig icke att berätta mera härom. 
Jag innesluter i mina böner den innerliga önskan, att denna helge-
dom måtte blomstra och fortleva i många sekel. Angående klock-
tornet tillägger jag, att det innesluter två klockor. På den större 
klockans övre krans är följ. inskrift: "Ära vare Gud i höjden!" och 
på den nedre kransen: "Kommen här och låten oss prisa Herren 
Gud!" På ena sidan: "Guds namn till ära och kyrkan till pryd-
nad hava stadens förnäme invånare uti Piteå stad låtit genom Råd-
mannen Johan Ericsson Heyers försorg förfärdiga och gjuta denna 
klocka i Stockholm av Gerhard Meyer år 1706". Men på den an-
dra ser man stadens sigill och kyrkoherden och prosten Mag. Kri-
stoffer Anzenius' samt Rådmännen Herr Erik Dahlgrens och Jo-
han Johanssons namn. 

Den mindre klockan väger 25 pund 5 marker och har på övre 
kransen följ. ord: "Gud allena ären!" På den nedre: "Ära va-
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re Gud i höjden! Gerhardt Meyer i Stockholm gjorde mig 1698." 
Och då stadens sigill upptar den ena sidan, prydes den andra av 
följande verser: 

Skaparen til ära, then stora himmels Qud, 
Min låt jag låter höra med alt mit klara Hud. 
Pito stad till prydna jag tienar villelig, 
Manar til Ouds lydnad Kung och Clerkeri." 

Härefter följe Trivialskolan, den enda i hela Västerbottens land, 
uppförd på befallning av samme ärevördige store konung. Den 
är av trä, utmärkt genom ett torn, i vilket hänger en starkt ljudan-
de klocka, som tjänar till att sammankalla ungdomen. Den har 
fyra klasser. Efter måttet av lärjungarnas framsteg är en lärare 
satt att förestå var och en av dessa klasser för att undervisa lärjun-
garna. Rector och Conrector fullgöra troget och noggrant vad som 
hör dem till. De övriga tjäna den övriga ungdomen i mån av sina 
krafter, och den av lärarne, som är sist, fullgör på samma gång 
apologistens tjänst. 

Raden av rektorer framställer jag, såsom jag hört den, i följande 
ordning: 
Mag. Thomas Roselius Mag. Johannes Forselius 
Herr Nicolaus Norman Mag. Martinus Forselius 
Mag. Olaus Roselius Mag. Nicolaus Forselius 
Mag. Daniel Nordin Mag. Daniel Touscher 
Mag. Daniel Stecksenius, min gode fader, nu bland de saligas antal. 
Mag. Petrus Graan, vilken för hans utomordentligt många välgär-

ningar mot mig vördnadsfullt bör dyrkas som fader. 
Närmast skolan åt norr är Rådhuset, beläget invid torget, byggt 

av trä, vitt och utrustat med många fönster. Det är delat i olika rum 
för olika ärenden, utmärkt genom ett torn, i vilket ett ur samt en 
tornklocka tjäna att samla medborgarna. 

Raden av Herrar Rådmän har för mig uppgivits på följ. sätt: 
Herr Olaus Jon. Sundeli Ericus Michaelis 
Martinus Olai Isacus Tiok 
Andreas Jon. Gris Olaus Johannis 
Jonas Ståhl David Petri 
fienricus Winblad von Walter Johan Kore 
Johan Johannis Ericus Magni Sterner 
Olaus Heliman Ericus Dahlgren, den högst 

bevågne rådmannen i våra dagar. 
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De enskildas hus äro av trä, mer eller mindre fina allt efter vars 

och ens råd och förmögenhet. De äro emellertid sådana, att de 
kunna nog värdigt mottaga högt ansedda främlingar och gäster. 
Vår stad Piteå har också valts att där hålla prästmöte, till vilket 
Norrlands präster under presidium av Superintendenten i Härnö-
sand här skola samlas. 

§ 7. 
Men låt vara, att alla dessa förmåner äro stora och prisvärda, så 

ha de likväl icke haft och hava icke i sig tillräckligt skydd mot olyc-
kans hemsökelser. Sålunda ha vi hört, att staden brunnit år 1666, 
varvid blott kyrkan genom Guds synnerliga mildhet räddades mitt 
ibland lågorna och förblev oskadad, utom det att övre delen av ta-
ket ävensom kyrktornet tillika med de två förträffliga klockorna för-
stördes av branden. Sedan besatte år 1716 vid tiden för S:t Tho-
mas fest natten mellan den 19 och 20 december våra fiender mosko-
viterna staden och skövlade den och dödade vid samma tillfälle 
grymt många människor. År 1721 på våren, den 14 juni, intogo 
moskoviterna för andra gången denna samma stad och jämnade 
med marken allt brännbart såväl inom som utom stadens murar 
med undantag av kyrkan. Huru stor skada Piteå därför, genom 
sådana ödeläggelser lidit, överlämnar jag åt den välvillige läsaren 
att bedöma. 

K a p . 2. 
OM PITEÅ LANDSFÖRSAMLING. 

§ 1. 
Jag har i föregående kapitel sagt, att Piteå stad fått sitt namn av 

landsförsamlingen. Ordningen fordrar därför, att jag ingår på en 
undersökning av ursprunget till detta namn. Men det är en besvär-
lig och svår sak att utforska namns ursprung. Därför skall jag, 
eftersom jag icke har någon bestämd åsikt, anföra olika mäns olika 
meningar. Den namnkunnige Scheffer erkänner visserligen, att 
namnen Umeå, Piteå, Luleå och Torneå etc. böra härledas från de 
närmaste floderna, men varifrån dessa fått sina namn, därom iakt-
tager han en djup tystnad. Den namnkunnige Rudbeck nämner 
"Pagariter eller Paikter som invånare i Bottnen och Norge". Den-
na härledning av namnet är sådan, att, om Paikternas folk kunde 
hava sin bostad blott i Västerbotten, skulle vi hava, vad vi önskade 
oss. Om däremot Loccenius, Lagerlööf och andra hava rätt däri, att 
skottarnes pikter i Britannien ditflyttat från Skytien eller Skandien, 
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skulie det för visso icke synas osannolikt, att båda folken borde till-
erkännas samma skäl till namnet. Men i denna svåra och ännu ej 
rätt klarlagda fråga vill jag överlämna avgörandet åt läsaren. 

§ 2. 

Piteå församling är belägen ungefär i mitten av Västerbottens 
landområde; detta sträcker sig åt norr och söder över ett om-
råde av 5 1/4 mil. I norr gränsar socknen till Luleå och i söder 
till Skellefteå pastorat, och i väster ligger Lappland. Landet ligger 
till stor del vid havet, vilket medför synnerligen många fördelar för 
invånarne. Det har dessutom förmånen av flera insjöar, i vilka 
fångas en stor mängd fiskar av olika slag. En flod, som kommer 
från Norges fjäll, genomflyter hela socknen och utfaller i Bottniska 
viken. Jag nämner ej andra vattendrag, tack vare vilka laxar och 
andra fiskar i stor mängd fångas. Floden flyter förbi staden med 
liksom två armar; den är icke segelbar överallt, enär den här och 
där störtar ned på underliggande klippor med stort dån av vatten-
massorna. På täta skogar av olika slag, såsom tall, gran och en, 
har isynnerhet denna socken stor tillgång. Men det skulle bli allt-
för vidlyftigt att uppräkna alla detta ställes förmåner. 

§ 3. 
Till vår sockens företräden hänföra vi minnen från forntiden. 

Oss möter ett ställe, antecknat av den frejdade Peringskiöld, där 
han enl. "ett diplom eller bekräftelsebrev av Konung Magnus", kal-
lad Smek, "för Dapifer Nicolaus Abiörnsson, skrivet år 1335", be-
kräftar att på denna tid "Piteå eller Helsinglands skog varit oupp-
odlad och denna hade han med tillstånd av ärkebiskop Olov först 
företagit sig att för stora penningar och kostnader göra mera od-
lad". Men att detta bör förstås om införande av en större mängd 
folk och rikare uppodling av jorden, därom vittna följ. skäl: 1. Det 
är känt, att under namnet Helsingland före nämnda år kommit även 
denna trakt av landet, vilket även Peringskiöld själv, att ej nämna 
andra, ögonskenligen visar. 2. Andra ha företagit sig att visa, 
att lapparne, som bodde invid Västerbottens kuster och stränder, av 
birkarlarne blivit fördrivna i 13:de århundradet, d. v. s. på konung 
Magnus Ladulås' tid. 3. En tredjedel av floderna mellan Skellef-
teå och Uleå tillföll ärkebiskopsstolen redan på Olov IV Beros tid, 
d. v. s. år 1327 e. Kr. 

Därför synes det icke osannolikt, att jättar i forna tider bebott 
Piteå, vilket min frejdade högt älskade broder med rätta slutit av 
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namn och spår efter dem, som finnas kvar därsammastädes 1). Det 
är därför intet tvivel om att folk bott i Piteå före år 1335. Men ett 
bestämt år till vilket vårt folks första början bör hänföras, kunna vi 
av brist på källor icke angiva. 

§ 4 . 
Församlingens kyrka är av sten, och dess ålder är oss icke helt 

och hållet obekant; det är oss emellertid fullt bekant, att den blivit 
byggd, innan stadens gundvalar lades. Före denna kyrka hade Pi-
teå ett kapell av trä, som låg ungefär en halv mil härifrån men som 
senare ruttnade ned av ålder så fullständigt, att dess ruiner knappt 
kunna ses. Pitebornas berättelse till greve Dahlberg meddelar, att 
en smal väg fordom synts omkring det nuvarande templet, en väg, 
som de vidskepliga människorna trampat upp, gående på knä, bä-
rande sina rosenkransar och sjungande "Ave Maria". — Kyrkan 
ligger på en mycket lämplig plats på ett näs och dess längd är 54, 
dess bredd 22 % alnar. Predikstolen är av trä och vackert målad. 
Altaret är praktfullt, där äro dyrbara epitafier och andra prydna-
der, bland vilka vi med skäl räkna orgeln, som har 20 stämmor. Att 
övre delen av templets tak blivit förstörd av elden före år 1721, då 
kyrkan för andra gången brändes av moskoviterna, är förut berät-
tat. Men genom kyrkoherden och prosten, den vördnadsvärde och 
lysande Herr Daniel Solanders synnerliga omsorg har hela kyrkan 
redan återfått sin forna glans. I tornet av sten, som är uppfört 
särskilt, finnas två klockor med det allra vackraste ljud och ett ur. 
Inskriften på klockorna är följande: Den större har på övre kran-
sen följ. ord: "Ära vare Gud i höjden och frid på jorden"; år 1666; 

J ) Se årsskriften "Västerbotten" 1925 s. 15. Att män av ofantlig djärvhet och styrka finnas och funnits i Västerbotten och detta vårt Piteå, därom vitt-nar särskilt följ. berättelse: En bonde i en by, benämnd "Sikforsen", som hette Erik Johansson, skulle på våren för några år sedan jaga villebråd, åkan-de på sulor av trä, som av vårt folk kallas skidor. Han stötte därvid vid en lungt flytande å oförmodat på en vild björn, som, retad av mannens åsyn, an-föll honom. Bonden, som, ställd emellan björnen och ån, var i det största trångmål, visste icke, vad han skulle taga sig till. Ty det var varken tid att avfyra ett skott ej heller plats att fly. Därför angrep han björnen med spju-tet. Länge motstod, han den mot honom rusande björnen men störtade om-kull och föll ned i ån. Björnen följde efter, och mannen, som var armstark och krigisk, grep honom och sänkte upprepade gånger hans huvud under vatt-net, till dess han slutligen kvävdes. 
Anföras kunna också dåd, som påminna icke blott om giganters tapperhet, utan ock om verklig amazonstyrka. Ty ännu lever en tjänarinna vid namn Margareta i en by, som heter "Trundavan", vilken, då hon skulle driva bo-skapen på bete, år i722 med en påk slog en björn, som angrep hennes boskap, så, att besten död föll till marken. 
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på andra kransen: "Prisen Herren med välljudande Cymbaler! Jo-
han Meyer göt dem." 

Den mindre väger 6 skeppund 4 lispund 2 marker. På ena sidan 
har den följ. verser: 

"Ofta med klangen jag kallar folken tillsamman i templet. 
Oftare kallar dem Gud bort till himlarna upp." 

På den andra sidan: 
"Ryssarnes grymma brancl min koppar sammansmälte" 

1721 d. 14 jun. 
Sen kyrkian lagat blef, och freden sig anmälte 

1721 d. 30 aug. 
Blef jag omguten, och nu med mitt gälla Hud 

1723 d. 27 jul. 
Til kyrkian manar folk, at höra der Guds bud. 

Baron Jacob Grundel, Landshövding, 
Doktor Georg Wallin, Superintendent, 
Mag. Daniel Solander, Prost och Kyrkoherde. 

Under dessa namn stå orden: 
Guten af Kungl. Styckgiutaren Gerhardt Meijer. 

Då vi sysselsätta oss med kyrkan, förtjäna namnen på kyrkoher-
dar i Piteå att här angivas, ehuru jag är tvungen att nämna raden, 
huru ofullständig den än är. Jag skall alltså återgiva den, sådan 
jag fått kännedom om den. 

Först må nämnas Olaus, kallad Qaedhing. Han och Anton voro 
sockenbor och föreståndare för kapellet i Piteå år 1374 e. Kr. 

Herr Andreas Nicolai, kyrkoherde i Piteå år 1593. Denne kalla-
de bönderna III Herr Anders, den onde Andreas, på grund av det 
nit, varmed han arbetade på påvemaktens avskaffande. 

Herr Nicolaus A. Rehn var kyrkoherde i Piteå år 1626, född i 
Piteå och byn Oejebyn. Denne arbetade ivrigt på att införa Guds 
sanna lära i Lappland. För detta ändamål lät han utarbeta en ABC-
bok på lapskt språk. 

Herr Johannes Hossius var kyrkoherde i Piteå år 1636. 
Mag. Thomas Rozelius år 1650. På hans tid upprättades den 

ecklesiastikmatrikel, som nu finnes bland kyrkans handlingar. Den-
ne var förut lärare vid trivialskolan i Piteå. 

Mag. Olaus Graan år 1656. 
Mag. Petrus Graan år 1690, avled år 1693. 
Mag. Kristoffer Anzenius, ångermani., år 1695, avled 1713 på 

Kristi Uppståndelses dag. 
2 
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Mag. Karl Wenman hade varit kyrkoherde i Kalix, innan han 

utsågs till kyrkoherde och prost i Piteå år 1714. Detta ämbete för-
valtade han dock icke på grund av dödens mellankomst. 

Mag. Daniel Solander, ångermani., kyrkoherde och prost i Piteå 
år 1716, förestår med utomordentlig omsorg och vaksamhet och 
med stort bifall av rättsinniga människor det ämbete, som blivit åt 
honom anförtrott. Må han länge leva samt njuta hälsa och friska 
krafter! 

§ 5. 
Landsförsamlingen har undergått ungefär samma öde som sta-

den själv. 1) Men kyrkan och henne närliggande hus bevarades o-
skadda år 1716, då moskoviterna plundrade staden, men bönderna 
försvarade kyrkan. Därefter begåvo sig de våra nattetid till en by 
i norr vid namn Roswik, två mil avlägsen från staden, där de sking-
rade fienderna, tillfångatogo flera och dödade åtskilliga. Det byte, 
som fienden lämnat, bemäktigade sig våra landsmän. 

§ 6. 

Till övriga sevärdheter hör bostället för översten vid Västerbot-
tens regemente, vilket finnes i denna vår församling och ligger blott 
på ringa och obetydligt avstånd från den nuvarande kyrkan. Värt 
att omnämna beträffande vår församling är också själva dess stor-
lek. Ty invånarna äro 377 och mantalen 100 13/16. Därför uppsät-
ter den ett helt kompani soldater, bestående av 125 man jämte det 
slags underbefäl, som man kallar korpraler, förutom officerare av 
högre och lägre grad. I denna församling föddes Mag. Nicholaus 

' ) År 1721 den 13 juni efter middagen ankom en fientlig flotta till det sund, som kallas P i t e å s u n d, varifrån 300 ryttare, som man kallar kosacker, följande dag begåvo sig till den gamla församlingen. Dessa blevo tappert förjagade av 60 man av vårt västerbottniska regemente. Men snart ankommo två infanteriregementen av de mest krigiska moskoviterna jämte ett halvt re-gemente s. k. granadörer, och för deras mängd tvingades de våra att vika. De förföljdes av samtliga fiender med spjut över en sträcka av 1/4 mil till ett berg, B r e d w i g s b e r g e t kallat, beläget vid landsvägen. Men kosacker-na följde en halv mil efter de våra, som voro utom skotthåll. Vid det nämnda berget kämpades häftigt å båda sidor. Vår lilla skara undgick genom klok rå-dighet fiendernas vapen och försvarade sig så tappert, att blott två blevo dö-dade och blott en sårad. Men av fienderna sårades 30 man tillika med en of-ficer, som de kalla "generaladjutant", och 5 man nedlades helt och hållet, men moskoviterna förde dem bort med sig och sänkte dem i havet, för att det icke skulle bli bekant för någon av våra landsmän, att de förlorat någon. Slutli-gen återvände alla fienderna och bemäktigade sig blott staden Piteå, som de sedan plundrade och förstörde genom eld. 
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Olai Botniensis, vilken omnämnes av den vördnasvärde Superinten-
denten över Gotland Herr Doktor J. Esberg med nedan återgivna 
ord 1 ) 

K a p . 3. 
OM SKELLEFTEÅ PASTORAT. 

§ 1. 
Varifrån denna socken fått sitt namn, det må andra överväga, ty 

jag har ingen kännedom om denna sak, såvida jag ej får följa deras 
mening, som anse, att socknens benämning leder sitt ursprung an-
tingen av en ö, benämnd "Skalholmen", belägen vid den stora 
älvens mynning, eller från den jämna plats "Skallota platsen", på 
vilken kyrkan är uppförd. Gränserna åt söder och norr omsluta en 
sträcka av 8 mil. Åt öster ligger socknen till största delen vid havet. 
I norr gränsar den till Piteå, i söder till Lövångers och i väster till 
Burträsk socken. Själva denna trakt blir behagligare genom sär-
deles fiskrika floder och åar, som alla flyta fram från Lapplands 
berg och fortsätta den väg de slagit iir«på, tills de utfalla i Bottniska 
viken. Byarna ligga till största delen i närmaste grannskapet till 
dessa floder. Jordbrukare till ett antal av 415 bebo dessa byar; 
mantalen i denna socken uppgå till 148 y 2 . Därför består Skellefte 
kompani av 128 soldater, befälet oräknat. 

§ 2. 

Socknens första början i förgången tid är ganska långt avlägsen 
från vår tid, det är väl känt, att den varit odlad och bebodd i lång 
tid. Ty för att icke tala om det omnämnande av denna socken, som 
gjordes år 1327, varom jag talat i kap. 2 § 3, finns mycket annat, 

*) "Innan han övertog kyrkostyrelsen, utgjorde han en prydnad för den 
Teologiska Professuren vid detta lysande Athenseum. Och han uthärdade med 
oövervunnen själsstyrka många förföljelser och oförrätter, ja slutligen också 
fängelse därför, att han tillbakavisade den tillfälliga Sphinx och liturgi, som 
konungen efter att ha skilt sig från de påviske var så förälskad i, omhuldade 
och ville påtvinga sina underlydande. Och han erhöll genom omröstning av 
hela prästerskapet, som dittills utan ledare irrade hit och dit, uppgiften att 
vara ordförande vid Upsala möte och förvaltade uppdraget ärofullt. Och på 
så sätt utövade han med alla goda mäns stora bifall det ärofulla ämbete, som 
tillkommer en ärkebiskop, innan han var det, och vilket han, — i verkligheten 
vald och bekräftad i ämbetet — på grund av den mellankommande döden, föga 
kunde njuta och alls intet begagna sig av". Jfr "Liljor, sådda på Ärkebiskop 
E. Benzelius gravkulle av den berömde Esberg." 
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vilket tyckes vittna om att inbyggare funnits här länge och varit 
många. Andreas Bureus finner, att "högar av stenar, sammanför-
da för markens odlings skull, vilka nu för tiden synnerligen talrikt 
synas även i de väglösa och mycket täta skogar, vittna om Skan-
diens folkrikedom". Om detta argument kommer att gälla för od-
lingens ålder på andra trakter, måste det framför allt gälla för od-
lingens ålder i Skellefteå, varest även finnas väldiga stenhögar och 
stenrösen i skogarna. Om spår av djur, intryckta på stenarna i 
detta vårt land, och om en lund, som ligger ej långt från kyrkan, 
efter vilken en by, av invånarna kallad "Lund", belägen mitt emot 
på andra sidan älven, möjligen fått sitt namn, bevisa någon hög 
ålder, det må de säga, som glädja sig åt ett mera förfinat omdöme. 

§ 3. 
Men jag vänder mig nu till kyrkan, som är belägen ungefär mitt 

i denna församling bredvid Skellefteån. Den är byggd av sten. Den 
har en längd av 70 y 2 alnar och en bredd av 25 3/„. Den är hel-
gad åt S :t Johannes namn. Av Palmskiölds manuskript liksom av 
vissa anteckningar, hämtade från ecklesiastikmatrikeln och nyligen 
genom brev mig meddelade, har jag erfarit, att kyrkans grundvalar 
lades år 1485. År 1472 den 9 juli hade några helgonbilder blivit 
invigda av ärkebiskop Jakob; år 1507 den 19 febr. hade denna 
byggnad blivit invigd av samme man. Den 1 jan. 1536 hade mässa 
hållits på vårt språk; detta var av många mycket illa omtyckt, ty 
förut användes där liksom i andra församlingar under påvedömets 
glanstid latinska språket. År 1540, då "Andreas Olavi" var kap-
lan, hade den första aftongudstjänsten hållits. Men det av den påv-
liga surdegen besmittade folket tillät under fem års tid icke, att des-
sa aftongudstjänster fingo hållas. — J v å pelare voro uppsatta bred-
vid altaret, vilka båda hade en ängel överst på. Ängelns ena hand 
var rörlig, och i denna placerade prästerna än en kvist, än ett svärd, 
än ett spjut. Genom hela figuren gick en järntråd, som en munk, 
gömd under altaret, rörde som han ville, för att genom detta svek 
bedraga den vidskepliga almänheten och övertyga den om att i trä-
bilden fanns en gudomlig kraft. — Man ser två predikstolar, av vil-
ka den ena är av trä och på bekostnad av Västerbottens landshöv-
ding, den ädle Herr Frans Krusbiörn, skänkt åt templet. Denna 
tjänstgör ännu i vår tid vid gudstjänsten. Men den andra är av 
sten. — Vem skulle kunna säga, att ett prydligt tempel kan finnas 
utan ett orgelverk? Ett sådant förvärvades år 1647 för 1000 daler 
kopparmynt. — Det förtjänar anmärkas, att ett tempel av trä, invigt 
den 18 juni 1386 av ärkebiskop Henrik, funnits här, det visar eckle-
siastikmatrikeln. På grund av den långa vägen, som åhörarne for-
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dom tvingades tillryggalägga, inrättades i detta pastorat ett kapell 
av trä, som låg 4 mil norr om det nutida templet, beläget i byn Åbyn. 

Ett klocktorn, som ligger nära kyrkan i våra dagar, har två kloc-
kor, vilkas inskriptioner anföras här nedan 1) 

Raden av kyrkoherdar, om också avbruten, är ungefär följande: 
Herr "Johannes från Skellefte" var kyrkans styresman år 1374. 
Herr Johannes Kyrkoherde i Skellefte. Förestod denna försam-

ling i 18 år och dog, sargad av ett björnbett, 1530. Samma år efter-
trädde honom Herr Bero 1. Björn, som förut var prebendeinnehava-
re i Stockholm och dog år 1541. 

Herr Andreas Olavi från Upsala, kyrkoherde i Skellefteå år 
1542. På en stentavla, som framställer familjen Bure och är upp-
hängd på en vägg i gamla auditoriet vid Upsala akademi, kallas 
denne för reformator i Västerbotten. Herr Erik var kyrkoherde i 
Skellefteå till år 1584. 

Herr Gerhard, kyrkoherde i Skellefteå, undertecknade under den 
nådige Hertig Karls auspicier den trosbekännelse, som antogs på 
Upsala möte år 1593. 

Herr Nicolaus Martini förordnades till kyrkoherde i Skellefteå år 
1625. 

Herr Petrus J. Linnerius blev kyrkoherde i Skellefteå år 1651. 
Herr Erik Fluur, gästrike, min högt ärade morfar, var född den 

17 mars år 1617, blev magister i Upsala den 12 mars 1646 och 
sändes den 21 juni år 1647 i en ansedd och viktig beskickning till 
Ryssland. Återkommen konstituerades han år 1650 till kyrkoherde 
i Njurunda i Medelpad samt blev kyrkoherde och prost i Skellefteå 
den 15 aug. år 1658. Detta ämbete förvaltade han med den största 
berömmelse till den 30 nov. år 1695, då han avled. Han efterträd-
des av Mag. Nicolaus Buscherus, som avled 1702. 

Mag. Olaus Swanberg blev kyrkoherde och prost år 1705 och 
avled 1722. 

Herr Petrus Anzenius, utnämnd till denna tjänst den 1 maj år 
1723, har infört många nyheter och förbättringar i detta tempel. 
Det honom anförtrodda ämbetet förvaltar han ännu, och han har 

>) På den större klockan stå följ. ord: "A:o 1585 Pingsttiden hafwer then wällärde Herre, Herr Gerdt Kyrckioherde och the ärlige männ Nils Hansson och Olof Larsson Kyrckiowärdar samt med allmänneliga samtyckio til Santa Johannes Kyrckio uti Skelleta Sockn, Gudi til ähro och pris och alle Christne menniskior til nütta och gagn thenna Kläcka, i Lübeck genom Mäster Matths Benniuck förordnad och gotten ehr". 
Men på den mindre är följ. inskription: "Psalm 95. kommer låter oss glädias Herranom och frögdas för wår salighets tröst. Psalm CL. Låfwer honom med klara Cymbaler, låfwer honom med wählklingande Cymbaler, alt thet anda hafwer låfwe Herren Halleluja". Ambernt Andreas gjorde mig år 1677. 
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berett mig tillgång till de för mig härvidlag nödvändiga uppgifter-
na tillsammans med den högtärade komministern därstädes, den 
outtröttligt verksamme Herr Erik Nätrin. Må de leva Gud till ära 
och kyrkan till gagn! 

§ 4. 
Spår av Buresläkten, denna utbredda och lysande släkt, röja i 

detta pastorat följande namn, namn både på vattendrag och länder. 
Den utmärkte antikvitetsskriftställaren och sekreteraren Herr Jo-
hannes Thomce Bureus förtäljer nämligen i den sorgfälligt utarbeta-
de Bure-genealogien, att byn Burex), ån Bur ed, sjön Burträsk2), 
sanden B ur e sand, skogen Burehed, klostret Burekloster3), ön 1. 
halvön Burön 1. Bureholm, stenen Buresten, byarna Burvik och 
Burön samt udden Bureklubben i Västerbotten bevara minnet av 
Buresläkten. Dessa namn och platser äro ännu i dag till största 
delen att finna i detta pastorat. 

§ 5. 
Det vare mig också tilllåtet att med några ord angiva de förmå-

ner, som detta pastorat framför många andra kan glädja sig åt. 
Och isynnerhet prisar jag fisket, som invånarna på olika ställen be-
driva, såsom Skallösundet, Skötgrundet, Bredskär och Norrskär, 
Sandviken, Rommelsöarna, Tomsvartefi, Rönskär och andra, vilkas 
namn jag avstår från att uppräkna. Jag talar ej om de fiskrika åar-
na, Bureån, Skellefteån, Kågeån, Byskeån och Åbyälven, vilka flyta 

Att byn B u r e allra först blivit grundlagd och bebodd av H e r s e, F a l e d e n u n g e s son, och att O l a u s , Herses son, där blivit född, be-rättar den berömde Bureus. 
2 ) Härom se nästa kap. 
3 ) B u r e k l o s t e r , fordom uppfört på en ö vid stranden av Bureå i Västerbotten, omnämnes a v J o s e p h T h u n i "Den frejdade E. Palmskiölds levnad", med stöd av Bureanteckningar. Men till grundläggare av detta klos-ter gör han O l a v u s a v B y r e s t a d , H e r s e s s o n och Fåles son-son. Johannes Bureus åter tillskriver H e r s e fadern i anförda Genealogi uppförandet. Men vad fadern påbörjat, fullbordade sonen, säger han samma-städes. Vidare påstår han, att 14 bröder utom abboten funnits i detta av trä uppförda kloster och att ruiner därav varit synliga år 1601. För övrigt be-rättar han, att J o n a s B u r e u s , den fjärde i ordningen från nämnde Her-se, på konung Gustav I:s tid varit den siste abboten i detta kloster. Ur Burei handskrift citerar den nämnde T h u n på anförda ställe om H e r s e : "Några kalla honom a b b o t e n B u r e , emedan han varit överlägsen i lärdom och vishet. De som mördade honom, kallade med namnet Kåsar, Casii (emedan de kringrände honom vid gästabudsbordet), rådbråkades och steglades på ön Kalholmen i Skellefteå, varest ogärningsmän fordom fingo lida det svåraste dödsstraff". Mera om denna sak kan ses på den där stentavlan på väggen i Upsala Karolinska Akademi. 
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igenom denna socken och giva invånarna en stor rikedom på lax. 
Ja, man kan finna icke få, som äro rika på pärlor. Här finnes för 
övrigt på flera håll anläggningar för att bränna tjära och kalkgru-
vor, här finnas anläggningar för bräder och tegel, vilka invånarne 
isynnerhet i augusti månad sälja till köpmän från Piteå. Ty vid 
denna tid hålles här marknad i en by, benämnd Storkåge, en mil 
norr om det ursprungliga templet. 1). Slutligen finnas här de bästa 
hästar i Västerbotten, liksom ock många andra goda ting, som jag 
icke nu har tid att angiva. 

K a p . 4. 
OM BURTRÄSK SOCKEN. 

§ 1. 
I sista rummet kommer Burträsk socken i betraktande. Några ha 

velat härleda socknens benämning från ån Bure. Den har sin upp-
rinnelse på bergsryggar och går förbi många byar, tills den når 
byn Bureå, där den utfaller i havet. Även ett annat skäl till denna 
benämning giver den sjö, som kallas Burträsk och är störst av alla 
sjöar, som ligga vid Bureån. 

§ 2. 

Burträsk gränsar till följ. socknar: i norr till Skellefteå, i sydost 
till Lövånger; i sydost är Nysätra kyrka grannkyrka; denna hör 
till Bygdeå pastorat. Men huvudkyrkan i Bygdeå, på vårt språk 
Moderkyrkan, ligger söder om Nysätra. Socknen är alltså belägen 
så att säga i en halvcirkel, som bildas av 4 socknar, vilka alla ligga 
vid havet. Men själv ligger Burträsk kyrka i rak linje 3 y 2 mil 
från havet, och lika många mil från Skellefte kyrka, endast 1/2 mil 
mindre. 

§ 3. 
Denna församlings äldsta historia ha den högst ärevördige 

kyrkoherden i Burträsk, Herr Andreas Hernodius, min högt ärade 
gynnare, som gjort mig många stora tjänster, och min högst äre-
vördige morbror, Herr Andreas Oerzonius, den högst verksamme 
komministern därsammastädes, vilken jag är skyldig mycken tack 

' ) För de många förmåner, som denna by har att glädja sig åt, den bästa 
hamn och det vackraste läge, ville Piteborna flytta sin stad hit. Men sädes-
fält och andra egendomar, belägna vid Piteå, avhöllo dem från denna plan. 
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för många mot mig bevisade välgärningar, välvilligt meddelat mig, 
förutom mycket annat. Av deras berättelser framgår alltså, att 
grunden till församlingen blivit lagd omkring år 1600, då Herr 
Michael, som förut varit kaplan i Skellefteå, på en stämma genom-
drev, att detta pastorat, som på grund av den långa vägen stundom 
hindrade folk från att besöka kyrkan, skulle skiljas från Skellefteå 
pastorat, under vilket det hörde. Han blev därför den allra förste 
kyrkoherden i denna församling; vid denna tid lades till detta pasto-
rat följ. byar i Skellefteå socken: Bobyn, Lappwatnet, Miöwattnet, 
Renbergsvatnet, Åbyn, Liusvatnet, Gammelbyn och Bygdträsk. 
Från Lövångers socken tillkommo Swaräiern, Bursiljom och Wil-
watnet, f rån Bygdeå pastorat Krokwatnet, Anderswatnet, Bygdsil-
]om, Lubboträsk och Oårktråsk och från Umeå församling blott en 
enda by, som heter Petisträsk. 

§ 4. 
Kyrkan fick den skönhet, varav den nu glänser, år 1685. Kyrko-

herde var då den högst ärevördige Israel D. Stecksenius, min högst 
aktade farfar, genom vars utmärkta omsorg den förra tempelbygg-
naden, som var alltför trång och hotade att ramla omkull, nedrevs 
och den nuvarande nya upprestes i dess ställe. På en halvö i den 
stora sjön, mot vilken böljorna slå från nästan alla sidor, är helge-
domen belägen. Men där den vetter åt väster, sammanhänger den 
med fastlandet, icke desto mindre erbjudande utseendet av en ö. 
Kyrkan är av trä och har korsform, prydd med ett torn, som visser-
ligen icke är högt men utmärkt väl utarbetat. Längden är 36 alnar 
och höjden 26, undantagandes tornet. 

JRaden av kyrkoherdar i Burträsk är följande: 
1. var Herr Michael, vilken är omnämnd i § 3 av detta kapitel. 

Men huru länge denne levat, är ovisst. 
2. Herr Joannes, men vilket år denne blivit kyrkoherde, är obe-

kant. På dennes tid, d. v. s. 1632, blev emellertid den större kloc-
kan gjuten; denna användes nu i den mindres ställe, sedan en ny av 
större tyngd anskaffats. 

3. Herr Henricus MierovUlanus, vilken valdes till kyrkoherde 
år 1647 och dog i juni månad 1668. 

4. Herr Oabriel Petri Angermannus, som blev kyrkoherde den 
29 november 1668 och dog den 17 maj 1678; förut skolmagister 
vid lärdomsskolan i Umeå. 

5. Herr Laurentius Stenonis Biörck, som designerades till kyrko-
herde den 6 okt. 1678 och avled i september 1683, förut komminis-
ter därsammastädes. 
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6. Herr Israel D. Stecksenius, förut komminister i Skellefteå men 

kyrkoherde i Burträsk år 1685 den 15 mars. Att den nuvarande 
kyrkan blivit uppförd på hans tid, har jag kort förut nämnt. Ge-
nom hans omsorg byggdes ett kyrkoherdeboställe år 1693. I de-
cember månad sistnämnda år avled han i Härnösand, denne sorg-
fällige förvaltare av templet och församlingen. 

7. Herr Petrus Athmarius, förut skolmagister i Umeå, konstitu-
erades till kyrkoherde år 1695 den 1 maj och avled 1704 den 3 ok-
tober. 

8. Herr Hans E. Fluur, förut komminister i Skellefteå, kyrko-
herde i Burträsk 1706 i maj månad och avled den 4 april 1708. 

9. Herr Laurentius Hernodius, förut kaplan i Umeå församling, 
blev kyrkoherde i Burträsk 1709 i maj månad och avled den 29 
april 1729. 

10. Herr Andreas Hernodius, den förres son, blev med sin fa-
ders medgivande och genom församlingens kallelse kyrkoherde på 
detta ställe den 1 maj år 1722. Denne var förut komminister i 
Umeå pastorat, och genom hans utmärkta omsorg blev den större 
klockan gjuten i Stockholm.1) Det uppdrag, som han fått, sköter 
han nu med den största berömmelse. Må han länge leva! 

Detta är de få saker, som jag ansett mig böra ställa under dina 
ögon, käre läsare. Jag är visserligen fullt medveten om att mycket 
här blivit förbigånget, som du skulle önska veta, såsom invånarnas 
seder och ekonomi ävensom språkets olikhet i de olika socknarna 
etc. Men sådant skulle bli för omfattande, och den ringa tillgången 
på sakuppgifter har förmått mig att helt och hållet förbigå det. 
Gud vare lov, ära och pris i evigheters evighet. Amen! 

') Denna klocka ståtar med bilden av vår majestätiske konung och vår 
milda drottning. På övre kransen har den följande inskription: "Ära vare 
Gud i höjden!" Därefter äro konungens och drottningens, kyrkoherdens och 
gjutarens namn återgivna. — Men den mindre klockan har också på övre kran-
sen dessa ord: "Ära vare Gud i höjden!" Namnen på vissa personer och åt-
skilligt annat finns skrivet där, vilket jag utelämnar. 



:vis5gote[ 

S i í í p o s t e n s s t j ä r n o r 

HELMER GRUNDSTRÖM. 

D i t R ö s t e n s n a t t l i g a s t j ä r n o r , 
s o m I g s a öoer mi t t i>us, 
n i m i n n a mig om m i n ijcmfeggb 
oc£) s f o g a r n a s b o o a s u s ; 
n i m i n n a om m i l s o i b a ntr>rar 
ort) ä l o a r meb s o a r t a SE£, 
om g i ä n t o r , b ä r £ > J o t t r o n e n m o g n a 
oci) t j ä b r a r n a s i å s i n a spe l . 

S m o f t a i f r o s t i g a f o ä l l a r 
Jag t r g r f t in t i l l r u t a n s å g 
bet s f e n i f r å n e b r a o ä r l b a r 
s o m f l a r t öoe r ne jben låg . 
3 ) å g lömbe j a g s o ä l t orí) a r m o b 
otf) t i m m a r ao e n s a m h e t 
för s t e n e t , s o m Igs t e öoer 
mi t t fjera a o b a r m h ä r t i g h e t . 
D l i R ö s t e n s n a t t l i g a s t j ä r n o r , 
n ä r f r o s t e n s t å r f a l l oc£) f)årb 
öoer l a p p m a r f e n s g l e s a b g a r 
ot£> 6 a r n b o m e n s g r å a g å r b , 
s å l o s öoer m i n a f ä r a , 
s o m o ä n t a , orh frälsa bem, 
a t t ben o ä g j ag o a n b r a r i o ä r l b e n 
ä r o ä g e n s o m leber i ) e m • * -



ETT FYND AV SVENSKA REFORMATIONS^ 
TRYCK I LAPPLAND*). 

Av ISAK COLLIJN. 

enom pressen gick i början av innevarande år ett meddelande 
om ett viktigt förvärv till Kungl. Biblioteket av ett samlings-
band innehållande fyra hittills okända upplagor av svenska 

1500-talstryck. Det nyförvärvade bandet erbjuder det allra största 
intresse ur litteraturhistorisk och bibliografisk synpunkt och därför 
väl värt ett mera utförligt omnämnande, än som lämnats i de korta 
pressreferaten. De omständigheter, under vilka Kungl. biblioteket 
gjorde förvärvet äro dessutom ganska märkliga och visa ännu en 
gång, vilken makt vår dagliga press besitter. En närmare redogö-
relse för fyndet torde därför kunna påräkna allmännare intresse. 

Sakens förhistoria är följande. En ung vaken folkskollärarinna 
förvärvade år 1923 för en spottstyver på en auktion i en bondstuga 
i Avaträsk i Dorotea socken i Lappland en gammal bok, trasig i 
början och slutet. För att erfara bokens eventuella värde lät hon på 
frågoavdelningen i tidningen Idun införa en beskrivning på bandet, 
varav det framgick, att detsamma innehöll en svensk psalmbok och 
en evangeliebok, tryckta i Stockholm av Torbjörn Tidemansson 
åren 1576 och 1577. Den exakta beskrivningen uteslöt varje tanke 
på mystifikation, och Kungl. Bibliotekets ledning, som blivit upp-
märksamgjord på notisen i Idun, satte sig omedelbart i förbindelse 
med redaktionen för att om möjligt få tag på insändarinnan, som 
endast undertecknat sig Eva. Samtidigt uppmanades de större an-
tikvariaten i huvudstaden att ögonblickligen för bibliotekets räk-
ning inköpa boken, om den skulle bliva erbjuden till salu. Eva för-
blev emellertid trots redaktionens efterforskningar okänd, ej heller 
hördes något från antikvariaten. Av en viss anledning beslöt bib-
lioteksförvaltningen i slutet av förra året att göra ett nytt försök att 
komma över den sällsynta volymen. På anmodan från biblioteket 
intog Idun godhetsfullt en ny notis om boken, som sedan spreds ge-
nom den övriga pressen, bl. a. Svenska Dagbladet, och denna gång 

*) Nedanstående uppsats utgör — med några rättelser och tillägg av förf. 
— ett avtryck av en uppsats under strecket i Sv. Dagbladet d. 21/3 1930, vil-
ken förf. haft älskvärdheten ställa till årsbokens förfogande. För detta till-
mötesgående uttalar red. härmed sitt vörsamma tack. 
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ledde åtgärden till önskat resultat. Eva gav sig tillkänna, och den 
värdefulla volymen befinner sig nu, vederbörligen restaurerad och 
inbunden, i Kungl. Bibliotekets samling av äldre svenska tryck. 

Vid en närmare undersökning av volymen, som saknade pärmar 
och på grund härav var rätt illa åtgången och defekt i början och 
slutet, visade sig densamma innehålla fyra för det svenska from-
hets- och gudstjänstlivet under reformationens genombrott i vårt 
land synnerligen viktiga skrifter, vilka här förelågo i hittills okän-
da upplagor, nämligen en svensk psalmbok med tryckåret 1576, 
Några nyttigha andeliga wijsor utan tryckår, men otvivelaktigt 
tryckta samma år som psalmboken, en upplaga av Luthers lilla ka-
tekes på svenska jämte en liten bönbok, tryckt 1577, och slutligen 
en svensk evangeliebok, säkerligen från samma år. Av dessa tryck 
äro Andeliga wijsor och katekesen fullständiga och väl bibehållna, 
då däremot i de båda andra böckerna några blad saknas. I två av 
trycken (psaltaren och katekesen) finnes slutskriften bevarad, som 
meddelar upplysningen, att böckerna tryckts i Stockholm av Tor-
björn Tidemansson resp. år 1576 och 1577. 

Kungl. tryckeriet hade, allt sedan det flyttades till Stockholm från 
Uppsala efter avslutningen av Gustav Vasas stora bibelverk (1540 
—41), föreståtts av A m u n d L a u r e n t s o n , som synes hava 
avlidit i slutet av år 1575. Han efterträddes som kunglig boktryc-
kare av T o r b j ö r n T i d e m a n s s o n , vilken samtidigt bekläd-
de befattningen som klockare i Stockholms Storkyrka. Torbjörn 
klockare, som han oftast kallas, synes hava varit en mångkunnig 
man, år 1548 kallas han "papijrmakare" och har som sådan före-
stått en av konung Gustav I anlagd pappersmölla i Norrström. Re-
dan år 1550 kallas han också "prentare" och synes hava haft nå-
gon beställning pä tryckeriet under Amund Laurentsson. Från och 
med år 1565 har han varit Storkyrkans klockare med en årlig lön 
av 32 mark. För åren 1566—68 äro kyrkans av honom egenhän-
digt skrivna räkenskaper bevarade. Han erhöll den 1 maj år 1568 
av konung Erik XIV förläning på kronohemmanet Rörstrand i Sol-
na socken; brevet härom är av särskilt intresse, ty det är underteck-
nat av Karin Månsdotter, som alltså tog del också i regeringsbesty-
ren. Tryckeriet har han förestått blott till år 1578, då han efter-
träddes av sin mästersven Anders Torstensson. Torbjörn klockare 
levde dock ännu år 1593, då en ny klockare, Lasse Olsson, valdes, 
ty "den Erlige mannen Törbiorn Tidemansson nu så gammul och 
och oförmögenn blefuenn war, att han samma kall icke förestå kun-
de, och hafuer her waret både lengie och wäl, och waret trogenn, 
tienstagtigh och ödmiuk, så at alle gåffue honom eth ehrliget och 
gått låffordh". 

Med de nu nyfunna trycken uppgår Torbjörn Tidemanssons ty-
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pografiska alstring till 12 böcker, tryckta under åren 1576—78, 
och ungefär lika många kungliga plakat. Det viktigaste av hans 
verk är Johan III :s liturgi, den s. k. Röda boken, som utkom år 
1576, men dessutom har han på konung Johans befallning tryckt 
flera skrifter, som utgåvos för att förbereda dennes liturgiske re-
formplaner (Vicentius Lirinensis, Pro catholicae fidei antipuitate; 
Cassander, De articulis religonis inter catholicos et protestantes). 

Först i samlingsbandet ingår såsom redan nämnts en hittills full-
ständigt okänd upplaga av den s v e n s k a p s a l m b o k e n , en-
ligt slutskriften "Tryckt j Stocholm Aff Torbiörn Tidhemanson An-
no 1576". (Bild 1.) Psalmboken är defekt i början, antagligen 
saknas de 34 första bladen. Inalles torde denna upplaga hava in-
nehållit 136 blad; sju träsnitt finnas i de bevarade partierna. 

Svenska psalmböcker från 1500-talet höra till de allra största 
sällsyntheterna i vår litteratur och äro av oskattbart värde för kän-
nedomen om den svenska religiösa diktens uppkomst och utveckling 
under reformationstiden. Av de nu kända upplagorna äro många 
endast bevarade i obetydliga fragment, de mer eller mindre fullstän-
diga oftast blott i unika exemplar. Den äldsta bevarade svenska 
psalmboken är från år 1536 och har till titel "Swenske songer eller 
wisor"; två variantexemplar, som förvaras i Kungl. biblioteket, äro 
kända. Denna upplaga har säkerligen utgivits av O l a u s 
P e t r i, som själv författat fyra av de här intagna psalmerna. En 
äldre upplaga, som torde hava utkommit redan år 1526, är endast 
litterärt belagd, liksom en förmodad upplaga av år 1531. Däremot 
äro fragment kända av upplagor från åren 1530, c:a 1542, denna 
senare troligen tryckt i Lübeck, 1543 och 1549. Första gången ti-
teln "Then Swenska Psalmboken" kommer till användning är i 
1549 års upplaga, av vilken första arket med titelbladet blivit fun-
net som tryckmakulatur i en bokpärm i Kungl. Biblioteket. 

Det är först med 1567 års upplaga, som den svenska psalmboken 
under ärkebiskop L a u r e n t i u s P e t r i s förfarna redaktion 
tar fastare gestalt och erhåller en typ, som kom att bestå långt in 
på 1600-talet. Av denna upplaga finnes ett fullständigt, väl bibe-
hållet exemplar i det De la Gardieska biblioteket på Maltesholm, 
förut Löberöd, varjämte för någon tid sedan ett defekt exemplar 
upptäcktes i universitetsbiblioteket i Helsingfors. Maltesholms-
exemplaret, som är av intresse också på grund av sin proveniens — 
det har tillhört bl. a. den år 1600 avrättare Gustaf Banér och efter 
honom Ebba Brahe —, har utgivits i faksimile av G. E. Klemming. 
Denna upplaga börjar med ett kalendarium och upptager inalles 99 
psalmer. Den nästa svenske psalmboken är tryckt år 1572, liksom 
de föregående på kungl. tryckeriet i Stockholm; endast ett defekt 
exemplar i Uppsala universitetsbibliotek har bevarats till vår tid. 
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Bild 1. 
Facsimile ur den nyfunna psalmboken, sista bladet med slutskriften. 
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I denna upplaga har psalmerna utökats med fyra, i övrigt är den 
blott ett omtryck av 1567 års upplaga. Nästa kända psalmbok har 
varit den från 1582, men av denna äro blott obetydliga fragment 
(Kungl. Biblioteket) kända. År 1586 trycktes emellertid två upp-
lagor på en gång, den ena i Stockholm, den andra i Lübeck. En 
svensk psalmboksupplagas livstid synes i medeltal hava utgjort fem 
år, vilket den nu funna upplagan av år 1576, som på ett förträff-
ligt sätt inrangerar sig i en sådan serie svenska psalmböcker, synes 
bekräfta. Den innehåller inalles 114 psalmer mot 99 i 1567 och 
103 i 1572 års upplagor. 

Det är möjligt, att 1576 års psalmbok förut varit känd, ehuru en-
dast en notis bevarats härom. I Beckmans psalmhistoria (Stockh. 
1883) nämnes sålunda, att en anteckning finnes i Linköpings 
Kongl. Gymnasii-Bibliotek om en svensk psalmbok från år 1576. 
På grund av det onöjaktiga citeringssättet har denna notis tyvärr ej 
kunnat anträffas. Beckman beskriver även ett fragment av en 
psalmbok mellan år 1572 och 1586, varav han känner ett ark med 
foliebeckningen XXXI—XXXVIII. Av beskrivningen att döma sy-
nes detta ark höra till den nu funna upplagan av år 1576. 

Psalmboken av år 1572 är viktig, därför att den åtföljes av fyra 
små tilläggshäften, innehållande ett antal andliga visor, parabler 
och psalmparafraser. Så innehåller det första häftet sju dikter, det 
andra elva, det tredje sex och det fjärde "En visa om dryckenskap", 
vilken senare tillskrives Laurentius Petri. Samtliga dessa unika 
häften äro liksom 1572 års psalmbok i sin helhet utgivna i faksimi-
le av Klemming. I det nyförvärvade samlingsbandet ingår nu som 
nr 2 i bandet en särskild liten skrift med eget titelblad: "N å g h r a 
n y t t i g h a a n d e l i g a w i j s o r " . (Bild 2.) Den består av 32 
blad fördelade på fyra ark och är fullständig. Någon slutskrift med 
utsatt tryckår finnes icke, men häftet torde säkerligen vara tryckt 
samtidigt som psalmboken, alltså år 1576. I detta häfte hava nu före-
nats ett antal av 17 andliga sånger, hämtade ur tilläggshäftena till 
1572 års psalmbok, nämligen de sju sångerna i det första häftet, nr 
3—11 i det andra samt Laurentius Petris visa om dryckenskap, 
dock utan bibehållen ordningsföljd. Visorna 1—2 i det andra häf-
tet samt de sex parabelpsalmerna och psalmpafafraserna i tredje 
häftet hava emellertid inarbetats i själva psalmboken. De bekanta 
antipapistiska psalmerna, författade av stadsskrivaren i Stockholm 
Olof Swensson, hava bibehållits i Visorna 1576. Av dessa är den 
mest bekanta "O Rom går thet nw så medh tigh". Det är icke min 
avsikt att ingå på en utförligare granskning av det här föreliggan-
de psalmmaterialet, jag vill blott påpeka, att ur detsamma rätt vik-
tiga detaljer kunna hämtas. Så lyder början till en i det svenska 
fromhetslivet mycket populär psalm, som första gången uppträder 
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i ett av tilläggshäftena till 1572 års psalmbok (senare gamla 
psalmb. 380): 

Medhan wij leffue j werlden til 
skole wij besinna och achta fulwel. 

Redan rimmet antyder, att ett fel här föreligger. De båda stro-
ferna äro också i Visorna 1576 rättade till: 

Medhan man leffuer j werlden säll 
skal man besinne och achta fulwel. 

Dessa visor omtrycktes sedan likaledes i ett särskilt häfte med 
eget titelblad som bihang till den i Lübeck år 1586 av Johann Bal-
horn d. y. tryckta svenska psalmboken, här utökad med "Een ny 
Wijsa om Christi Födelse". Däremot förekommer ett sådant till-
läggshäfte icke i den samma år i Stockholm av Gutterwitz tryckta 
upplagan. I denna äro i stället samtliga sånger med undantag av 
den nyss nämnda "O Rom" inarbetade i själva psalmboken. 

Den lilla visboken från år 1576 är även intressant ur typografisk 
synpunkt. Redan i tryck från Amund Laurentssons officin ha 
några egendomliga vinjetter i form av djurbilder, för det mesta oli-
ka fåglar samt en kamel, kommit till användning. Det är icke ute-
slutet, att dessa figurer ursprungligen varit avsedda för en nu för-
lorad svensk abc-bok eller fibel. 1 det nu funna häftet har denna 
vinjettserie utökats med ytterligare tre bilder, däribland ett varglik-
nande djur. 

Nästa nummer i det dyrbara samlingsbandet är ett fullständigt 
bevarat exemplar av L u t h e r s l i l l a k a t e k e s p å s v e n s k a 
med tryckåret 1577. (Bild 3 o. 4.) Svenska katekeser från 1500-talet 
äro ännu sällsyntare än svenska psalmböcker. I början av detta år-
hundrade fördes en livlig strid om frågan, när Luthers lilla katekes 
för första gången utkom på svenska. Vid denna tidpunkt var blott 
ett defekt exemplar av en sådan katekes känt, som emellertid säkert 
kunde dateras till år 1572. Några forskare ville göra gällande, att 
denna katekes var den första upplagan, som utkommit i Sverige, 
under det att andra gjorde gällande, att en för reformationsverket 
så viktig bok säkerligen långt tidigare förelegat i svensk dräkt. 
Denna senare åsikt avgick slutligen med seger tack vare nya fynd. 
Det var särskilt det uppseendeväckande fyndet i Helsingfors uni-
versitetsbibliotek av en år 1567 daterad svensk katekes, som avgjor-
de frågan. Det har emellertid visat sig, att icke heller denna upp-
laga torde vara den äldsta: i Kungl. Biblioteket finnas några frag-
ment av en år 1544 tryckt bönbok, som med all sannolikhet före-
gåtts av en katekes. Den nu funna katekesen av år 1577 är ett om-

2 
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tryck av 1572 års upplaga, men den är viktig, därför att den är den 
äldsta f u l l s t ä n d i g a svenska katekes med bönbok, som förva-
ras i något svenskt bibliotek. Liksom föregående upplagor är den 
rikt illustrerad med träsnitt. 

Den sista i bandet ingående boken är en upplaga av den svenska 
evangelieboken, " E v a n g e l i a o c h E p i s t l a r", tyvärr något 
defekt i början och slutet. Bokens tryckår torde emellertid med sä-
kerhet kunna sättas till år 1577. Av äldre svenska evangelieböcker 
äro förut blott några fragment av en upplaga från år 1544 kända 
(i Kungl. Biblioteket) samt fullständiga upplagor från åren 1567 
(i Helsingfors universitetsbibliotek) och 1572 (i Kungl. Bibliote-
ket). Den nu funna upplagan skiljer sig blott på några få punkter 
från de föregående; så är t. ex. första evangeliet på juldagen (Joh. 
1) infört på denna dag i stället för att som i 1572 års upplaga vara 
upptaget i slutet såsom ett tillägg. Evangelieboken 1577 slutar de-
fekt med de två välsignelserna i Brudhahws (av den sista finnes 
blott rubriken). Emellertid finnes ett fragment av en av Anders 
Torstensson år 1579 tryckt evangeliebok (i universitetsbiblioteket i 
Helsingfors), som just innehåller sista arket, varigenom upplagan 
av år 1577 kan rekonstueras. Den bör hava avslutats med Herrans 
välsignelse och boktryckarens slutskrift. Av 1577 års evangelie-
bok hava dessutom några makulerade ark, som först nu kunnat be-
stämmas, blivit funna i Kungl. Bibliotekets fragmentsamling. 

Till den här beskrivna serien svenska andaktsböcker: psalmbo-
ken med andliga visor, katekesen jämte bönbok samt evangeliebo-
ken hör egentligen också som sista skrift Kristi lidandes historia 
(med titel Passio) samt en Historia om Jerusalems jämmerliga för-
störing. Torbjörn Tidemansson har också tryckt en sådan bok, var-
av blott ett exemplar bevarats till vår tid i Helsingfors universitets-
bibliotek. Den har emellertid utkommit först år 1578. 

Det dyrbara samlingsbandet har som nämnts anträffats i Ava-
träsk i Dorotea socken. En del anteckningar på skilda blad i ban-
det lämna emellertid upplysningar om bandets öden, innan det ham-
nade i den lapska bondstugan. Den äldsta anteckningen är från 
år 1614; den är på sina ställen oläslig och utplånad, men torde ly-
da: "Anno domini 1614 bleff Ericus Micaelis S . . . . Pastor här i 
R . . . . " . Med hjälp av Bygdéns herdaminne är det lätt att fast-
ställa, att det här är fråga om Ericus Michaelis Zebrosynthius, som 
just år 1614 bler kyrkoherde i Resele lilla pastorat i Ångermanland. 
Han hade förut varit krigspräst under kriget i Livland och blev 
1612 kapellan i Nora i Ångermanland. Andra anteckningar från 
1600-talets slut röra personer i Vallen, Ruska, Lillegård ("lille 
gåll"), Bölet, Mo och Ed, samtliga byalag i Junsele socken i Ånger-
manland. En anteckning är från år 1818 och står i slutet av psalm-
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boken: "Denna Psalm Bok är Betracktatt och Rigtig igönom Läst 
af Drängen Erik Nilsson Junsele och Moo den 3 December Åhr 
1818". Enligt en senare anteckning var Erik Nilsson kyrkvärd i 
Bölen år 1828. Även Junsele hör till denna trakt av Ångerman-
land, vars kraftiga bondestam bidrog till att kolonisera och befolka 
Lappland. Möjligen har Erik Nilsson varit en bland dessa kolo-
nister och har på sin odlarväg norrut medfört fädernas gamla an-
daktbok. 



STADSBEBYGGELSE OCH HEMBYGDSVÅRD 
J Ä M T E N Å G R A R E F L E K T I O N E R I A N S L U T N I N G 

T I L L E N S E R I E B I L D E R F R Å N U M E Å 

Av HOLGER M:N-PA LM GREN 

I. 

En och annan, som läser rubriken härovan, kommer säkerligen 
att förvånad utbrista: Har stad och stadsbebyggelse med 
hembygdsvård att göra? 

Avsikten med följande anteckningar och bilder, som jag tager 
mig friheten tillägna Umeå stads invånare i allmänhet och dess 
byggherrar i synnerhet, är att i någon mån söka besvara den frå-
gan och visa, att hembygdsvården verkligen är ett aktuellt problem 
även för stadens och stadsbebyggelsens vidkommande. 

För att gå till grunden med det problemet böra vi till att börja 
med göra klart för oss innebörden av ordet hembygd. 

Den primära betydelsen av ordet ger sig själv tillkänna genom 
sammansättningsdelarna hem och bygd. Den lilla vrå av världen, 
där din vagga stått, där du lärt ditt språk, där du fostrats och fått 
del av fädernas arv av kultur och tradition, den är din hembygd. 
Detta är, tror jag, den enklast möjliga definitionen av detta begrepp, 
framställd utan poetisk utsmyckning, fattbar för, och väl även upp-
fattad, känd och erkänd av en och var ibland oss. 

Sedan är det sant, att detta begrepp kan vidgas eller trängas ihop 
alltefter den geografiska synpunkten på saken. I sin trängsta me-
ning är hembygden identisk med bygden, socknen, häradet. I sin 
vidaste bemärkelse kan den fattas som landskap eller landsända. 

Men detta räcker icke. Låtom oss akta oss att stirra oss blinda 
på det lilla ordet bygd, som lätt föder alltför ensidiga idéassocia-
tioner. Var står det skrivet, att en människas hembygd partout 
måste vara en större eller mindre del av bygden? 

Väl är det sant som Heidenstam säger, att 
den som lyss som liten slarv 
till skogens dån får annat arv 
än den som föddes vid en g a t a . . . 

men därför är det alls icke sant, att alla de millioner människor, 
som kanske hela sitt liv igenom trampat städernas gator skulle 
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Bild 1. 
Resenären och främlingen som landsvägsledes söderifrån nalkas Umeå och via Tegsbron gör sin entré i staden, kan icke undgå att få stadsbilden här ovan fäst på sitt ögas näthinna. Och det är en bild som stannar kvar där, ty den äger karaktär och originalitet, frånsett att dess enkla skönhet är monu-mental. 
För några år sedan talades det om att det gamla von Ahnska magasinet skulle rivas i samband med Broparkens planering. Nu är Broparken färdig, men magasinet står glädjande nog kvar. Kring dess mäktiga timmerkub svä-var ännu om vårarne doften av tjära och blommande hägg såsom den gjorde i de tider, då sjö- och stapelstadens hamn var en mötesplats för skutor från världshaven. 

vara eller behöva känna sig som hembygdslösa. För dessa männi-
skor representerar staden hembygden. Och deras hembygdskänsla, 
deras kärlek till staden, kan vara lika stark, lika brinnande varm 
som den landsbygdens söner och döttrar känna för och skänka sin 
fäderneärvda mark. Den kan vara — sade jag. Om den icke all-
tid är det, så är det icke enbart stadens fel utan — och i högre 
grad — människornas eget. 

Byn och socknen, häradet och landskapet hava var och en sin 
kulturella egenart som skiljer dem från varandra. 

Egenarten kan vara mer eller mindre distinkt och omfatta större 
eller mindre antal av de faktorer, som tillsammans bilda ortens and-
liga och materiella kultur. Den kan beröra så olika områden som 
språket, folkets tro och sed, bostads- och näringsförhållanden, etc., 
med ett ord: alla de grenar av den mänskliga kulturen som äro före-
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Bild 2. 
För att vara en 300-årig svensk landsortsstad är Umeå enastående fattigt på idylliska bebyggelseinslag i stadsbilden. 1888 års brand och den därefter ut-arbetade nya stadsplanen sörjde nogsamt för idyllernas utplånande. 
Av så mycket större värde, estetiskt och kulturhistoriskt, äro de små rester av denna art, som överlevde katastrofen. Till dessa rester hör det vackra stadspartiet kring Trångsund och Västra Esplanadens södra mynning nedåt älvbrinken, varifrån denna och bilden på motstående sida äro hämtade. 

mål för kulturhistorikerns och kulturvårdarens intresse och verk-
samhet. 

Detta nu vad bygden beträffar. Men samma måste naturligtvis 
också gälla för stadens vidkommande. Även städerna hade sina an-
sikten, av vilka den enas mycket sällan liknar den andras. Måste 
man vara född och uppväxt i en gammal stad för att riktigt förstå 
och känna detta? 

Välj vilken stad som helst och jämför den med en annan! Berlin 
och Paris. Eller Stockholm och Göteborg. Eller Härnösand och 
Umeå. 

Vad är det som skapar städernas ansikten? Vi kunna räkna upp 
en rad av de mest skilda faktorer. Främst givetvis naturförhållan-
dena, belägenhet, klimat, etc. Folket, folklynnet, språket komma 
kanske därnäst. 

Men, om icke förr, så kommer nu, som god tredje, byggnads-
skicket, sådant det — icke i detaljer utan som helhet betraktat — 
präglar staden. En stads bebyggelse, tillkommen och utvecklad 
som den i regel är under loppet av många sekler och under infly-



Bild 3. 
Såsom komplement till denna och föregående bild borde hava hört en gårds-interiör från samma byggnad. Hela detta gårdskomplex med sina långa, låga,, trygga envåningslängor skänker en god bild av det tidigare 1800-talets burg-nare borgarhus, sådana vi få tänka oss dem ha förekommit i fler än ett kvar-ter i det dåtida Umeå. De enkla fasaderna, utan all dekorativ prydnad, ut-stråla en rofylldhet och hemtrevnad, som kommer en att stilla avundas dem som därinnanför bo och verka. Man har en känsla av, att i en gård som denna dröjer ännu i själva timret kvar en fläkt av förgången kultur och bortglömd tradition. 

tände av från tid till tid växlande kulturströmningar och stilideal, 
kan — det ligger i sakens natur — endast i ytterst få och lyckliga 
undantagsfall få en absolut enhetlig arkitektoniskt prägel. Men 
den omständigheten å andra sidan, att en stads byggnadsskick 
dock icke enbart är ett verk av slumpen i form av växlande stilrikt-
ningar, utan jämväl en produkt av genom tiderna samverkande 
yttre och inre betingelser av de mest skilda slag — ekonomiska och 
sociala likaväl som geografiska och klimatiska — gör, att det i re-
gel till sist ändå ernår en för varje enskilt fall individuell och egen-
artad helhetsprägel. Den makt, som här har verkat heter tradi-
tionen. 

En stads traditioner kunna vi lära känna på många vägar, men 
sällan så omedelbart, som genom att studera stadens bebyggelse. 
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Bild 4. 
Ensam i sitt slag, skonad av branden, står denna byggnad kvar som ett vackert exempel på den bostadslyx 1830-talets storborgare i Umeå och andra norrländska städer i enstaka fall kunde bestå sig. Observera den kraftiga tan-dade taklisten, jämte de breda knutpilastrarne byggnadens enda men därför desto verkningsfullare dekorativa element! Den konstnärlige upphovsmannen till detta hus lär ha varit den märklige Umeåprästen, komminister J. A. Lin-der på Backen, bland vars övriga arbeten inom samma gebit kunna nämnas Dalkarlså herrgård, Sävargården och Holmsunds kyrka. 

Man brukar ibland höra människor utbrista, när de vandra ge-
nom gamla minnesrika byggnaders gemak och salar: Ack, om 
dessa väggar kunde tala! Vad skulle de då icke hava att berätta! 

Nu är det dock så, att de där väggarna verkligen kunna tala. 
Men det är, tyvärr, icke allom givet att kunna lyssna till och förstå 
deras lågmälta, men tydliga språk. 

Det är med den gamla staden som med det gamla minnesrika 
huset. Den har sin egen stämma, en hel brusande orkester, däri det 
flyktiga nuets larm visserligen gör sig starkast förnimbart, men 
däri den lågmälta ton dock aldrig kan överröstas och förstummas, 
som ljuder från gamla väggar och hus vid de stora stråkdragen 
likaväl som i de trånga, tysta gränderna, på de öppna torgen lika-
visst som inne på kringbyggda, undangömda gårdsplaner mellan 
.åldriga murar. Att hålla öronen öppna för denna viskande röst, 
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Bild 5. 
Ett vackert exempel på det kultiverade byggnadsskick, som kom att prägla 

€ti ej obetydlig del av det efter 1888 års brand återuppstående Umeå, visar 
denna bild. Huset återfinnes i hörnet av Skolgatan och Västra Esplanaden. 
Den kraftigt accentuerade, konsolburna taklisten och de väl inkomponerade 
pilastrarna utgöra fasadernas viktigaste dekorativa detaljer. En mycket vik-
tig roll i rent dekorativ riktning spelar också brädfodringen, här utförd med 
stående panel i motsats till, vad som är fallet med flertalet hus av senare da-
tum i staden, där man använt sig av liggande virke i brädfodringen, med ett 
genomgående torrt och intetsägande resultat. 

att lyssna till dess krav och söka förstå och tillmötesgå dem, det är 
liktydigt med att känna och utöva den hembygdsvård, som även en 
stad kräver. 

En stads byggnadsskick och byggnadskultur är icke blott en 
värdemätare på traditionen utan ock på den samhörighetskänsla 
hos befolkningen, som är en av grundförutsättningarne för ett sam-
hälleligt kulturliv. Det var under inflytandet av en sådan samhö-
righetskänsla, kanske utan motstycke i den mänskliga odlingens 
historia, som medeltidens städer, dessa oöverträffade mästerverk av 
homogen, sluten stadsbyggnadskonst, grundlades och utformades. 

Vad vårt eget land beträffar, måste man med sorg i hjärtat kon-
statera, att den känsla av samhörighet, som sedan århundraden exi-
sterat inom våra städers borgerskap och som satt ovärderliga spår 
efter sig genom skapandet av en förfinad svensk stadskultur, under 
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Bild 6. 
Huset på denna bild — doktorinnan Karin Ohlssons gård vid Storgatan — torde ha rätt att räknas med bland Umeå stads fåtaliga kulturhistoriska bygg-nader. Med till visshet gränsande sannolikhet är nämligen denna byggnad identisk med stadens gamla gästgivaregård. Ännu för blott en mansålder se-dan hyste den en bierstuga, och en av gårdens uthusbyggnader var inredd till kägelbana. Det gamla vackra och välproportionerade timmerhuset, vars horisontalitet på utsökt sätt betonas av sockelpanelen och mittlistens band mot den vertikala brädfodringen, hör till stadens verkliga arkitektoniska prydnader. I all sin förnäma enkelhet har det många lärdomar att skänka även nutida byggherrar och husritare. 

det sistförflutna seklet allt snabbare gått mot sin upplösning och 
f. n. knappast längre existerar. Även i detta hänseende hava vi 
kommit in i en brytningstid, där striden står mellan å ena sidan en 
lössläppt individualism, som i sin hänsynslöshet tenderar mot rena 
anarkin, och å andra sidan en kollektivism, som i sin strävan mot 
standardiseringens demokratiska jämnstrukenhet med berått mod 
ratar och häcklar alla värden ovanför det medelmåttigas gränslinje. 

Samhörighetskänsla, blick för helhetsverkan, respekt för miljön 
— dessa ting äro all stadsbyggnadskonsts a och o. 

Staden, det stora gemensamma hemmet för tusenden eller kanske 
för hundratusenden, är jämförlig med det lilla eller stora enskilda 
hemmet. I ett hem fordrar man, för att kunna trivas där, först och 
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Bild 7. 
Liksom byggnaden å bild 5 härrör även detta hus från tiden efter stadens brand, och tillhör, även i likhet med det förra epoken före sekelskiftet, vilken kännetecknas av ett i stort sett vårdat och kultiverat byggnadsskick. Även om fasaden på bilden härovan icke direkt kan kallas vacker, ger den dock med sina stora och klara linjer och goda proportioner ett behagligt intryck av reda och fasthet, som stadens yngre bebyggelse i bedrövlig grad saknar. 

främst ordning, snygghet och reda. Möbler och bohagsting få icke 
stå huller om buller på golven, tavlorna icke hänga hur som helst 
på väggarna. Ett hem, i vilket man icke i varje liten detalj anar 
eller känner den ordnande omtankens och kärleksfulla handens 
verk, är icke något riktigt hem. Det kan bli och vara vad som helst 
på skalan mellan en hotellinteriör och ett möbelmagasin, men aldrig 
ett hem. 

Samma är förhållandet med en stad, där varje gård, varje hus, 
varje gata, gränd och torg är en detalj i en stor möbleringsplan. 
Och det är härvidlag att märka, att stadsbilden är ett minst lika 
känsligt instrument att handskas med som den ömtåligaste rums-
interiör. 

För att trevnad och ordning skall råda i ett hem kräves, att dess 
invånare och medlemmar i samförstånd och sämja underordna sig 
den myndighet, som utövas av hemmets överhuvud, husmodern 
eller husfadern, eller av dessa båda gemensamt. Brott mot subordi-
nationsregeln inom ett hem medför hemkänslans upplösning och 
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Bild 8. 
Bilden härovan har medtagits av flera skilda anledningar. För det första är gamla Bankhuset (f. d. Västerbottens Enskilda Bank) ett av stadens äldre kanske äldsta kvarstående stenhus. För det andra är det alltjämt en av stadens vackraste byggnader. För det tredje (det syns icke på bilden) är det ett av Umeås mest förfallna hus! Öde och tomt sedan åratal tillbaka. Ägare: Umeå stad! När det allmänna anser med sin värdighet förenligt att så "vårda" sin egendom, vad kan man då begära av den enskilda? Videant consules! — 

trevnadens försvinnande, följder som var och en av familjemedlem-
marna får kännas vid och lida av, men som dock icke sträcka sina 
verkningar utanför hemmets väggar (om vi nu frånse den omstän-
digheten, att i ett hem, där hemkänslans upplösts, knappast kom-
mer att fostras några goda medborgare). 

För staden, det stora gemensamma hemmet, gäller samma lag. 
Skillnaden är blott den, att förbudet för den enskilde att här styra 
och ställa med sin del, som han behagar, utan hänsyn till omgiv-
ningen, måste göras ännu mer kategoriskt, och försyndelser däre-
mot beivras med större stränghet, emedan följderna av ett subordi-
nationsbrott i detta fall kunna få en obegränsad räckvidd och även-
tyra hela samhällets bästa. — 

Ett nedslående faktum är att denna till synes självklara sak un-
der särskilt de sista trettio åren mer eller mindre fullständigt non-
cholerats vad våra gamla svenska städer beträffar. Under det all-
sköns vandalism fått göra sig bred och växa sig stark på tradi-
tionens, kulturens och den allmänna trevnadens bekostnad, har all-
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mänheten stått häpnadsväckande likgiltig, och de myndigheter, som 
satts att vaka över och vårda denna del av det svenska kulturarvet, 
d. v. s. resp. städers byggnadsnämder, ha slumrat djupare än nå-
gonsin Homeros. Undantag finnas, det är sant, lika sant som att 
rikets huvudstad ännu vid detta sekels början föregick med det säm-
sta tänkbara exempel. Det brott, som där begicks mot hela vårt 
lands ädlaste och ömtåligaste stadsbild — Tessins Slottsomgivning 
— vid omdaningen av Helgeandsholmen och Gustaf Adolfs Torg, 
kan väl nämnas som den "klassiska" förebilden för barbari och 
noncholans mot tradition och kultur, för att nu icke tala om den 
goda smaken. 

"När faran är som störst, är hjälpen som närmast" säger ett 
ordstäv, som kanske talar sanning även evad det här problemet an-
går. Tecken finnas nämligen, som tyda på att litet här och var i 
vårt land andarna börja vakna till medvetande om, vilka värden 
som stå på spel. Att den moderna hembygdsrörelsen till en mycket 
stor del får taga åt sig äran av att ha åvägabragt denna väckelse, 
behöva vi icke tveka att erkänna. Och här är särskilt tillbörligt att 
rikta en éloge till Samfundet för hembygdsvård, som under sin tio-
åriga verksamhet inlagt enastående förtjänster om den svenska 
byggnadskulturens höjande i landsbygd och stad, och dess ankny-
tande till traditionen. 

Genom propaganda och pedagogisk verksamhet har Samfundet 
sökt nå sitt syfte. Och utan tvivel äro dessa vägar de, som ha stör-
sta utsikten att leda till målet. Vad nu särskilt städerna beträffar, 
skulle man väl ytterligare kunna tänka sig ett hjälpmedel i en på 
lagstiftningens väg införd, obligatorisk stadsarkitektinstitution. 
Städerna, även de små, skulle ha skyldighet och givas möjlighet att 
med sina resp. byggnadsmyndigheter associera en stadsarkitekt 
med vidsträckt maktbefogenhet vid granskandet av ansvarslösa 
byggherrars ritningar och planer. 

Men icke ens en sådan åtgärd skänker garantier för att syftemå-
let nås. Lagar, förbud och tvångsåtgärder stranda ohjälpligt på de 
klippor, som heta dålig medborgaranda, självsvåld och slentrian. 

Om de som bygga staden icke hava det rätta sinnelaget, den rätta 
känslan för sin stad, så arbeta de fåfängt som på staden bygga. 
Även här kräves, med andra ord, hembygdskärlek och känsla av 
ansvar för kulturarvet. 

II. 
En stad är som varje annan levande organism underkastad ut-

vecklingens och förändringens lag. Dess livsvillkor är att ständigt 
växa och utvidgas. Lyckligt är om denna utveckling kan få fortgå 
kontinuerligt utan störande och avbrytande katastrofer av en eller 
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annan art. Men t. o. m. en så förintande katastrof som den elds-
våda, vilken för något mer än fyra sekler sedan lade Umeå stad i 
aska, behöver icke alldeles förinta en stads kulturella tradition. Tra-
ditionen är en starkare makt än vådeiden, det visade Umeå efter 
1888. Delvis utgående från de rester branden skonade, delvis med 
inblandning av nya element, men sådana av en enhetlig karaktär, 
skapades ett nytt Umeå, som tämligen orört bestått intill de sista 
åren. De tre första årtiondena efter branden voro med andra ord 
tillfyllest att giva staden ett nytt och långt ifrån ointressant ansikte. 
Men det sista decenniet har allt hotfullare tenderat att omintetgöra 
hela denna lovande nyskapelse. 

Är Umeå av i dag en ful eller en vacker stad? Förf. har sedan 
åtskilliga år tillbaka roat sig med att ställa den frågan till främ-
lingar som han kommit i beröring med och erhållit de mest motsä-
gande svar. Än har det hetat: "Jo, en förtjusande vacker stad!" 
och än: "En ovanligt illa byggd stad!" Att av dessa till synes 
ohjälpligt divergerande uttalanden draga någon slutsats om san-
ningen kan ju tyckas svårt, men är lättare än någon kan ana. Det 
första svaret har i regel avgivits av människor, som besökt staden 
under sommaren och förhösten, det andra av personer, som endast 
sett Umeå under andra tider på året, och det förklarar allt. Under 
ljusa junidagar och i klar septembersol är björkarnas stad vacker, 
just därför att björkarna då draga sina skira gröna eller präktigt 
gyllene ridå framför all den veritabla styggelse i byggnadsväg, 
som höstens och vinterns kala träd icke förmå att dölja. 

Ty låtom oss lugnt fastslå och göra klart för oss faktum, hur ned-
slående det än må vara: Byggnadskulturen i Umeå lämnar mer 
än lovligt övrigt att önska. Trots den omständigheten, att årtion-
dena närmast efter branden skänkte staden en betydande grundfond 
av kultiverad bebyggelse, som kunde ha blivit och faktiskt höll på 
att bliva traditionsbildande, och trots den omständigheten, att allt-
ifrån sekelskiftet och långt fram i senaste tid flera av vårt lands nu-
mera ledande arkitekter gjort betydande insatser för att höja ni-
vån inom byggnadskulturen härstädes — det kan vara nog att er-
inra om professor Ragnar Östberg (han var visserligen icke pro-
fessor då) såsom arkitekt för Unander-Scharinska och nuvarande 
Hallströmska fastigheterna, och Torbern Gruts magnifika Spar-
bankspalats — trots dessa omständigheter skänker bebyggelsen i 
sin helhet i våra dagars Umeå ett intryck av ödslighet och armod, 
av heterogenitet och okultur, som sannerligen illa anstår en mer än 
tre sekler gammal svensk kulturstad. 

Jag skall icke fortsätta dessa anteckningar längre utan överläm-
nar härmed ordet till kameran, som bättre än pennan förmår exem-
plifiera det sagda och skilja agnarna från vetet. Den serie av bilder, 
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som härmed följer, är avsedd att visa, huru stora delar av staden 
faktiskt se ut och hur de borde ha kunnat se ut. Kostnads- och ut-
rymmesskäl ha gjort, att jag måst inskränka illustrationsmaterialet 
i högre grad än som varit önskvärt. Principen för bildurvalet har 
i främsta rummet varit att åstadkomma en begränsning till de hus-
typer (det enklare hyres- och privathuset), som oftast råka ut för 
olyckan att tillkomma efter okunniga klåpares och konstnärligt 
ansvarslösa självgjorda "arkitekters" ritningar. 

Även om jag med dessa anteckningar och bilder endast lyckas 
åstadkomma den oro i lägret, som plägar vara ett förebud till det 
slutliga uppvaknandet, skall jag glädja mig åt resultatet och anse 
mitt syftemål nått. 

Klandret träffar i främsta rummet stadens yngre och mera peri-
fera deler. Medan kvarteren närmast stadens båda huvudgator i 
stort sett förete en någorlunda kultiverad och enhetlig uppsyn, helt 
enkelt beroende därpå, att nyare bebyggelseinslag här äro tämli-
gen sällsynta, något som särskilt gäller västra stadsdelen, — ha 
däremot de delar av staden, som tillkommit efter 1920, d. v. s. stör-
re parten av östra staden, fått en utformning, som i sin otroliga ful-
het och stillöshet kan tjäna som ett skolexempel på, hur en stad icke 
borde få byggas. 

2 
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Bild 9. 
Det är icke många år sedan denna byggnad såg dagen, knappt ett decen-nium. Att den redan då kom mycken förargelse åstad, förvånar icke. Man förvånas endast över att ett sådant hus överhuvud taget fått komma till stånd på den plats det intager i stadsplanen, i skärningspunkten mellan två av sta-dens huvudgator, vid stadens viktigaste öppna plats, Rådhustorget, snett emot Rådhuset, i vilket bl. a. institutioner, där stadens byggnadsnämd residerar. I detta fall har man verkligen rätt att använda orden skandal och vandalism. Så länge huset står kvar på sin plats, är Umeå stads ur arkitektonisk synpunkt tacksammaste parti grundfördärvat. 

Bild 10. 
Gatupartiet på vidstående bild är typiskt för bebyggelsen i Umeå stads nyare kvarter. Bilden är tagen från trakten kring nya seminariet vid järnvägs-övergången till Gamm-lia-vägen. 
Kännetecknande för denna nya bebyggelse är bl. a. de utsökt fula taken. Hela det nytillblivna Umeå — jag räknar då cirka tio år tillbaka — lider un-der de brutna takens förbannelse. Om det på en gatulinje, omfattande låt oss säga fem hus, åtminstone funnes två byggnader, som uppvisade någon enhet-lighet i utformningen, men så väl är det ytterst sällan. Varje hus synes ha tillkommit utan en tanke på de närmaste grannarna, vart och ett har sin spe-ciella typ av takbrytning, av förvirrad fönsterindelning, av gräsliga trapphus. En individualism som gränsar till rena anarkin. — En bild av sibirisk öds-lighet och okultur blir slutresultatet, ovärdigt en svensk kulturstad med 300-åriga traditioner. 
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Bild 9. 

Bild 10. 
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Bild 11. 
Denna bild visar ett resultat av försöken att inplantera parisisk 80-tals re-nässans under våra nordliga breddgrader, försök, på förhand dömda att miss-lyckas, ty sten- och tegelarkitekturens former låta sig icke ostraffat efterrapas med hjälp av spinkigt trävirke. Detta är ett faktum, som man under sista år-tiondet tycks ha blivit tämligen allmänt medveten om, varför man numera rätt sällan gör upprepningar av den sortens missgrepp. Men Umeå kan upp-visa ett flertal liknande och t. o. m. värre exempel än det föreliggande, på o-arten i fråga. 

Bild 12. 
Vid Storgatan, alltså en av stadens huvudgator, är denna mardröm i form av ett hus situerad. Hustypen är f. ö. icke ovanlig i staden, även om detta ut-gör ett av dess mest flagranta och avskräckande exempel. 
Tretton takfall, fem olika fönstertyper, en laterin, en balkong och så en ut-växt på fasaden som kanske kan benämnas ett burspråk (ehuru det står på marken) utgöra bl. a. husets "prydnader". Detaljerna samverka att skapa ett sannskyldigt tortyrredskap för även det enklast funtade skönhetssinne. 
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Bild 20. 
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Bild 11. 
Anno 1930 på hösten fullbordades denna byggnad, vilken icke just kan på-stås vara ägnad att visa, att byggnadskulturen i Umeå nämnvärt höjts intill dags dato. Jag har i samband med en tidigare bild i denna serie talat om "de brutna takens förbannelse". Över detta hus vilar den förbannelsen med en så förkrossande tyngd, att t. o. m. fasaden blivit puckelryggig. 
Den löst tillfogade "joniska" portalen med sina träkolonner på höga sten-skaft, ser ut att ha tillkommit i en stund då husritaren, anfäktad av ont sam-vete över sitt verk, beslutit sig för att göra ett försoningsoffer. Men det är ett offer som lämnar den goda smakens gudom oblidkad. 
Låt oss hoppas att i tidens fullbordan en rad täta, höga björkar sluter sin gröna ridå framför styggelsen! 

Bild 14. 
Icke en schweitzeripaviljong från anno dazumal utan ett av stadens äldsta borgarhus är denna byggnad, som på ett eklatant sätt illustrerar, hur en fel-aktig färgbehandling av en husfasad är i stånd att fullständigt förstöra intryc-ket i många fall där arkitekturen i och för sig förtjänar ett gott lovord. En förnuftig ommålning som i första hand ginge ut på samstämmande av det f. ö. väl generöst använda listverket (nu gräsligt leverröda) färg med fasa-dens grundton skulle återskänka denna byggnad den förnäma och lugna vär-dighet, som dess arkitekt tydligen åsyftat. Vid en sådan ev. restaurering bör vederbörande icke heller glömma att avlägsna, 1 :o: den klumpiga balkongen, 2:o: den nyligen tillkomna källardörren under hörnpaviljongens mittfönster, -som utgör ett fult attentat mot hela exteriören. 
Försyndelser mot arkitekturens elementära färgprinciper hörde till ordnin-gen för dagen i Umeå den tid då seklet var ungt. Resultaten kvarstå och äro spår som förskräcka. 



Bild 14. 
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Bild 11. 
Lugn, trygg och förtroendeingivande som en gammal allmogekista mitt i en modern stadsvånings heterogena möblemang står denna gamla gård bland mer eller mindre brokiga och bråkiga grannar. Exteriören är så gott som oförfalskat den västerbottniska bondgårdens. Spåntaket har ersatts med te-geltak och stenfoten höjts, det är, vad gatufasaden angår, hela förändringen. Huvudfasaden är emellertid — och det är också i överensstämmelse med bon-deregeln liksom med gammal Umeå-tradition — vänd mot gårdsplanen. En välproportionerad öppen entréveranda med balkong skänker gårdsfasaden nå-got av en gammal lantlig herrgårds inbjudande hållning. 

Bild 16. 
Denna anspråkslöst vackra byggnad är resultatet av en lyckligt genomförd ombyggnads- och moderniseringsprocedur under ledning av en förnuftig arki-tekt. Även här ligger det västerbottniska allmogehusets standardtyp till grund för utformningen. Dekorativa inslag äro, utom den kraftiga tandade taklisten och knutpilastrarne, endast byggnadskroppens egna vackra propor-tioner, samt fasadernas tilltalande, mjukt silvergråa färg, resultat av virkets vitriolbehandling. Den på grund av markförhållandena nödvändiggjorda te-rassen med dess gräsplan och pietetsfullt sparade häggar, visar hur det går till att göra en dygd av nödvändigheten. 
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Bild 15. 

Bild 20. 
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Bild 11. 
Hösten 1929 fullbordades detta hus, ägare: stadsläkare Wåhlin; arkitekt: Ed-vard Lundquist. — Vare sig man vill betrakta byggnaden som privat- eller hyreshus — med sina två bostadsvåningar, av vilka den ena disponeras av ägaren själv, står det på gränsen mellan dessa begrepp — är det förebildligt i mer än ett avseende. Arkitekten har i mångt och mycket låtit sig ledas och inspireras av det västerbottniska allmogehusets och den norrländska bruks-gårdens mönster. Särskilt kommer detta till synes i en del viktigare detaljer såsom takgesims, portaler, knutpilastrar etc. Huset är i sin helhet ett stycke god arkitektur, som även vittnar om ägarens känsla för kultur och tradition. Umeå har behov av många sådana byggherrar. 

Bild 18. 
Samma principer — om än icke samma inspirationskällor — som ligga till grund för ritningarna till huset å föregående bild, hava tydligen varit vägle-dande för arkitekten Erik Karlstrand, då han ritade det alltjämt s. k. Ek-holtzska huset vid Kungsgatan—Östra Esplanaden. Uppförd åren 1919— 1920 intager denna byggnad (dess huvudlänga vid Kungsgatan) alltjämt en rangplats i arkitektoniskt hänseende bland stadens hyreshus. Den strängt sy-metriska fasaden är en vila för ögat. De vita fönster- och portalomfattningar-na och de gröna fönsterluckorna stå vackert i färg mot den vitriolbehandla-de fasadytans varmt gråbruna ton. Det höga, valmade tegeltakets stora lin-jer förhöja intrycket av förnäm kultur. 



Bild 17. 

Bild 14. 
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Bild 11. 
Att vårt lands främste nu levande arkitekt, Stockholms Stadshus' världsbe-römde skapare, professor Ragnar Östberg under ett tidigare skede av sin ba-na bott och verkat i Umeå är kanske icke allom bekant, lika litet som att vi här hava åtskilliga verk av hans hand. Ett av dessa var det teaterhus, som re-den 1917 nedbrann, till icke ringa men för stadens kulturliv. Andra äro det Unander-Scharinska huset, samt — i främsta rummet — den nuvarande Hall-strömska villan, här avbildad. Om det Scharinska huset knappast kan påstås motsvara de förväntningar man möjligen vill ställa t. o. m. på ett ungdoms-verk av en genial konstnär, så är motsatsen gällande beträffande Hallströmska villan. Den är ett verk av hög kvalitet, som staden kan skatta sig lycklig att äga. Av bilden framgår tyvärr icke den avgörande roll husets färgbehand-ling spelar för helhetsintrycket. Fasaderna djupt röda. Taket ärggrönt. 

Bild 20. 
Under senaste åren hava i stadens perifera delar tillkommit ett icke obetyd-ligt antal hus av samma klass som de härintill avbildade, d. v. s. enfamiljs-hus av egnahemstyp, men tyvärr ytterst få, som förete ens tillnärmelsevis sam-ma kultiverade habitus, som dem vår bild visar. Med de enklaste medel har här arkitekten — länsarkitekt Edv. Lundquist — fått till stånd ett ytterst till-talande, ja, föredömligt resultat. De höga röda tegeltaken och gröna fönster-luckorna mot de med stående panel fodrade, hemtrevligt rödfärgade ytterväg-garne skänka ett intryck av nästan lantlig idyll och rofyllt behag. Observera frånvaron av irriterande vita listverk! Och lägg även märke till husgruppens enhetliga utformning, som icke hindrat en fullt genomförd variation i detal-jerna ! 

\ \ 
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Bild 20. 



L E K T O R C. N. P A H L 
En minnesruna. 

Av MAJA BESKOW. 

Västerbottens hembygdsförening har redan sin historia. Många 
av dem, som kämpat i leden under de senare åren, ha med be-
rättigad berömmelse omnämnts på årsskriftens blad. Men 

den man, som började arbetet, är ännu ej nämnd. 
Pahl som grundläggare av Fornminnesföreningen. 

En vinterdag för fyratiofem år sedan, närmare bestämt d. 28 de-
cember 1885, vandrade tjugotvå män till Umeå stads Rådhus med 
den fasta föresatsen att bilda en Fornminnesförening för Västerbot-
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tens län1). Initiativtagare till sammankomsten var C. N. Pahl, lek-
tor i matematik, fysik och kemi vid högre allmänna läroverket. Han 
valdes ock till ordförande vid detta första sammanträde och var se-
dan under en tidrymd av 20 år föreningens sekreterare. Ordföran-
deposten bekläddes under dessa år av män sådana som ingenjör 
Alexander Lagergrén, konsul Wilhelm Glas, lantmätaren Herlog 
Linder m. m., men den alltjämt trofaste protokollskrivaren under 
icke mindre än 47 sammankomster var lektor C. N. Pahl. Mången 
gång fungerade han även som ordförande, och att han var själen i 
arbetet, därom vittna dessa prydliga, med hans vackra handstil 
skrivna protokoll. 

Med stor organisationsförmåga, seg energi och aldrig svikande 
nit kämpade sig han och hans medhjälpare igenom svårigheterna 
och de två första decennierna av Fornminnesföreningens liv. 

I begynnelsen arbetade föreningen på två avdelningar, den norra 
förlagd till Skellefteå, den södra till Umeå. Under året 1886 gjor-
des boskillnad mellan dessa båda grenar och sedan den tiden har 
intet samröre mellan dem ägt rum. 

I handlanden Ullbergs gård vid Rådstugugatan hyrdes lokal, 
en f. d. handelsbutik, försedd med glasskåp och lådor, vari Väster-
bottens Läns södra Forminnesförening förvarade de föremål av an-
tikvärde, som förvärvades till museet. 

Genom sockenombud ute i bygderna skaffades nya medlemmar, 
som var och en på sin ort skulle främja föreningens arbete. Bland 
dessa ombud må nämnas kyrkoherdarna Norrman, Umeå lands-
församling; Mörtsell, Stensele; Löwenmark, Sävar; patron Åström, 
Degerfors; m. fl. 

Till hedersledamöter invaldes Riksantikvarien Hildebrand, ama-
nuensen Oscar Montelius, biskop Lars Landgren, landshövding 
Axel Wästfelt. 

Genom upprop i ortens tidningar uppmanades bygdens folk att 
tillvarataga kvarlevor från en förgången kultur och genom under-
sökningar på de gamla kyrkornas vindar insamlades kvarlåtenskap 
från den katolska tiden, såsom rökelsekar, altarprydnader, korkå-
por m. m. Härvid synes biskop Landgren varit behjälplig. Redan 
år 1886 hade en del föremål av antikvitetsvärde förvärvats till mu-

*) Namnen på de 22 männen äro: överstelöjtnant von Boisman, Major 
Ludvid Schöning, Intendenten Hammarhjelm, Häradshövding Ährling, In-
geniör Alexander Lagergrén, Konsul Wilhelm Glas, Kaptenerna Lindström 
och Burman, Löjtnant Grahn, Tullförvaltare Fliesberg, Bokhandlare Åker-
blom, Direktör Lagerqvist, Adjunkterna Otto Sjöberg, Regnér och Carl Glas, 
Handlandena Fredrik Grahn och J. Ullberg, Stadskassör Löf, Kronolänsman 
Ruthberg, Kanslisterna A. Våhlin, A. V. Kullander och Lektor C. N. Pahl. 
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seet, och till samlingarnas vårdare utsågs adjunkten vid högre allm. 
läroverket Gustaf Nordlander. 

I den lilla bodliknande lokalen vid Rådstugugatan hade alltså 
en hel del dyrgripar 1) hamnat intill den heta, stormiga midsom-
mardagen 1888, då brandklämtningens dova slag genljöd över den 
brinnande staden och resultatet av de idoga samlarnes möda blev 
förvandlat till en förkolnad askhög. 

Vid extra sammanträde i sept. 1888 skrives i § 6 av protokolls-
boken: — "Beslöts att grävningar och undersökningar å platsen 
för museet skall företagas så fort som möjligt —" 

Endast metallföremål kunde naturligtvis återfinnas bland rui-
nerna. 

Lik myran, som ofördröjligen tager upp arbetet med att restau-
rera stacken efter en katastrofal rasering, begynte lektor Pahl på 
nytt med insamling av föremål till det ödelagda museet. Den nya 
begynnelsen är helt anspråkslös. Ett skåp på häradshövding Ähr-
lings vind är den numera så rikhaltiga skattkammarens första vag-
ga! År 1890 erbjöd ingenjör Herlog Linder museet ett rum i sin 
gård mitt emot det s. k. "tjärhofvet", nära Brogatan. Här tillväxa 
Fornminnesföreningens samlingar allt mer och mer, lokalen börjar 
bli för trång, och år 1899 på hösten, när den nya läroverksbyggna-
den blivit fullbordad, upplåtes till förvaringsrum för museet den 
norra bottenvåningen, den som i nuvarande tid inrymmer biologi-
cum. Här hade lektor Pahl fått museisamlingarna i lugn hamn. Fa-
ran för eld var här ringa och för sin personliga del kunde han med 
större lätthet överskåda dem, då han ju vistades i sin läraregärning 
inom skolans lokaler. Här kunde man ock få se honom med för-
nöjd min vandra omkring bland sina skatter: gamla kistor och 
klockfodral från 1700-talet, slädar, selkrokar och matsäcksskrin, 
allt skönt bemålat av kostförfarna händer; gamla rostiga värjor och 
kanonkulor från krigsåren 1808—09, funna i jorden vid Sävar och 
Ratan, i god sammanlevnad med fredliga spinnrockar och linkam-
mar med romantiska fästmanssniderier från hemslöjdsromantikens 
nervlugnande tidevarv. Där nere i skolans bottenvåning fanns ett 
snitt genom århundradena anno 1900, när minnestecknaren kom 
till läroverket och lärde känna Fornminnesföreningen och dess 
mångkunnige stiftare. 

Vid denna tid började föremålen katalogiseras av lektor Pahl och 
hans medhjälpare alltifrån föreningens bildande, läroverksadjunk-
ten Gustaf Nordlander. 

Samlingarna äro i förteckningen ordnade i grupper: Vapen och 
verktyg av sten, jordbruksredskap, jakt och fiske, samfärdsel, hus-

J ) cirka 397 föremål enligt uppgift. 
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geråd, verktyg för manlig och kvinnlig slöjd, dräkter, minnen från 
kriget o. s. v. — Av dessa fornminnesföremål hade år 1903 endast 
241 nummer insamlats från länet, men inköptes detta år doktor A. 
Lagermans samlingar — 198 nummer — och följande år, 1904, in-
tendenten Max Schiirer von Waldheims samlingar — 288 nummer 
—, varför museet i väsentligt grad riktades. År 1905 uppgick före-
målens antal till 880. — 

En boksamling fanns även, upptagande 365 nummer, katalogise-
rad av dåvarande gymnasisten Gunnar Mångberg. 

Denna "Förteckning över samlingarna i Fornminnesmuseet i 
Umeå", tryckt 1905, kan anses som lektor Pahls sista arbete med 
föreningens angelägenheter. I september samma år drabbades han 
av en hjärnblödning, som förlamade hans flitiga hand. 

* * 
* 

Pahl som föreståndare för kemisk station och växtbiologisk 
anstalt i mindre skala. 

Av de vetenskaper, som lektor Pahl studerat sig in uti, älskade 
han mest kemien. I sitt hem hade han inrättat ett laboratorium, där 
han trivdes gott bland sina kolvar, retorter och syror. 

Där gjorde han, till fromma för folkhälsan, en mångfald arsenik-
undersökningar på tapeter och tyger för enormt billig penning 
("lilla provet" för 50 öre). 

Vid denna tid var det främmande för medvetandet, att giftet smög 
sig in i bostäderna genom oljefärgen, eljest kunde en del för stadens 
ekonomi och tjänstemännens hälsotillstånd nyttiga försiktighetsmått 
iakttagits på arsenikundersökningens väg. 

Som hushållningssällskapets lantbrukskemist kom han ständigt i 
beröring med landsbygdens folk, vilka särskilt under vårvintern an-
litade hans hjälp för att få grobarheten hos sina frön undersökt. 
Han hade alltså i mindre skala både kemisk station och växtbiolo-
gisk anstalt, och det lär ha varit landshövding Crusebjörns tanke, 
att dessa tvenne institutioner skulle förläggas till Umeå. 

Den förstnämnda förlades sedermera till Härnösand, den senare 
till Luleå. 

Vid arbetet i laboratoriet var Pahl i sitt rätta element. I töcknet 
från långpipans rökmoln ser jag honom ännu livligt för mitt minne 
gå omkring förnöjsamt mysande bland alla sina mojänger, rengö-
rande flaskor och glasrör med pedantisk noggrannhet, vaktande 
på spritlampan under arsenikprovet, plockande med pincetten bland 
de groende fröna, som lågo uppradade i smala "drivbänkar" av vått 

8 
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gråpapper i solfönstren, räknande och slutligen renskrivande re-
sultatet av sina beräkningar, d. v. s. summan av brodden, för att 
kunna vederhäftigt upplysa bonden om vilka förhoppningar han 
kunde hysa för den blivande skörden. 

Alltjämt verksam, omutligt rättrådig, pedantiskt punktlig, fåor-
dig. 

Ja, rent av till obegriplighet fåordig för vanligt folk var lektor 
Pahl ibland. När gubbarna kommo in i förstugan eller i köket med 
sina fröpåsar, hände ej sällan att de hade med på skjutsen farfars-
fars gamla matsäcksskrin med utsirade järnbeslag, eller en grant 
broderad brudgumsväst, eller mormors spinnrock av en numera 
föråldrad typ, ty det hade ju stått i Umebladet, att lektorn samlade 
sådant där gammalt skräp till Fornminnesmuseet. Då lyste det och 
glimmade bakom de guldbågade glasögonen av äkta samlarglädje 
och belåtna rökmoln bolmade ur pipan. Men när de båda gubbar-
na skulle börja "konverser", tillkallades ofta nog "gumman Jo-
hanna", ty nog förstod lektorn västerbottningen, men värre var för 
västerbottningen att förstå lektorn. Hans blixtsnabba tankegång 
var omöjlig att följa med på, och hans tal föreföll obegripligt och 
förbryllande. "Gubben tänker i krokar", sade fru Johanna, som 
tänte "rakt", och vid alla tillfällen dugde till tolk. 

* * 

Lektor Pahls arbete i Djurskyddsföreningen. 
Om det nu var den myckna beröringen med landsbygdens folk 

eller uteslutande ett av naturen barmhärtigt hjärta är ovisst säga, 
allt nog tog lektor Pahl sig även an lokalavdelningen av Väster-
terbottens läns Djurskyddsförening. Att han redan från ungdomen 
haft intresse för lantbruk och vad därtill hörer kan man spåra där-
av, att då han 1878 företog en resa till Paris han därvid åtnjutit 
statsanslag för att studera nyaste uppfinningarna inom lantbrukets 
binäringar. När lektor P. började intressera sig för Djurskydds-
föreningen, hade denna redan en tid arbetat i stad och bygd, men 
någon riktig ordning med styrelsen och förvaltningen tycks det ej 
ha varit. 

Enligt den i arkivet förvarade protokollsboken var det den 6 
mars 1893, som några damer och herrar på lektor Pahls initiativ 
mötte upp för att bringa till stånd en ordnad djurskyddsverksamhet. 

Bland dessa märkes: Fru Emelie Kjellén, fru Johanna Pahl, f ru 
Aurora Huldt, fröken Sofi Lundström, fru Augusta Grape. — Hä-
radshövding Ährling, konsul W. Glas, direktör Lars Kjellén, bok-
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bindare Sporrong, adjunkt Regnér, länsbokhållare Åkerrén, C. N. 
Pahl. 

De år, som närmast följde efter denna sammanslutning, känne-
tecknas av livaktighet och målmedvetenhet hos föreningen. Särskilt 
arbetades för barmhärtigare kreatursslakt ute i bygderna. Genom 
tidningsuppsatser, spridning av skrifter och framför allt genom en 
av föreningen anställd slaktare — Alfred Holmgren i Sävar — be-
drevs ett effektivt upplysningsarbete. Filialavdelningar, som i all-
mänhet förestodos av kyrkoherdar och folkskollärare, bildades över-
allt i byarna. Förberedelser gjordes för byggandet av ett slakthus 
i Grisbacka. — Allt slags djurplågeri motarbetades. Kom exem-
pelvis anmälan till föreningen om att en full bonde plågat sin häst, 
råkade gubben ut för rättsligt efterspel. Småpojkar, som fördär-
vade fågelbon, tuktades efter förtjänst. Även på oegentligheter vid 
fisk- och jakttransporter hade föreningen ett vaksamt öga. Om små-
fåglarnas vinterföda hade den omsorg. De i sådan myckenhet före-
kommande starholkarna på träden i Döbelns park samt på övriga 
träd i stadens planteringar ha sitt första upphov av denna förenings 
vänliga omtanke. 

Lektor Pahl var ordförande från 1893 och fungerade även ofta 
som föreningens sekreterare. Han arbetade bokstavligen, till dess 
att pennan föll ur hans hand. 

Vi läsa utdrag ur protokoll vid sammanträde med Djurskydds-
föreningens medlemmar 25 mars 1906: 

Till Västerbottens läns djurskyddsförening. 
Då jag till följd av förlamning i höstas ej kan utföra samma ar-

bete som förut, avsäger jag mig härmed ordförandeskapet i Väster-
bottens läns djurskyddsförening. 

Umeå 14 mars 1906. C. N. P a h l . 
Föreningen beslöt då att till protokollet anteckna föreningens och 

djurskyddsvännernas i länet erkännande och varma tack för det 
oförtrutna arbete och den gagnande verksamhet lektor Pahl såsom 
föreningens ordförande under de snart gångna tolv åren nedlagt till 
föreningens gagn och djurskyddssakens främjande. 

Även på detta område var Pahl en föregångsman. Att hans 
oegennyttiga arbete uppmärksammats på högre ort, därom vittnar 
den till honom 1904 överlämnade Nordiska Djurskyddsföreningens 
silvermedalj. 

På den krans till Pahls bår, som Västerbottens läns Djurskydds-
förening överlämnade lästes orden: 'Ett tack och farväl till de värn-
löses vän och varmhjärtade beskyddare." 
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Pahls arbete för Tekniska skolan. 

För teckning och hantverk hade lektor Pahl ett brinnande intres-
se, som redan under hans första arbetsår i Umeå drev honom in i 
samarbete med dem, som år 1869 startat den skola för praktiskt ar-
bete, som då kallades "Söndagsskolan", men nu bär namnet: Umeå 
Tekniska Skola. 

Redan våren 1879 blir Pahl av stadsfullmäktige kallad till sty-
relseledamot och bekläder genast v. ordförandeposten. 1882 blir 
han ordförande och kvarstår som sådan till 1904, då han känner 
krafterna svika och avsäger sig uppdraget. 

Med Pahls inträde i styrelsen för Tekniska Skolan förmärkes 
framåtskridande och uppsving i arbetet. Stegen ha så att säga de 
första 10 åren varit rätt stapplande men bli nu fasta och målmed-
vetna. 

Större lokaler hyras, materialet ökas, arbetsplanen utvecklas, 
elevantalet växer. — Ett svårt slag även för denna institution var 
stadens brand 1888, då skolan naturligtvis förlorade sina lokaler 
och sedan under flera år framåt fick föra ett nomadliv och leva på 
lånad material. Men Tekniska Skolan genomlevde den svåra kri-
sen tack vare de ledande männen med lektor Pahl i spetsen. Reda, 
ordning och utveckling synes vara resultatet, när den mannen tog 
sig an en kulturgärning. Hans oavlåtliga trohet i kallelsen — alla 
skolans protokoll från 1879 till 1904 äro skrivna av hans hand — 
hans organisionsförmåga och omfattande kunskaper inom mångfal-
diga områden samt hans vilja att offra sin tid och sin arbetskraft 
till samhällets bästa gjorde honom särskilt skickad som stöttepela-
re i de allmännyttiga företag han omfattade med sitt intresse. Lek-
tor Pahls sista åtgärd som ordförande för Tekniska Skolan var att 
utfärda ett vackert tjänstebetyg till fröken Hildur Hedberg, som va-
rit lärarinna i teckning vid Tekniska skolan sedan år 1895. 

Pahl som tecknare och akvarellist. 
Pahl var själv god tecknare, och hans kärlek till naturen tar sig 

uttryck i studier i skissboken. Var han än uppehöll sig om somma-
ren, fann man honom med kol- eller akvarellblock i handen avteck-
nande något motiv med skönhetsvärde. De rikhaltiga samlingar av 
landskapsskisser, som fyllde hans portföljer, äro beklagligt nog 
spridda som agnar för vinden hos vänner och bekanta. Önksvärt 
vore om några av dessa skisser med arkeologiskt intresse kunde 
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återfinnas, exempelvis de som visade broarna över Renmarksbäcken 
från staden före branden, eller en del vyer över bebyggelsen i Väs-
terbotten 1887. Lektor och fru Pahl företogo då en "studieresa" 
landet runt och skissboken blev flitigt använd. 

Med förkärlek fångade hans pensel sådant som var dömt att skat-
ta åt förgängelsen — han var nu icke förgäves fornminnesmuseets 
grundläggare! 

Så hände det sig sommaren 1895, sedan Umeå landsförsamlings 
kyrka härjats av eld Mariebådelsedagen 1893, att lektor Pahl be-
gav sig dit med sitt skissblock och tecknade av de märkeliga vägg-
målningar, som kommo till synes när restaurationsarbetet började. 
Helt på eget initiativ, driven av sitt samlarnit, vandrade Pahl titt och 
tätt till Backen och kopierade på sitt skissblock de gamla fresco-
målningarnas rester. Detta hans arbete fick större betydelse än han 
först tänkte sig. D:r Olof Ahnlund, som samma år tillträdde 
kyrkoherdebefattningen i Umeå landsförsamling har berättat, att 
Antikvitetsakademien i Stockholm blev underrättad om målningar-
nas existens genast de blevo synliga vid restaurationsarbetet. Man 
begärde, att någon tecknare skulle sändas upp hit för att avbilda 
dem. Lång blev väntan på besked härom. Byggnadsverket måste 
fullföljas. Slutligen meddelade sig d:r Ahnlund telegrafiskt med 
riksantikvarien Hildebrand och blev lektor Pahl av akademien an-
modad att avbilda resterna. Så skedde. I arkivet på Backen finnas 
34 konstnärliga och med utomdentligt skarp uppfattning utförda 
färgteckningar av de gamla väggmålningarnas fragmentariska de-
taljer. Dessutom 5 planscher med orienterande planritningar över 
väggytor, där varje plansch är att återfinna på sitt numrerade fält. 
Kopiorna finnas i 2 exemplar. 

Detta arbete uppskattades högt av Vitterhets- och Antikvitetsaka-
demien. I en Stockholmstidning för 1896 läses under rubriken: 

"Hit anlända kopior af väggmålningar i Umeå landsförsamlings 
kyrka. 

Vid reparation af nämnda kyrka förlidet år, anträffades under 
vattrivningen på murarna värdefulla målningar från början af 
1500-talet. Målningarna, som befunnos temligen väl bibehållna, 
framställa scener ur Kristi och helgonens lif samt äro bland annat 
genom de noggrant utförda dräkterna af intresse i kostymhistoriskt 
afseende. — För att göra dessa målningar tillgängliga för forsk-
ningen har lektorn i Umeå C. N. Pahl utfört särdeles framstående 
afbildningar i färger af de samma, samt insändt dessa till k. Vitter-
hets-, Historie och Antikvitetsakademien och medgifvit deras kopie-
rande för det antiqvariskt-topografiska arkivet. Akademien har med 
anledning häraf tilldelat lektor Pahl ett exemplar i silfver af sin 
antiqvariska prismedalj." 

* * 
# 
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Det var naturligt, att en man med lektor Pahls blick för arkitek-

tur icke fick sitta overksam, när den nedbrunna staden på 1890-
talet skulle uppstå som fågel Fenix ur askan. Han var medlem i 
den kommitté av sakkunniga, som tillsattes, när staden med kyrka 
och ny skola skulle återuppbyggas. Detta kommittéarbete var icke 
uteslutande ljuvligt, och Pahl fick ej alltid, kanske mera sällan, 
göra sin vilja gällande. Han hade en starkt utpräglad rättfärdig-
hetskänsla, var, som en hans kollega sant uttryckt sig, en "rätts-
haverist" av första ordningen, och ogillade på det högsta, när enligt 
hans åsikt fula ritningar antogos till offentliga byggnader, när det 
beslöts, att Renmarksbäcken skulle igenfyllas, eller när någon själv-
rådig byggmästare icke strikt följde den lagstadgade stadsplanen. 
Under skärmytslingar med oliktänkande kunde han vara rätt så 
f rän och oförsonlig. Han sades tjurhålla på sina åsikter, och på 
grund av sin fåordighet ägde han ej förmåga att få auditoriet med 
sig. — 

* * 
* 

Däremot voro han och hans maka i ovanligt hög grad hjälpsam-
ma och givmilda mot människor, som voro i behov av deras hjälp. 
Även utövade de stor gästfrihet och hade tid för vem helst som 
kom inom hemmets periferi. Minnestecknaren tänker med tack-
samhet på den alltjämt öppna dörren, de blommande rosenträden, 
den enkla och välsmakande vardagskosten, den omisskänneliga 
känslan av sann hemtrevnad de båda makarna spredo omkring 
sig. Om denna hematmosfer berättar även fru Pahls systerdotter, 
doktorinnan Carin Ohlsson, som hade sitt barndomshem på den 
Gripenstedtska släktgården Afhulta i Västmanland: "Aldrig 
glömmer jag huru vi barn längtade till den dag, då farbror Nils 
och tant Johanna skulle komma från Umeå. Det var som om som-
maren inte började riktigt förrän de flyttat in i den "blå kammarn" 
en trappa upp. Deras originella personligheter förde med sig en 
säregen hemtrevnad och deras regelbundna vanor gav dagen så att 
säga en ryggrad. Och så den sprudlande humorn i förening med 
den varma religiositeten, som var utmärkande för dem båda och 
som så fullkomligt sammansmält med särskilt tant Johannas väsen 
och talesätt, att hela hennes liv var ett vittnesbörd för oss barn om 
att inte gudsfruktan var något tråkigt, utan något som gjorde en 
människa god och glad. 

Den inre harmonien hos de båda gamla var smittsam och smög 
sig välgörande över omgivningen. Vi njöto omedvetet av gemytet 
och enkelheten i deras levnadsvanor, samtidigt som vi kände en stor 
vördnad för farbror Nils' mångkunnighet. Tänk bara hur han hjälp-
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te oss att botanisera! Huru omöjligt tycktes det icke för oss barn att 
få ihop trettio växter till vårt herbarium på hela Afhultas ägor. 
Men farbror Nils kom, och med pipan i munnen och ett finurligt 
leende kring läpparna gick han före oss på stigen ner över ängen, 
pekande med käppen än på det ena "gräset", än på det andra, och 
innan vi hunnit komma fram till grinden vid hagen, hade vi fått 
portören full med "de trettio". — Och när svamptiden kom, hur 

Lektor Pähl promenerar. Foto förf. 

han då var kännare på falskt och äkta. 1) För att icke tala om ste-
narna, som vi hittade i något gammalt gruvhål. Han visste på pric-
ken vilken sorts ' kattguld" det var. Ja, farbror Nils Pahl öppnade 
helt visst våra ögon för naturens skatter. — Och när han en vacker 
dag plockade fram sina akvarellgrejor och kom vandrande med sitt 
stora, vita målarparaply, då stodo vi barn i ring omkring honom 
och sågo med förtjusning och beundran hur stugor, träd och gub-
bar framtrollades på papperet. — Det är sommarsol och stämning 
kring dessa barndomsminnen från Afhulta, och så slutade dagen i 

*) Hans avhandling för doktorsgraden hette: "Om de ätliga svamparnas 
näringsvärde. 
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regel på bestämt klockslag med vattgröten och aftonbönen. Tant 
Johanna läste ur de nötta böckerna, bibeln och psalmboken, som all-
tid lågo framme på bordet i blå kammaren, och sedan hade man en 
lugn känsla av att dagen varit god alltigenom och väl avslutad." 

Den orubbliga vanan med vattgröten måste få ett särskilt omnäm-
nande. "Vi barn", berättar doktorinnan Ohlsson, "tyckte, att vatt-
gröten hörde vintern till, och hade tiggt och bett att få slippa den på 
sommaren. Men när vi sågo på hur farbror Nils på äkta väster-
bottniskt sätt åt kornmjölsgröten sked för sked med den nysilade, 
läckra mjölken på en särskild tallrik bredvid, suggererades vi så till 
den grad av hur balsamiskt för kropp och själ den sunda maträtten 
tedde sig, att vi överföllo föräldrarna med böner att få vattgröt till 
kvällsvarden också på sommaren". 

Även minnestecknaren har en liten lustig episod att berätta om 
"grötvanan", och möjligen kan denna i någon mån bidraga att full-
komliga bilden av skolmannen, som under årens lopp utvecklat sig 
till en vanemänniska, som råkade på misshumör, om något gick 
snett i hushållsmaskineriet. Landshövdingen hade stor supé för 
stadens herrar, och lektor Pahl var ock bjuden. Minnestecknaren, 
som tillbringade aftonen i det Pahlska hemmet, erfor hur på slaget 
kl. 8 salsdörren öppnades och lektorn, iklädd sin doktorsfrack — 
(som han inom parentes tog sig riktigt stilig ut i, som en distinge-
rad och lärd professor) — steg in och satte sig vid matbordet. Köks-
dörren öppnades och jungfru Augusta kom in med — vattgröten. 
Ett förvånat utrop: "Men farbror är ju hos Landshövdingen på 
supé!?" Svar: "Vet inte om jag blir mätt på deras mat. Kan vak-
na i natt. Vara hungrig. Vara sjuk. Går dit igen. Kommer hem 
kl. 11". 

Sade, åt och gick. 
Ja, sådan var den mannen, som oaktat han ibland "tänkte i kro-

kar", dock förmådde göra en rät linje av sitt liv och som, fastän 
hans hälsa ända från barndomen varit svag, genom ett konsekvent 
och sunt levnadssätt mäktade utföra de dagsverken, som skolgär-
ningen och samhället av honom krävde. 

Slutligen några data från hans levnadsbana, i kort sammandrag 
hämtade ur Redogörelse för Umeå läroverk 1905—1906. 

Född i Kolbäck, Västmanland, 26 aug. 1843, avlade han student-
examen i Upsala 1863, filosofie kandidatexamen därstädes 1870, 
disputionsprov för graden 1872, promoverades till filosofie doktor 
1875. Läsåret 1870—71 genomgick han provårskurs vid Upsala 
läroverk och tjänstgjorde som vikarierande adjunkt därstädes till 
1873. Var lärare i matematik och kemi vid Tekniska skolan i Öre-
bro till 1877 och assistent vid kemiska stationen i Västerås till 
1879. Vid Umeå h. a. läroverk utnämndes Pahl till lektor i fysik 
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och kemi d. 23 april 1879 och övertog tjänsten höstterminen samma 
år. Skötte den till i sept. 1905 med avbrott endast några veckor 
h. t. 1901, då han var tjänstledig för hälsans vårdande. Avsomna-
de 5 maj 1906. 

Gift 1874 med Johanna Gripenstedt. 
Utnämndes till riddare av Nordstjärneorden 1903. 
Lektor Pahl ägde omfattande kunskaper och lade dessa i dagen 

ej blott i sin tjänsteutövning utan ock genom vetenskapliga skrifter. 
Vid Umeå läroverk nedlade han ett nitiskt arbete, ej blott på under-
visningens område, utan ock på läroverkets praktiska angelägenhe-
ter. Till lösningen av den segslitna byggnadsfrågan bidrog han 
kraftigt, och skolans samlingar hade i honom en nitisk vårdare. 

I särskild tacksamhetsskuld står läroverket till lektor Pahl för en 
donation å 2,500 kronor, varav avkastningen skall användas till in-
köp av material för naturvetenskaplig undervisning. 

* * 
* 

Lektor Carl Niklas Pahls verksamhet i Umeå med omnejd under 
26 år har plöjt fåror i västerbottnisk odling — icke de djupa älvar-
nas fåror, utan de anspråkslösa fjällbäckarnas, de som ha att över-
vinna svårigheter, utveckla seg energi och med oavlåtlig framfart 
plöja sig vägar mot målet. 

Vi, som taga emot kulturarvet, må med tacksamhet ge vår honnör 
åt gångna tiders arbetare. 



U R Å R E T S O C H Å R E N S V I S O R 
Av HOLGER M:N-PALMGREN. 

/ FASTLAGEN. 

Åter jag sitter vid fönstret i salen därhemma. 
Brasan har falnat, men ännu ur glöderna hävs 
stundom en låga, som tävlar med marsrymdens blånad, 
innan hon sjunker tillbaka i askan och kvävs. 
Ting, som jag glömt kunde tala, få åter sin stämma. 
Allt det förflutna är när mig som aldrig förut. 
Barndomens drömmar och ynglingavårarnas trånad — 
allt, som jag trott att jag njutit och lidit till slut. 

Femton år eller mer hava gått sedan sista 
skärtorsdagsvakan jag höll här i minnenas hus, 
spejande ut genom rutan, när flyttfågelstrecken 
fyllde den skymmande kvällen med vingarnas brus, 
medan jag såg de sällsamma skarorna rista, 
såsom i kväll, mot den eldblått brinnande skyn 
sitt mene tekel av svarta trianglar och tecken 
över den milsvida sovande slätten och byn. 

Yr av att forska i tecken, dem ingen kan tyda, 
vänder jag blicken tillbaka och vilar den vid 
skrivbordets vas med dess röda tulpaner och minnes 
något min moder berättat i fastlagens tid. 
Ännu jag hör hennes röst och hur ordena lyda, 
medan hon tankfullt smeker en mörkröd tulpan: 
Jorden sover och drömmer, och ser du, då finnes 
många slags dömmar. Detta är e n, mitt barn! 



BRITTSOMMAR. 
Som när en blomkalk spränger 

svepebladenas hölje 
sprängde den första stjärnan 

sensommarnattens sky; 
och lik en silverfjäder, 

ryckt ur en svanas vinge, 
svävade i dess följe 

månens bleka ny. 

Syrsornas stråkar tego. 
Runt kring stränderna sjönko 

vinden och kvällens dyning 
tyst i varandras famn. 

Skyggt våra händer möttes 
stammande orden föllo — 

hjärtats yra fåglar, 
dem vår kyss gav hamn. 

SEPTEMBERVÅR. 

Kristalliskt ren och lysande rymden välver 
sin stålblå kupol kring septembervåren. 
På höstförgyllda björkarnas bladguld skälver 
en stråle av återfödd marsdagsglans. 

I zenit flämtar ensam en stjärna, en gnista 
av dagens snabbt förbrinnande, svala eldar. 
Min kära, låt oss vandra ännu en gång, den sista, 
våra första vårars vägar, innan mörkret höljer dem! 



MOT ADVENT. 

Lång och försåtlig är vägen, blinda vi treva, 
trampa trötta i mörkret, snava i stup och skreva. 
Tungt och svårt är att dö, men tyngre att leva. 
Herre, förbarma Dig över oss! 
Oiv oss ljus! 

Bönen går ut över slätterna, stiger mot molnen som skockas, 
spränger en reva i töcknen, svingar med hjälp av en klockas 
dånande kläppar sitt rop mot höjden, där stjärnorna flockas: 
Herre förbarma Dig över oss! 
Oiv oss ljus! 

Skingrades icke skyarna? Flingorna, tunga och våta, 
falla ej längre. Rymden är bräddad av under och gåta. 
Vi, som i mörkret irrade, le mot varandra och gråta: 
Ära ske Gud i höjden! 
Ljuset har återvänt. 
Under stjärnorna hälsa vi 
åter advent. 



V Ä S T E R B O T T N I S K S Ä L J A K T 

Av RAGNAR JIRLOW. 

älj akten som leder sina rötter ned i den åldrigaste forntid, 
har i Sverige under seklernas lopp alltmer utvecklats och har 
i fråga om utrustning, organisation och teknik kulminerat i de 

till Bottenhavet förlagda långvariga båtexpeditionerna under vin-
Om dessa färders betydelse vittnar bl. a. benämningen. Den år-

liga långfärden kallades nämligen helt enkelt fäla, d. v. s. färden, 
eller fälresan. B^akom den försvann alltså i vikt alla andra resor 
som den västerbottniska kustbefolkningen hade behov av att företa-
ga, och även sedan dess ekonomiska betydelse starkt avtagit och se-
dan inkomsterna med knapp nöd täckte utgifterna, bedrevo män-
nen alltjämt dessa färder, som i hög grad krävde mod, vakenhet, 
snabbhet, kraft, färdighet och händighet av sina utövare. Att med 
framgång ha deltagit i fäla var nämligen ett mannaprov mer skat-
tat än andra, och om den skicklige sälj ägaren gick ryktet från mun 
till mun liksom i våra dagar om en framstående idrottsman. 

Det var förr mycket viktiga förnödenheter, som man erhöll av 
säljakten, främst då späcket, av vilket man fick tran, som i äldre 
tider som belysningsmedel endast hade att konkurrera med talg-
ljuset och torrvedsstickorna. Holmöborna plägade vanligen sälja 
en del av späcket till garvare i Umeå. Av hudarna tillverkades de 
förr i hela det västerbottniska kustlandet allmänna själskinnsskor-
na och själskinnsäckarna. Av dem gjorde man även bössfodral, 
västar m. m. I viss utsträckning tjänade även köttet som föda, först 
och främst åt säljägarna själva. Ofta hade de särskilt vid jakt från 
land till matsäck endast bröd och en påse mjöl till gröt och själ-
blodspalt med sig. Den övriga matsedeln utfylldes av köttet från 
bytet. Kutarnas, ungarnas, kött anses till och med som en läcker-
het och medfördes hem. Säkerligen har i äldre tider, då det ofta 
var ont om maten, även det traniga sälköttet fått komma med på 
matsedeln i ganska stor omfattning. Den vikt som tillades säljak-
ten fordom, framgår även därav att t. o. m. Kungl. Maj :t konkur-
rerade med kustbefolkningen om sälarna. Sålunda utkrävde Gustav 

tern. 
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Bild 1. Sälskinnssäck. Umeå museum. B. 286, Umeå s:n. 
Djup 45 cm. Sign. 1886. 

Vasa skatt av dem som idkade skytte på Hälsinglands skäleskär, 
vilka han ansåg höra till Kronans allmänningar och han gav även 
order åt vissa personer att de skulle skjuta säl för att täcka Kro-
nans behov i Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gästrik-
land (Ekman). 

Det lönade sig alltså förr att jaga säl i större skala, ehuru rätt 
så olika i skilda bygder. Redan 1765 uppger Högström att i Skel-
lefteå-bygden själtran ej fås mer än till socknens eget behov. De 
rikligaste fångsterna ha väl Holmö-borna kunnat glädja sig åt och 
det är uppgifter om deras säljakter som nedan följa, såvida ej annat 
uppgives. 

Den viktigaste jaktexpeditionen var den nämnda långvariga fär-
den i Bottniska viken. Man slöt sig för den tillsammans i båtlag 
på 7 å 8 man som stodo under ledning av skepparn, den vanaste 
och duktigaste jägaren i sällskapet. Till förberedelserna hörde ett 
besök under kyndelsmässhelgen i Umeå, där utrustningen lämna-
des i förskott av en handlande som sedan efter återkomsten från 



19 

Bild 2. "Punnbågar" eller "punn". 
Umeå museum B. 1311. Holmöns s:n. 

Diam. 63—69 cm. 
Bild 3. "Fäl-bytta". Umeå museum 
B. 788. Sä var s:n. Locket karvssnidat, 

sign. "Den 6 april 1831". 
Höjd 41 cm. Diam. 42 cm. 

färden mottog laddningen med själtran i utbyte. Ibland vände man 
sig i stället till patron Häggström i Ratan. Denna utrustning som 
gemensamt inköptes av laget bestod av kaffe, socker och mjöl samt 
en kortlek. Enligt en författare från början av 1800-talet, Nensén, 
inköptes även peppar, ingefära, jäst, sirap och kamfert. Hemkom-
na till Holmön rustade kvinnorna ut laget med färdbröd, fälbrö, 
som utgjordes av tre tum tjocka bullar av rågmjöl. De voro jästa 
och skilde sig alltså från det eljest brukliga tunnbrödet av korn. 
Brödsorten användes alltjämt av finnarna och det är väl troligt att 
seden att använda dylikt bröd under denna jakt ursprungligen är 
österbottnisk. Bullarna förpackades omsorgsfullt i de s. k. punn-
bågarna, som trots namnet voro ringformiga och bestodo av i ring 
böjda grenar med vidjeflätning inuti ringen. För att borttaga fuk-
ten voro bullarna närmast lindade med rep flätade av halm. Punn-
bågarna eller punne, som detta redskap även hette, träffa vi under 
samma namn på andra sidan Bottniska viken, alltså här liksom vid 
brödsorten spåra vi sammanhang med österbottnisk kultur. Ett 
ålderdomligt intryck gör även fälbyttati, som varje vecka fylldes ur 
punnet. Till utrustningen hörde även en kagge serap, som åts till 
gröten, och en annan med brännvin, som en av laget hade under 
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Bild 4. Säljägarläger. Holmöns s:n. 

sin vård. Brännvinet dracks ur en kocks, en kopp urholkad ur 
masur, vid strapatser och som medikament, någon gång även vid 
festliga anledningar. På en särskild plats i båten fanns en laggad 
träflaska méd tjärvatten, som hela laget hade tillgång till, och som 
var avsedd till själskorna. Vidare medförde man ved, som skulle 
vara särskilt torr och fin, och som låg fint sönderspjälkad, "spil-
ke", och "bunte hop" med snören. Den personliga utrustningen 
skulle vara lika stor och tung för var och en, den enes pund fick 
icke väga mer än den andres. Vad pundet angår fick varje fälman 
ej medtaga tyngre pund än han själv kunde bära. 

I mars skedde vanligen uppbrottet från Holmö by. Då kördes 
storbåten eller fälbåten och hela utrustningen ut från Byviken. Fär-
den gick på den fasta lannisen, landisen, tills man kom till dess yt-
terkant, som kallades lia. Framkomna till lia vid de yttersta havs-
kobbarna lyfte man ned fälbåten från släden, där den vilat. Båten 
inställdes av skepparn i en viss riktning medelst kompassen, place-
rades med kölen på den s. k. stamklabben, som hade en fåra för 
kölen och stöttades med stötten, stöttorna. Därefter skulle det tjal-
las, tältas, med hjälp av tjällstängerna, som sattes upp så, att några, 
tjällklyven, bildade gavel och en stång åsen, tjällåsen, i tältet. Se-
dan togs kabbgrytan fram, en gryta med ena sidan bortslagen, som 
tjänstgjorde som eldstad, på senare tid ersatt av fotogenköket. Nu 
blev det kalas för skjussböndren, då den för detta ändamål medtag-
na litern dracks ur, ibland förstärkt med en del av innehållet i kag-
gen. Sedan provades byssen, bössorna, vid avskedssaluten för 
skjutsbönderna som nu vände hemåt. På kvällen kröp man så efter 
slutad måltid på korngrynsvälling eller gröt, vartill åts surmjölk, 
till kojs i tältet på halmmadrasser under fällar och därmed var den 
första dagen gången. 

Om drivisen låg hårt pressad mot lia, kunde man i värsta fall få 
ligga vecktals och vänta på att lämplig vind skulle åstadkomma en 
öppen ränna, ett s. k. vred eller lannvred, landvred. Sedan seglade 



Bild 5. Holmöbåtar i sälfångst. 

man i väg, och hade man tur kom man till något isfält fort nog, 
där det var vilat, d. v. s. lämpligt, gott om säl. 

Låt oss nu se litet närmare på båten. Som synes är den ganska 
stor och bred. Den ligger djupt med aktern men sedan stiger kö-
len i en jämn svag böjning mot fören. Därigenom kan båten lätt 
dragas upp på isen och släpas på denna. Den för endast en mast 
med råsegel, vilket nattetid, som ovan framhölls, begagnas som 
tält. 

Utom storbåten medföres även omkring 4 till 5 m. långa isjullar 
som förr visade samma typ som storbåten men som på senare tid 
fått sin köl ersatt av två kölar eller medar placerade en på var sida 
om en bottenplanka (se sektionen i bild 6). Denna typ med två me-
dar är inte gammal i Kvarken. Omkring 1895 dyker den upp på 
Björkö i Österbotten och först omkring 1905 i Norum, Bygdeå s:n. 
Om vi vågade döma av dessa årtal, skulle vi även här ha en öster-
ifrån kommande detalj i säljaktsutsrustningen. På den finska jul-
len äro medarna t. o. m. skodda med mässing för att lättare kunna 
dragas på isen. 

Till utrustningen hörde även en fältjölk eller istjölk, som lätt 
6 
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Bild 6. Sektion av isbåt. Holmöns s:n. Bredd 135 cm. 
I s j u 11 : bra på svag is, saknar köl, i stället medar. Samma typ visar själ-båten som dock har köl. a — b e 11. B e t t kallas alla frigående tvärstän-ger i båten; de icke frigående kallas "vränger" och "rötter". Endast i aktern användes "rötter". I fören kan man på en julle nöja sig med "vränger". Ostnäs. 

Bild 7. Iskälke. Holmöns s:n. 

kunde söndertagas. Själva flaken är av runda stänger, sjässler, för-
enade med varandra genom vidjor, virjen. Söndertagen tog denna 
kälke föga plats, och genom sin elastiska byggnad uthärdade den 
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Bild 8. Dragsele till iskälke. Umeå museum. B. 1310. Holmön. 
200 cm. 

lättare stötarna, då den drogs över ojämn is. Om jullen låg på 
kälken, hoppade denna ej så lätt av, som annars skulle varit fallet. 
Denna kälktyp träffas i hela Kvarken, även på finska sidan, där 
den dock vanligen ersatts av yngre former. 

En kälke användes även på Runö i Rigabukten under namn av 
kiälk och förekommer i Finska viken och vid Ladogas finska 
strand. Den har alltså en vidsträckt användning vid säljakten och 
dess typ sammanhänger ganska nära med inom Sverige och Fin-
land förekommande kälk- och slädformer. Kälken dragés på Holm-
ön medelst en särskild dragsele, en stor lycka av hampa, som läg-
ges över axeln och slutar i en krok som häktas framme i dragrin-
gen på kälken. Stundom fästes dragselen direkt vid nosen på sälen 
och denna släpas över isen, en metod som även träffas på Runö. 

Även jägarens personliga utrustning var mycket märklig. Re-
dan Hulphers framhåller i sin västerbottensskildring, att "själ-
skyttar göra sig pälsar af vita kalfskinn som likna snön att därige-
nom bedraga själen". Utom ispälsen eller kalvskinnspälsen bär 
jägaren på huvudet en haraskinnsmyssa gjord av skinn efter vit vin-
terfångad hare. Bössan, som förvaras i ett hölster gjort av skinn 
av de ljusa sälungarna eller av en vit kalv, eller också av trä, är 
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Bild 9 a. Säljägare på Holmön i färdutrustning. 

tung och av grov kaliber, och har enl. Ekman under senare tid varit 
av den för flintlåsgevär vanliga formen ehuru låsen haft knallhatt-
antändning. I samband med bössan må nämnas kruttyget med sitt 



85 

Bild 9 b. Säljägare från Holmön i delvis moderniserad mundering. 

ofta brokiga band, på vilket bl. a. satt det platta kruthornet, som jä-
garen tillverkade själv av ett kreaturshorn. Sedan kvicken uttagits, 
utsattes detta för värme och plattades sedan ut med hjälp av ett 
strykjärn av gamla fasonen. På bandet, som var prytt med tofsar, 
hängde även knallhatthornet, slegar och laddstaken. 

Mycket egenartad är den omkring 4 m. långa sälskidan. Skre-
stången som denna hette bland säljägarna, var i äldre tider oskodd 
eller beslagen med en bräda av talltjur, i senare tid med mässing 
eller zinkplåt, ibland med papper under för alt ej något ljud skul-
le höras. Typen är gemensam för såväl Norr- som Västerbotten 
och träffas även på andra sidan Kvarken. Sydligast har Klein på-
visat dess förekomst i Roslagen. Som synes av bilden är den mitt-
på försedd med ett handtag, i vilket man höll under krypningen på 
isen, och med gafflar av järn, i vilka bössan vilar. Framtill finna 
vi ett litet segel, som äldst var gjort av vitt kalvskinn och som kal-
lades sjylet. En mycket sen form är den här avbildade skidan, som 
jag känner från Sävar, Bygde och Lule 1) socknar, där skidan även 
är försedd med utfällbara bord för transport av den dräpta sälen. 
Den finske forskaren Sirelius framhåller, att sälskidan träffas både 

l ) Nordström "Luleåkultur". 
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Bild 10. Sälspjut, sälbössor jämte fodral och kruttyg i Umeå museum. 

Bild 11. "Skrestång" med "sjyl" och bössa. Umeå museum. Skrestångens längd 435 cm., bredd (på mitten) 7,2 cm. 



Bild 12 Skredstång. Ostnäs, Sävar s:n. 

Bild 13 (vidstående bild). 
Sälspjut, "väckare" (övre delen). Umeå 

museum. B. 884. Holmön. 
Längd: 138 cm. 

Bild 14. Broddsko. Umeå museum. 
B. 799. Nordmalings s:n. 

Längd 25 cm.; bredd 13,5 cm. 
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vid Bottniska och Finska vikarna. I Finska viken är den dock läng-
re och saknar bössgafflar, vilka här ersättas av ett vid skidan fast-
gjort bössfodral. Undantagsvis uppträder i Västerbotten en tydli-
gen mycket ung typ med som det förefaller fotögla av järn på hand-
tagets plats. 

Jägaren var vidare utrustad med sälspjutet eller väckaren, var-
med han prövade isen bärighet, och som även användes till att stöta 
i sälen, särskilt när denne var sårad, "blecksere", och sökte undkom-
ma. Den är försedd med en mycket karakteristisk spets av järn 
slutande i en egenartat svängd hulling. 

Till utrustningen höra även en kikare med fodral av trä och blå 
glasögon mot snöblindhet, fordom ersatta av ett nedhängande flor. 
På båda sidor om Kvarken nyttjades den i bild 14 avbildade brod-
den, som man i Nordmaling hade på fötterna vid gång på blåisen, 
när man drog isnot eller sköt sig fram på skrestång. Under sena-
re tid har dock en annan typ av brodd varit vanligare. Den är helt 
av järn och består av en ring med naglar, som hugga in i isen vid 
gång. Den placeras under hålfoten ungefär mitt under sälskon 
men har gentemot den andra typen den olägenheten, att den kän-
nes genom skon. 

Den sålunda utrustade jägaren går dagligen ut från båtlägret 
för att jaga. Är det lämpligt före, tar han sig fram på sin skre-
stång som när den är skodd med mässing, löper lika snabbt som en 
modern stålsparkstötting. Ena foten vilar då löst på skidan bak-
om handtaget, varigenom foten ej glider framåt; med den andra 
foten sparkar jägaren sig fram. I ena handen håller han det till 
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brättet gående dragrepet, varigenom han dels lättare bibehåller 
jämvikten dels med en lätt knyck på tåget då och då kan ändra ski-
dans kurs. Om han nu på avstånd upptäcker en säl, gäller det att 
smyga sig in på denna. Ha isblocken tornat upp sig på det mellan-
liggande området, går det ganska lätt. Eljest vidtager krypningen, 
kräkningen, fram mot djuret. Skytten står då först med ena knäet 
på skidan och sparkar sig fram med den andra foten. Kommen 
närmare intar han en till hälften sidoliggande ställning med ena 
låret mot skidan, varefter han långsamt skjuter sig fram med hjälp 
av ena foten och den s. k. kräkarpinn. Denna utgöres av en i vän-
stra handen hållen c:a 2 dm. lång spetsig pinne av björk, som skyt-
ten stöter i isen och släpar sig fram med och som ibland även an-
vändes för att pröva isens tjocklek, när detta är nödvändigt. In-
om skotthåll tager skytten bössan från gafflarna på skidan och ur 
fodralet, stöder det mot något tjöl, d. v. s. uppstående isstycke, van-
ligen det i vars skydd han hittills krupit fram. Om detta ramlat 
sönder, eller om något tjöl framför kan hindra kulans lopp, tvin-
gas skytten att skjuta från gaffeln, vilket alltid är vanskligt, emedan 
djuret lätt märker det och stödet icke blir säkert. Tar skottet, ru-
sar skytten genast fram och hugger väckaren i sälen, ty även ea 
dödligt sårad säl lyckas ofta snabbt vältra sig ned i sitt dykhål 
och går då vanligen till botten. Med själblecket, huden och späc-
ket på sälen, fästat vid skidan släpar jägaren sedan sitt byte till 
lägret, såvida han icke föredrar att fortsätta jakten. I så fall läm-
nar han tillsvidare sitt byte kvar på platsen, som han då markerar 
med ett upprest nedblodat isstycke eller dylikt. Ett sådant märke 
kallas ret. 

Äro de hemförda sälarna de först skjutna under färden, firas de 
med en sup ur koksen. På samma sätt firas rikt givande jaktdagar 
liksom även däckersjälen d. v. s. var 10:de säl (sälskinnen räknas 
i däcker) (Ekman). 

Ju längre fram mot våren man kommer, ju sämre blir isen men 
samtidigt ökas också jägarnas skicklighet att använda skrestången. 
"Deras förmåga i detta hänseende gränsade till det otroliga. Än 
gled man fram över gungande lös issörja, stående på skridstången 
som på en skida och använde väckaren som skidstav, än övergick 
man breda rännor i isen begagnande skridstången som en spång, 
varvid den ene jägaren höll fast ena ändan, medan kamraten gick 
över varefter denna gjorde samma återtjänst tillbaka." (Ekman). 
Vid sådana tillfällen kommer även jullen ofta väl till pass. 

Fram i maj blir isen allt sämre och man söker sig hem igen med 
sin fångst. 

Men utöver denna fångstfärd med storbåten förekommer även 
andra sätt att ta sälen på. Holmöborna slogo sig ofta ned i en av 
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de runt Holmöarnas kuster liggande fiskarstugorna, som därvid 
väljes så att jägaren lätt kan komma ut över stråket, där han jagar. 
Själva jakten går till ungefär som från storbåten, fastän man nu 
använder fiskebastun som utgångspunkt för den dagliga jaktturen 
i stället för båten. Sent på våren, då isen alltmer löser sig från 
land, nyttjar man under denna jakt även jullen, varvid två man bru-
ka följas åt. 

.Jaktmetoden berodde emellertid i hög grad på om jakten avsåg 
den intelligentare snabba vikaren eller den trögare gråsälen. Vid 
jakt på gråsäl kunde metoder användas, som ifråga om primitivi-
tet och ålderdomlighet ge en bild av den gråaste forntid. Ett exem-
pel utgöra gråsjälslagen. Under vissa år händer det, att gråsälen, 
som till skillnad från vikaren uppträder i hjordar, fryser inne 
d. v. s. väldiga isflak med gråsälshopar stöta till den landfasta isen 
och frysa fast vid denna. Gråsälen, som saknar förmåga att upp-
ta btisor, andningshål, blir då liggande ovanpå isen. Holmöborna 
gingo då, vare sig man var själfiskar eller icke, man ur huse utrus-
tade med vad man i hast kunde gripa till, en tillyxad klubba, en 
järnstör eller isbill, varefter man i massvis dräpte de nu värnlösa 
djuren. Sådana blodbad, gråsjälsslag, som det hette, kunde ibland 
vara av väldig omfattning — Ekman omnämner ett sådant från 
1908, då mellan Bränön och Hernön utanför Medelpad omkring 
1,200 gråsälar ihjälslogos. Ännu 1913 ägde ett slag rum vid Holm-
ön, då lågt räknat 1,500 gråsälar dräptes. 

Synnerligen primitiv verkar den även av Holmöbor praktiserade 
metoden att vakta ut sälarna vid deras hål och blisor. Vikaren 
har flera större hål, i vilka han går upp och hämtar luft 1 ) . Vid 
varje hål placeras en man (ibland två), som först fyller hål och 
blisor med snösörja för att hindra sälen att se. Han är utrustad 
med väckare och står beredd att hugga denna i den uppdykande 
sälen. Då denna dyker upp i hålet, stöter han blixtsnabbt väcka-
ren mot sälens nos, snuten, mellan näsborrarna och söker att ögon-
blickligen dra upp sälen över iskanten, så att den med kroppen lig-
ger på isen. Därvid biträdes han av kamraten vid hålet. Lyckas 
detta är emellertid striden ännu ej slut. Sälen börjar nämligen 
hastigt snurra runt, och det gäller då att hålla lagom kraftigt i väc-
karen, så att väckarkäppen löst kan rotera i handen. Så småning-
om mattas djuret och kan dräpas. Misslyckas däremot försöket att 
dra upp djuret, är sälen omöjlig att hålla; han sliter sig lös med 
hela eller en del av väckarn i nosen och försvinner. Har emeller-
tid hugget träffat på rätta stället strax bakom näsborrarna d. v. s. 

1 ) H å 1 kallas de större hålen för passagen upp på isen, b l i s o r de 
mindre, som blott äro till för andhämtningen (Holm). 
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nedanför deras slutmuskel, förlorar sälen förmågan att hålla andan 
och måste omedelbart gå upp i närmaste blisa. I så fall åser jäga-
ren detta lugnt, ty han vet sig då säker om sitt byte (medd. Lundin, 
Holmön) 1 ). 

En intressant variation på denna metod skildrar Ekman från Va-
satrakten. Även där lurar jägaren på sälen vid dess hål men sårar 
honom endast med kniven eller väckaren i nosen, så att redskapet ej 
fastnar, vilket upprepas några gångar, till sälen utmattad kryper 
upp på isen. Förutsättningen för att denna jakt skall lyckas är gi-
vetvis även här att den nämnda slutmuskeln träffas. 

Ett lätt offer för jägarens väckare är även den lilla sälungen, 
kuten, som så länge han ännu har vitt hår, d. v. s. de tre första vec-

korna (Holm), ej förstår att uppsöka hålen. Den lilla kuten hotas 
även av andra faror. Sålunda händer det, att räven vandrar ut på 
själisen vid kutningstiden 2) för att frossa på lia 'efterbörden'. Han 
försmår ej heller, om det lyckas honom, att söka komma åt vikar-
kuten. Gråsjälskuten däremot är för morsk, han reder sig mot rä-
ven. Råda storm och dimma eller har modern dödats, kan det hän-
da att den stackars lilla kuten får klara sig på egen hand. Man 
kan ibland få se sådana värnlösa små valbillingar, som de heta, ut-
svultna och eländiga vandra fram över isen på spaning efter den 
försvunna modern (Holm). 

Ett säkert ålderdomligt fångssätt är att ta sälen i särskilda själ-
nät av lingarn med maskor grövre än på laxnät. De användas allt-
jämt med framgång t. ex. vid Långron i Nordmaling. Där ligga 
näten ute under de mörkaste månaderna från oktober till jul. De 

') Metoden har utförligt skildrats för förf. på Holmön. Lektor Holm, 
Umeå, har gett oss den biologiska förklaringen till att sälen tvingas gå upp. 

2 ) k u t, vb. — yngla. 

Bild 16. Sälnät med "själnätkubb". Holmöns s:n. 
(Efter Ekman: Norrl. Jakt och Fiske). 
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vid Långron förekommande näten äro försedda med en vakare, 
klubb, av päronformad typ. På Holmön fanns förr sälnät på var 
gård. De utlades här i nedan i höstmörkret under lugna nätter i 
en halvcirkel ut från stranden, varvid nätets ändar voro förankra-
de genom en stor sten, storhalln, åt ena änden och genom den min-
dre lillhalln åt den andra. I medelpunkten till halvcirkeln flöt en 
kullrig svartbränd träklabb, själnätkubben. Då nu sälen sin vana 
trogen stryker tätt efter strand för att leta sig en sten att krypa upp 
på, passerar han först genom den lämnade öppningen mellan nä-
tets ändar och stranden och finner sedan kubben. Han tror den 

Bild 17. Själtina. Gävletrakten. 
(Efter Ekman: Norrl. Jakt och Fiske). 

vara en sten och söker klättra upp på den, varvid den välver runt. 
Han blir rädd, misstänker försåt och rusar i väg ut från stranden 
och trasslar då in sig i nätet. Under sälens kastningar rycker han 
med sig lillhalln, medan storhalln ligger kvar och tjänstgör som 
ankare. Enligt Ekman, som även känner detta fångstsätt, före-
kommer även en ursprungligare metod, nämligen att lägga nätet 
runt en riktig sten invid strand, som sälen brukar krypa upp på. 
En sådan sten heter också kubb. Han omnämner den konstgjorda 
stenen under namn av flytsten från Medelpad och Hälsingland. 
Namnet är ju betecknande för detta redskaps uppkomst. 

Yngre än fångst med nät är säkerligen användandet av saxar för 
säl. De förekomma åtminstone i norra länshälften, där jag känner 
dem från Byske och de omnämnas från Skellefteåbygden redan av 
Hulphers, som från samma trakter även känner tinorna, av vilka vi 
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här efter Ekman återge en bild. Jag känner även dem från Byske. 
I södra länshälften saknas de nog. De utgöras av en slags nätbur, 
som när sälen, inkommen i denna, rycker i betet, sluter sig om ho-
nom. Sältinan finnes ned till Gävle (Ekman) och träffas även i 
södra Östergötland (Klein). 

Stundom skjuter jägaren från stranden också, då havet ligger is-
fritt. I vilken omfattning sådant skytte bedrivits i Västerbotten är 
mig dock okänt. 

På Holmön förekommer även att man visslar, då sälen sticker 
upp huvudet. Han lyssnar då en liten stund och håller huvu-
det stilla ett par sekunder, varav skytten begagnar sig. Säkerligen 
ha vi här en ålderdomlig metod. En författare från slutet av 1700-
talet (Ödman) påstår att roslagsskytten kan tjuta som en säl för att 
därigenom locka djuret till sig. Ej mindre märklig är fortsätt-
ningen av skildringen: "Om vintren ser man desse härdade skyttar 
krypa på isen like Grönländarna, klädde i vikareskinn. De vråla 
då likt vikare och bedraga således på en gång dess öga, öra och 
näsa". (Citat från Ekman). Cneiff uppger 1757 att även österbott-
ningarna genom böl lockade på sälarna. Från Kalajoki, norra 
Österbotten, förtäljer Salmenius 1754, att jägaren klädd i vit kalv-
skinnspäls och grå mössa med hjälp av en särskild skida (alltså 
skridstången) tar sig fram till sälen, varvid han härmar sälens rö-
relser och skramlar med en skramla som han bär i handen 1 ) . 

Det är självklart att de ovan skildrade metoderna och redskapen 
ej tillkommit samtidigt utan måste tillhöra olika åldersskikt. Vi 
kunna till en viss grad nå fram till en viss inbördes kronologi på 
redskap och metoder dels genom att jämföra med redskap hos ark-
tiska folk i våra dagar, dels att genom att följa redskapen tillbaka 
i tiderna. — Utomordentligt primitivt verkar klubbningen av säl, 
som vi finna litet varstädes vid våra kuster (Västerbotten, Roslagen, 
Östergötland, Gottland). Jakten med spjut är säkerligen urgam-
mal. Enligt Olaus Magni bok 20 kap. 5 smyger sig jägaren på 
sälen under dess sömn och dödar den med hullingförsedda spjut. 
Dylika spjutspetsar äro ju välkända alltsedan stenåldern. Egen-
domligt nog uppträder ej det delade spjutet, den egentliga harpu-
nen, numer i Kvarken, som i mycket förnämliga former träffas hos 
ekimåerna men i enklare gestalt förekommer i våra dagars Fin-
land och på Runö. Ännu på 1700-talet var den i bruk i Roslagen 
och den omnämnes även av Olaus Magni bok 20 kap. 5. Säkerli-
gen har detta redskap en gång även förefunnits i Västerbotten, ef-
tersom den enligt Ekman även använts i Norrbotten i våra dagar. 

Användandet av förklädnad är ett urgammalt jägarknep vare sig 
') Cneiff och Salmenius citerade i Sirelius finska etnografi I, 143. 
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man iför sig djurets hud och härmar dess rörelser eller man anpas-
sar sig till den vita omgivningen genom kläder i samma färg. Li-
kaså är seden att locka på sälen genom särskilda läten eller buller-
ljud, eventuellt genom att härma sälens eget läte, metoder som vi 
ofta finna använda bland naturfolken. Att dölja sig bakom en vit 
skärm erinrar om samojederna som närma sig bytet bakom en 
skärm, gjord av snö och placerad på ett skidpar (Sirelius). Många 
arktiska folk förstå även att skydda ögonen mot snöblindhet och 
tillgripa därvid olika metoder. En mängd arktiska slädtyper erin-
ra så till vida om den Bottniska själkälken, att de äro bundna sam-
man av en mängd smådelar, vilket gör dem elastiska och därige-
nom motståndskraftigare i en ojämn terräng. Det må här uttryck-
ligen påpekas, att denna konstruktionsform i sig är äldre än den 
tappning, som vi eljest finna i uppbyggnaden av våra slädar och 
kälkar. 

Även de arktiska folkslagen känna bruket av olika slag av brod-
dar. Den ringformiga Holmöbrodden av järn med sina tre dubbar 
erinrar t. ex. om den mera utdragna järnring med två dubbar, som 
förekommer hos korjakerna i östligaste Sibirien (Jochelson). I sin 
tur gå dessa broddar givetvis tillbaka på sådana av primitivare ma-
terial. Järnäsbrodden, som är en under den vanliga skon fastbun-
den träplatta med järndubbar, har delvis arktiska motsvarigheter. 
Båda voro kända av Olaus Magni. Han talar i bok I kap. 28 om 
"träskor, undertill försedda med järnbroddar" och om "cirkelfor-
miga skor, på alla håll besatta med krökta taggar, skarpa som tän-
der". 

De övriga vid säljakten förekommande metoderna och redskapen 
äro yngre. Först och främst bössan som Sirelius I, 149 anser i 
Finland börjat komma i användning omkring 1550. Det är som 
Ekman framhållit, knappast troligt att bössan här som vid annan 
jakt föregåtts av bågen. Sälen är ej något lämpligt villebråd för 
bågskytten. Tydligt är att sälskidan i sin bottniska form med gaff-
lar liksom även i sin i Finska viken uppträdande gestalt med fast-
gjort bössfodral hör samman med bössans användande inom säl-
jakten, en synpunkt som förut framhållits av Klein. I skidform har 
den förefunnits åtminstone 1754 i Kalajoki i Finland. Men i öv-
rigt veta vi än så länge föga om detta intressanta redskaps historia, 
trots att flera teorier framkastats rörande dess uppkomst. Enligt 
prof. K. B. Wiklund har den uppstått ur en slags skidkälke med 
skyl: han anför efter Sirelius, att samojederna bruka närma sig sitt 
villebråd liggande på två skidor och dolda bakom ett isstycke, som 
jägaren låtit frysa fast vid skidan. Klein har nyligen framlagt den 
åsikten att vi ha att utgå ifrån den i Sverige stundom förekomman-
de vattenmeden. Jag vill här framkasta den förmodan, att sälski-
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dan ursprungligen haft karaktären av en stång, som så småningom 
breddats och under påverkan från skidan fått sin nuvarande ge-
stalt. Härför talar framförallt redskapets terminologi; det beteck-
nas överallt som en stake eller en stång: i Västerbotten skrestäng, i 
Norrbotten skridstake ("skrestäkä"), i Österbotten rännstång, Des-
sa benämningar bli endast genom denna förklaring begripliga. När-
maste förebilden skulle då ha varit staken till harpunspetsen, som 
ju på Runö under namn av kiexstaka visar en tillplattad form, väl 
närmast för att därigenom kunna användas som en skida. Enligt 
Klein, Runö, sid. 246,brukar jägaren ibland lägga sitt sälspjut un-
der sig och glida på knäna över svag is. 

Vad båttyperna angår har Ekman förmodat att de på skilda orter 
framgått ur där brukliga båtformer, vilka lämpats för isfärderna. 
Jag ställer mig härvid tveksam och kan icke underlåta att framhål-
la, hur som den västerbottniska storbåten förefaller ha någon likhet 
med Roslagsskutan. Vad jullen angår är den endast storbåten i 
förminskad skala. Däremot torde Ekman ha rätt, när det gäller 
de norrbottniska storbåtarna: de uppvisa samma typ, som i Väster-
botten nämnes skötbåt. 

Det skulle vara av stort intresse att ytterligare följa sälj aktens 
historia men härför fordras ett större undersökningsmaterial. Det 
vore glädjande, om denna uppsats kunde stimulera någon jägare 
eller annan, speciellt f rån norra länshälften, till att nedskriva några 
jämförande iakttagelser, helst med fotografier av skridstången i 
användning etc. 

Bild 18. Sälkikare. Umeå museum B. 496. Ön, Umeå s:n. 
Längd 70 cm. 

(Bakom: broddsko — bild 14). 



TURISTRESOR OCH FORSKNINGSFÄRDER I 
•ÖVRE N O R R L A N D U N D E R TRE SEKLER 

En översikt omfattande tiden omkring 1680—1860. 

Av HOLGER M:N-PALMGREN. 

uru långt tillbaka i tiden kan man spåra intresset för Norr-
skandinavien såsom mål för forskningsfärder och turistre-
sor? Förmodligen årtusenden, eller lika länge som det okän-

da utövat sin lockelse på människosinnet. Vad voro i själva verket 
våra första förfäders, stenåldersfolkens, färder högt mot Ultima 
Thule annat än riskfyllda, äventyrsmättade upptäckarvandringar 
genom länder, som dock årtusenden framåt skulle komma att för-
bliva vita fläckar, terra incognita, på den civiliserade mänsklighe-
tens kartor över världen. Från länderna kring Medelhavsbäcke-
net, där dess vagga stått, trängde den europeiska kulturen helt 
långsamt fram mot norr. Det Germania som Tacitus skildrar un-
der vår tideräknings första århundrade torde väl icke — åtmin-
stone ur sydeuropeisk synpunkt — hava varit ett mera vilt och bar-
bariskt land än de trakter, som Olaus Magnus ett och ett halvt år-
tusende senare presenterar för den lärda världen i och genom sitt 
stora — och man kan tillägga — för kännedomen om de nordiska 
länderna grundläggande arbete: "De nordiska folkens historia". 

Vad slutligen övre Norrland beträffar är dess inlänkande i det 
stora europeiska kultursammanhanget en relativt sen historia. Först 
framemot medeltidens sista århundraden och den nyare tidens gry-
ning tager arbetet fart för det vidsträckta ödebygdslandets koloni-
sering och inordnande under det svenska väldet. I synnerhet Gustav 
Vasas och hans söners insats är härvid av den största betydelse. 

Vi måste emellertid gå långt fram mot slutet av sjuttonde och bör-
jan av adertonde århundradet, innan vi verkligen kunna tala om 
någon förefintlig verkligt ingående kunskap om de norrländska 
landsskapen. Storhetstidens sista skede, den rudbeckianska ¿eran, 
och frihetstiden äro de första etapperna av betydelse på den långa 
-och mödosamma vägen till Norrlands utforskande, som först i vår 
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tid kan påstås ha fört till målet om icke i alla så dock i de flesta och 
viktigaste avseenden. — 

Då jag i det följande går att lämna en liten exposé över turister 
och forskningsresande i Lappland och Västerbotten, som under 
gångna tider gjort insatser av betydelse för vinnande av kännedom 
om de berörda landskapen, vill jag redan från början frånkänna 
mig alla anspråk på fullständighet. Oavsett att en sådan alltid är 
svår att ernå, ligger den utom ramen för denna uppsats, vars av-
sikt endast är att peka på några av de viktigaste och intressantaste 
punkterna i den fängslands historien om Norrlands erövring åt 
kulturen. 

Den disposition jag valt att följa är den rent kronologiska. Jag 
vill i korthet presentera några av de män, landsmän eller främlin-
gar, som, drivna av vetenskapligt intresse, eller av äventyrslust och 
längtan efter det okända och farliga, begivit sig in i de norrländska 
ödebygderna och med de erfarenheter och rön de där funnit och 
gjort lagt grundvalen för vår egen tids ekonomiska och kulturella 
erövring av landet. Att jag låter denna översikt börja så pass långt 
fram i tiden som under 1600-talets senare hälft har sin naturliga 
förklaring däruti, att vi före den tiden, på ett par undantag när, 
icke känna några resenärer, vilkas färder i dessa trakter låta sig 
inordnas under de kategorier, som rubriken anger. Undantagen äro 
två: Olaus Magnus och Johannes Buréus. 

Olaus Magnus norrländska resa infaller år 1519, alltså året in-
nan han, den siste katolske ärkebiskopen i Sverige, för alltid läm-
nar sitt älskade fosterland. 

Johannes Buréus — namnet låter västerbottniskt och är det ock-
så — Buréus var nämligen en ättling av den mångomskrivna Bure-
släkten från Skellefteåtrakten — bereste dessa nordliga nejder åren 
1600—1601. Även hans resa får, i likhet med Olaus Magnus', be-
tecknas som en forskningsfärd, ehuruväl det ännu skulle dröja tret-
tio år, innan han av konung Gustaf II Adolf erhöll sin utnämning 
att vara en "riksens antiquarius" och i egenskap av sådan erhöll i 
uppdrag att fara kring i riket och "rannsaka" dess antikviteter och 
fornminnen m. m. 

En bland de första mera märkliga utländska resenärerna, vars 
namn möter oss i den norrländska bibliografien, är en fransman, 
Jean Francois Regnard, född i Paris 1655, död 1709. En betydande 
förmögenhet tillät honom att under en följd av år tillfredsställa sin 
lust för resor och äventyr i de mest skilda trakter av världen. Även-
tyren uteblevo icke. Redan på sin första resa (på återväg från Ita-
lien) blev han tillfångatagen av sjörövare och såld som slav till Al-
gier. Detta avskräckte honom dock icke. Återkommen till hem-
landet gav han sig omedelbart ut på nya äventyr. Nu gick färden 

8 
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norrut: till Holland, Danmark och slutligen 1681 till Sverige, som 
han genomreste ända upp till nordligaste Lappland. Först många 
år efter hans död utgavs hans skildringar av Lapplandsresan, 
1 7 3 1 , j u s t samma år som den sedermera så berömde Carolus Lin-
naeus till Kungl. Vetenskapssocieteten i Stockholm ingav sin skrivel-
se med begäran om ett understöd av 600 daler kmt. för en resa till 
Lappland. 

Regnards reseskildringar höra numera icke till den mera kända 
litteraturen. Däremot äger han alltjänt ett betydande namn inom 
den franska litteraturen som en överdådigt kvick men ganska cy-
nisk lustpelsförfattare, vars verk ännu tillhöra den levande drama-
tiken. 

Den cyniskt-raljanta och överlägsna tonen från R:s lustspel åter-
finnes även i hans reseskildringar. Signifikativt härför är hans 
yttrande om lapparna i Voyage de Laponie som citeras av Levertin 
i hans Linnébiografi. "Det lilla djur, som man kallar lapp, är näst 
apan mest lik männskan". Några korta anteckningar om denna den 
första lapplandsturistens resa kunna möjligen intressera och med-
delas därför: 

Uppslaget till resan fick R. i Amsterdam och meningen var 
egentligen endast en färd till Oldenburg, där det danska" hovet då 
befann sig. R. ville se den danske konungen. Han fann honom 
emellertid ej i Oldenburg utan fortsatte färden till Altona och Ham-
burg och slutligen till Köpenhamn, där han verkligen lyckades i sitt 
uppsåt att träffa samman med den danske monarken. Erfarenhe-
terna från den danska huvudstaden voro av så stimulerade art, 
att R. fick lust att även besöka Stockholm och den svenske kungen. 
Med den modernt journalistiska framåtanda, som tycks ha varit R. 
egen, lyckades han även här. Karl XI 2 ) mottog den franske rese-
nären på det mest förekommande sätt. Då han hörde att R. reste 
enbart för sitt nöjes skull, rekommenderade han honom att fortsätta 
färden upp till Lappland "som förtjänade att ses både för sin be-
lägenhets och sina invånares skull, som leva på ett sätt fullkomligt 
okänt för alla andra europeiska folk" — 

"Flur skall man kunna motsätta sig en konungs råd!" utropar R. 
— "och därtill en stor konungs, sådan som Sveriges!" Konungars 
råd äro befallningar, anser R., och tar monarken på ordet. Genom 
riksrådet Sten Bjelke erhåller han alla för färden nödvändiga re-
kommendationer och anvisningar, och onsdagen den 23 juli 1681 
inskeppar han sig i Stockholm på en skuta, destinerad till Torneå, 
dit han anländer efter endast 4 dagars segling i gynnsammaste 
vind. 

1 ) En ny upplaga av Voyage de Laponie utg. av Aug. Lepage. Paris 1875. 
2 ) ej, såsom R. själv felaktigt påstår, Karl X Gustaf. 
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Torneå blev utgångspunkten för R:s vidare framträngande ge-

nom de norrbottniska lappmarkerna. På hösten samma år, den 27 
september återkommer han till Stockholm. 

Guiseppe Acerbi, en italiensk resenär som år 1799 bereste nord-
ligaste Sverige (dock icke Västerbotten, om man frånser ett besök i 
Torneå) anför i sitt arbete "Travels through Sweden, Finland and 
Lappland to the North-Cape" bl. a. följande om Regnards resa och 
reseskildring: "Om vi få tro honom (d. v. s. Regnard) skulle han 
i Lappland ha påträffat en fransk smed, som berättade för honom, 
att han tidigare icke sett mer än en enda resenär i dessa trakter och 
det hade varit en italienare. Vid sin återkomst till Frankrike pu-
blicerade han sin lappska reseskildring, fylld av osanningar och 
överdrifter, skriven mindre för att undervisa och upplysa än för att 
roa sin publik. Han säger t. ex., att han träffade smeder i Lapp-
land, vars händer voro så härdade, att de långa stunder kunde hål-
la smält bly i dem. Han berättar också, att örnarne bruka röva bort 
unga renkalvar och att lemlarna bruka hänga sig om höstarna för 
att förekomma svältdöden under vintern e tc . . . " 

De anförda citaten må vara tillfyllest att belysa sanningshalten 
av R:s reseskildring. — Här må till sist endast tilläggas att Reg-
nard åtföljdes på sin resa av två landsmän: des Fescourt och de 
Corberon. 

Tretton år efter Regnard, år 1694, hava vi att anteckna en kung-
lig resenär, ingen mindre än den store rikshushållaren, konung 
Karl XI. Tillsammans med dåvarande landshövdingen i Väster-
botten, greve Gustaf Douglas, statssekreteraren C. Piper och riks-
rådet ]. Höghusen anlände han i mitten av juni till Torneå, där han 
natten mellan den 14 och 15 juni från kyrkans klockstapel fick 
beskåda den sedermera så berömd vordna midnattssolen. I en an-
teckningsbok nedskrev konungen egenhändigt sina observationer 
från detta tillfälle. I ett året därefter utgivet arbete om "Midnats 
Solens rätta och synlige Rum i Norrlanden" finnes denna kungliga 
anteckning avtryckt. Författare till nyssnämnda verk om midnatts-
solen var den framstående matematikern, teologen och läraren Jo-
hannes Bilberg, född 1646, död 1717. På Karl den XI :s befall-
ning hade han sommaren 1695, tillsammans med en annan svensk 
vetenskapsman professor Anders Spole (skåning, astronom och ma-
tematiker, född 1630, död 1717) rest upp till Torneå för att där 
göra mätningar och observationer över midnattssolens elevation. 
Resultatet av dessa forskningar framlades i det ovan nämnda ar-
betet, tryckt parallellt på latin och svenska i Stockholm 1695. 

Samma år, som Bilberg företog sin norrländska resa, finna vi en 
annan av stormaktstidens storsvenskar häruppe, Olof Rudbeck, 
d. y., även han resande på kungligt uppdrag. 
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Olof Rudbeck, son till Atlanticans store författare, född 1600, död 

1740, utsändes av konung Karl XI 1695 på en resa genom Norr-
land, från vilken han hemförde ett väldigt material av zoologiska 
och botaniska samlingar. Av resebeskrivningen, som var avsedd 
att utgivas i icke mindre än tolv band, har tyvärr endast ett enda 
gått till eftervärlden. Manuskripten till fortsättningen lågo redan 
utarbetade, då år 1702 den väldiga eldsvåda, som lade nästan hela 
Uppsala i aska, utbröt och i vilken dessa manuskript, liksom ock 
större delen av Atlantican, gingo till spillo. "Nore samolad, sive 
Laponia illustrata" lyder titeln på det utgivna bandet av Rudbecks 
resebeskrivning, tryckt 1701. 

Enligt en av ovannämnde Acerbi meddelad förteckning över norr-
ländska resenärer under 1600- och 1700-talet, skulle närmast föl-
jande också vara en svensk, en viss Joh. Ulrik Wertmuller1) för-
modligen identisk med pestläkaren i Stockholm med detta namn, 
farfader till den framstående porträttmålaren Adolf Ulrik W. Om 
dennes resa, som skulle ha företagits år 1696, har förf. till dessa 
anteckningar sig ingenting bekant, varken om själva resan eller dess 
ändamål. 

Så mycket bättre känd är den egendomlige fransmannen, Karl 
XII:s vän, hjälpare och beundrare, Aubrys de la Motray, född 
1674, död 1743. Hans norrländska resa, som sträckte sig upp till 
Torneå och Juckasjärvi, var ett rent turistföretag. Den försiggick 
år 1718, alltså året innan han lämnade Sverige (efter Görtz' avrätt-
ning 1719). De la Motrays reseskildringar utgåvos år 1727 i två 
volymer under titeln Voyages en Europé, Asie et Afrique. (En en-
gelsk översättning av hans manuskript hade, utan hans vetskap, 
utgivits redan 1724. Den innehåller viktiga bidrag till Karl XII:s 
historia, Bendervistelsen, Görtz finanspolitik m. m.) 

Nu flytta vi oss åter halvtannat decennium framåt i tiden, till 
1730-talet och Carl von Linné, eller såsom han då skrev sig: Caro-
lus Linnasus, Olof Rudbeck d. y:s lärjunge och protegé. Med honom 
inleddes ett nytt kapitel i den svenska forskningens historia. Hans 
på eget initiativ företagna men av Vetenskapssocieten i Stockholm 
ekonomiskt understödda resa till Lappland sommaren 1732 kan f. ö. 
betraktas som epokgörande i flera hänseenden. Hans reseskild-
ring har samma betydelse på det rent litterära området. Men den 
saken har jag berört i en annan artikel i denna årsbok, behandlan-
de den lappska resan i samband med den nyligen utgivna andra 
upplagan av Linnés ungdomsresor. (Se under rubrik Litteratur). 

Linnés färd genom Västerbotten och Lappland gick utefter kust-
landsvägen till Umeå, varifrån han trängde fram till Lycksele. Ett 

') Acerbi stavar Westmuller, men det torde vara ett tryckfel, då något så-
dant släktnamn ej existerat. 
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försök att i vårflodstiden (1—6 juni) färdas från Lycksele till Sor-
sele misslyckades. Linné fick återvända samma väg han kommit, 
startade på nytt från Umeå i mitten av juni, reste via Skellefteå— 
Piteå—Luleå upp till Torneå och nordligaste lappmarken och åter-
vände söderut genom Österbotten. 

Först så sent som år 1889 utgavs Linnés ungdomsresor (resorna 
till Dalarne och Utlandet följde närmast på Lapplandsresan) från 
trycket, i en f. ö. mönstergill edition av E. Ährling. De ha sederme-
ra, som den siste utgivaren d:r K. Hagberg i sitt företal till Lapp-
landsresan anmärker, blivit mycket omskrivna men tämligen sällan 
lästa. Vilket onekligen är sant men icke hedrande för Linnés lands-
män. Iter Lapponicum hör verkligen till Sveriges levande littera-
tur ännu i dag. Icke ett spår av dess ursprungliga friskhet har gått 
förlorad. Den är värd att bliva känd, läst och älskad av det natur-
älskande svenska folket. Varje av sin hembygd intresserad norr-
länning i synnerhet borde känna det som en plikt att införliva bo-
ken med sitt bibliotek, dess innehåll med sitt bokliga vetande. För 
dem, som av lättja vill undkomma boken men läsa något om den, 
rekommenderar jag Oskar Levertins utomordentliga Linnébiografi. 

Linnés resebeskrivningar stimulerade frihetstidens vakna släkte 
till förnyade ansträngningar. Han hade upptäckt nya möjligheters 
land, det gällde att fullfölja forskningarna. Ett sådant försök före-
ligger i den resebeskrivning, som Arvid Ehrenmalm 1743 lät trycka 
över sin tillsammans med Carl Wilhelm. Cederhielm år 1741 före-
tagna resa genom Västernorrland och Åsele lappmark (Stockholm 
Kongl. Boktryckeriet hos Directeuren Pet. Momma 1743). Ehren-
malm var extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 
"och hans stil har samma karaktär som hans titel", säger Levertin 
kvickt, på tal om en jämförelse mellan Linnés och Ehrenmalms 
skriftställarskap. Och Levertin har rätt. Lika lyriskt frisk och 
klarögd som Linnés skildring är, lika ämbetsmannamässigt snus-
torr är den gode Ehrenmalms, vilket emellertid icke hindrar, att 
hans lilla resebeskrivning är av stort värde, ej minst ur rent kultur-
historisk synpunkt. 

Fem år efter Linné startade en hel vetenskaplig expedition upp 
till Lappland. Den bestod, utom av svensken Anders Celsius, av 
fyra franska matematiker och astronomer: Maupertius, Outhien, 
Sommereux och d Uerbelot, under den förstnämndes ledning. Än-
damålet med expeditionen var att genom en meridianmätning söka 
utröna jordens form vid polerna. Expeditionen gick av stapeln år 
1736. Den av deltagarne, som för oss svenskar äger det största in-
tresset, är givetvis Anders Celsius, den berömde fysikern, född 1701, 
död 1744. 

År 1769 passerar en annan svensk vetenskapsman Torneå på väg 
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till Pello. Det är professorn i astronomi vid Uppsala universitet, 
Fredrik Mallet, född 1728, död 1749. Även hans resa ägde ett ve-
tenskapligt ändamål: att observera en Venuspassage över solski-
van. 

Under 1780- och 1790-talet skulle, om vi få lita på Acerbis upp-
gifter en hel rad bemärkta utländska resenärer ha besökt Ultima 
Thule. Han räknar bl. a. upp följande: markisen Paul A. Visconti 
(italienare) 1783, mr. Marey, en fransk emigrant 1786, Chevallier 
Statella, hertig av Malta, 1787, markis de Tourbie, amerikanarne 
William Langhorn och John Stuart 1787, presidenten Vesvrolti och 
spanske ambassadsekreteraren Outivero 1792, mr Liston, engelsk 
minister i Stockholm samt en tysk John Scheller, samma år. Her-
tigen av Chartres (sedermera Orleans) och mr Montjoye inkognito 
under namnen Muller och Fröberg, 1796. Bernardo Bellotti, G. 
Acerbi jämte svenske översten Skiöldebrand 1799, och samma år 
två engelsmän, herrarne Clark och Cripps. 

Vi ha ingen anledning att vidare uppehålla oss vid detta register, 
så mycket mindre som det icke är oss möjligt att kontrollera dess 
magra uppgifter. En kuriositet bör emellertid nämnas. I Juckas-
järvi kyrka fanns, säger Acerbi, en bok, i vilken ett flertal av de nu 
uppräknade resenärerna inskrivit sina namn och därjämte i många 
fall givit prov på sin konstfärdighet i vitterheten. Regnards och 
hans följeslagares namn fanns där under en latinsk hexameter, lik-
som, senare ditskrivet, ävenledes under en latinsk inskrift, de la 
Motrays. Tredje t. o. m. sjunde anteckningen i boken härrörde från 
Marey, S. Stewart, som titulerar sig "civis orbis", W. Langhorn 
och C. R. de Vesvrotti. Onekligen vore det intressant att veta, om 
denna bok finnes i behåll. 

Vi återgå nu till 1700-talets mitt och möta då ånyo en märklig 
svensk resenär i höga norden, nämligen Hulphers. 

Abr. A:son Hulphers, född 1734 i Västerås, död sammastädes 
1798, var till yrket köpman och fabrikör. Han företog på egen be-
kostnad ett flertal resor inom landet, vilket han sedermera beskrev 
i huvudsakligen tvenne stora arbeten av vilka det betydande verket 
"Samlingar till en beskrivning över Norrland (6 samlingar, 1771 — 
1797; 1922) alltjämt måste räknas som ett av standardverken in-
om Norrlands topografiska litteratur. Hulphers besökte aldrig 
Lappmarken. Hans resa genom Norrland, företagen 1758 i säll-
skap med stadsläkaren i Gävle, Jacob Printz, gick utefter kusten 
upp till Torneå och samma väg tillbaka. Den del av samlingarna 
(5:te saml., 3 band) som omfattar Lappmarken, (utkommen i tryck 
först år 1922 under red. av G. Kallstenius — P. A. Nordstedt & 
Söner) bygger sålunda icke på självsyn utan på upplysningar och 
informationer från i främsta rummet prästerskapet på vederböran-



103 
de orter. Övriga delar av detta verk, som beröra Västerbotten, äro: 
5. saml., 1. band om Västerbotten (landsbygden), utkommen 1789, 
och sista bandet, 1797, om Västerbottens städer. 

Bland följande resenärer i höga norden träffa vi närmast ett säll-
skap av tre främlingar, engelsmännen Matthew Consett, sir Henry 
George Liddel och sir Harry Bowes. Deras resa, som utgick från 
Shields i nordöstra England, företogs 1786. Färden gick från Gö-
teborg till Stockholm, från Stockholm till Torneå utmed kustlands-
vägen och hemvägen slutligen via Finland och Danmark. Consett 
författade en skildring över denna resa, som han tillägnade sin res-
kamrat och mecenat, sir H. G. Liddel. Denna reseskildring är 
tryckt i London 1787, och en andra upplaga i Stockton 1815. Con-
setts arbete hör till den minst kända litteraturen om Norrland. Bo-
kens senare upplaga är en raritet på den antikvariska marknaden. 

År 1800 finna vi ånyo ett par unga svenska vetenskapare på väg 
mot det lockande nordlandet. Det är Johan Erik Eorsström och 
Georg Wahlenberg, bägge Uppsalastudenter med naturalhistoriens 
studium som första punkten på programmet. 

Joh. Erik Forsström, född 1775 i Dalarna och prästson blev se-
dermera (1802) svensk pastor på den svensk-västindiska kolonien 
St. Barthelemy, där han stannade i tolv år. Återkom till Sverige 
1818 och tillträdde då kyrkoherdetjänsten i Munktorp. Avled som 
kontraktsprost 1824. 

Georg Wahlenberg var värmlänning, född på Skarphyttans bruk 
1780, död i Uppsala 1851 som professor i medicin och botanik. 
Hans resa tillsammans med Forsström blev inledningen till en hel 
rad av botaniska forskningsfärder i Lappland och Finnmarken 
1800—1802—1807 och 1812 samt sedermera genom södra Sverige 
och till utlandet. Hans huvudarbete inom Norrlandsforskningen 
är det vidlyftiga och förtjänstfulla verket Flora Lapponica, tryckt 
1812. 

Från den gemensamma resan genom Norrland år 1800 har Fors-
ström utarbetat en resejournal, utgiven från trycket 1917 av docen-
ten, numera professorn Nils Ahnlund, under titeln: "I Norrlands-
städer och Lappmarksbygd år 1800". Färden gick från Uppsala 
och följde kustlandsvägen norrut genom Väster- och Norrbotten in 
i Norge. Rörande den del av resan, som berör vårt län, har den 
behandlats i en uppsats av red. Ivar Frick i Västerbottens hem-
bygdsförenings årsbok ("Västerbotten" 1923, sid. 100 ff.) till vil-
ken jag hänvisar den intresserade. 

En tysk geolog, en tysk och en svensk teolog samt ett sällskap be-
stående av en tysk friherre och militär och två franska adelsmän 
äro de resenärer, som möta oss i litteraturen under åren 1808— 
1828. 
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Den tyske geologen är ingen mindre än den berömde vulkanfor-

skaren, Humboldts samtida, Leopold von Buch, född 1774, död 
1853. Han vistades under tvenne år i Skandinavien 1806—1808 
och företog därunder resor i Norge och Sverige samt lappmarker-
na. Sina skildringar från dessa länder publicerade han 1810 i ett 
arbete: Reise durch Norwegen und Lappland, översatta till svenska 
under titlarna "Buchs resa igenom Norrige" (Sthlm 1816) och 
"Buchs resa genom Lappmarken och Sverige" (s. år) 

Buchs resa gick norrut genom Norge och vidare utefter Muonio 
älv ned till Torneå varefter kosan ställdes söderåt utmed kustlands-
vägen. I Grimsmark, två mil från Daglösten, stöter han samman 
med Georg Wahlenberg: "Den förträfflige mannen, vilken jordens 
fysik och botaniken med nästan lika rätt tillägna sig, kom just nu 
från sin tredje Lappländska resa. Jag hade redan vid kusten av 
Vesterhavet förfelat honom på några timmar i Kierringöe vid Bodö. 
Han hade då kommit ned till Oceanens stränder på samma väg 
som även Linné tog från Qvickjock. Han hade begagnat somma-
ren (1807) för att icke allenast bestiga utan även med noggrannhet 
uppmäta det högsta av de Lappländska bergen, det södra Sulitelma, 
och att se, undersöka och beskriva de stora lavinerna (jöklarna) i 
trakten omkring. Vi reste numera tillsammans, och denna resa var 
mig en källa till mångfaldig lärdom och undervisning." 

Buchs skildring av sin svenska resa präglas av välvilja och sym-
pati för det främmande landet. Den äger mycket av intresse och 
utgör en underhållande lektyr. 

Den 25 september 1807 lämnade Buch Haparanda—Torneå. 
Den 30 samma månad anländer han till Umeå, där han gästar d:r 
Naezén. Den 24 oktober kommer han till Stockholm via Härnösand, 
Sundsvall och Gävle. Från Stockholm slutligen går färden väster-
ut till utgångspunkten, Kristiania, som han uppnår den 27 novem-
ber efter sju månaders frånvaro. 

Friedr. Wilh. von Schubert är nästa namn på listan över remar-
kabla norrlandsresenärer. Schubert var teologie professor vid 
Greifswalds universitet och företog under en följd av år, 1817, 1818 
och 1820, vidsträckta studieresor genom Sverige, Norge, Lappland, 
Finland och Ingermanland, vars vetenskapliga resultat han fram-
lade i ett större arbete: Schwedens Kirchenverfassung und Unter-
richtswesen (Greifswald 1820—1821). 

Men S. hade under sina resor icke ensidigt ägnat sin uppmärk-
samhet åt de problem, som rörde kyrkolag och undervisningsväsen. 
Jämsides med sina forskningar på dessa områden förde han vid-
lyftiga anteckningar om allt som överhuvudtaget frapperade ho-
nom i det främmande landet. Folktro och folksed, levnadssätt, nä-
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ringsliv, ekonomiska och sociala förhållanden av allehanda art ha 
i honom en intresserad iakttagare. 

Vid återkomsten till hemlandet och efter publicerandet av sitt ve-
tenskapliga resultat från de omfattande resorna tager han itu med 
bearbetandet av sina resedagböcker. Reslutatet blev ett betydande 
arbete i tre digra band, som under titeln "Reise durch Schweden, 
Norwegen, Lappland, Finland und Ingermanland" utgavs åren 
1823—1824. Arbetet utkom i svensk översättning åren 1823— 
1825. 

Andra delen av detta verk har undertiteln "Resa genom Norra 
Sverige och Lappland" och omfattar icke mindre än 676 sid. oktav. 

Skildringen börjar här i juni 1817 i Uppsala, över vilken stad 
norrlandsfärden begynner. Resan går i fortsättningen den gängse 
ruten, kustlandsvägen via Gävle, Sundsvall, Hernösand till Umeå. 
I Västerbottens residensstad inträffar S. den 17 juni. 

Bland uppgifter som anföras angående Umeå, är det särskilt en 
som frapperar den nutida läsaren. Den lyder som följer: 

"Denna stad har äfven en hälsobrunn vid elfstranden. Öfver 
källan är en träbyggnad. F. ö. är hon föga mineralhaltig men be-
gagnas likafullt. Hvar morgon, sedan brunnsdrickningen är slu-
tad, går sällskapet, enligt svensk brunnssed, i kyrkan och sjunger 
en eller ett par verser utur Psalmboken; någon prest läser en mor-
gonbön, och derefter den i Liturgien införda vackra brunnsbönen, 
hvarpå man åter sjunger och sedan åtskiljes. — En mineralhalti-
gare källa finnes på Ön, midt emot kyrkan". 

Från Umeå fortsatte S. resan norrut ända upp till Haparanda 
och Sangis. Första dagarna i juli efter kort uppehåll i Näsby i 
Tornedalen ställes kosan åter söderut genom samma trakter som 
berörts vid färden norrut. Skellefteå, Bureå, Bygdeå, Tavle, Neder-
rödå, Degerfors, betecknar marschriktningen. Från Degerfors 
ställes färden mot Lycksele den 16 juli. S. förhoppning, att här 
träffa på nomadfolket, gäckades. Han ägnar emellertid ett synner-
ligen vidlyftigt kapitel av sin reseskildring åt Lappland och lapp-
folkets beskrivning, och att döma av de källskrifter och auktorite-
ter han anför, har han ägnat dessa ting ett synnerligen vederhäftigt 
och ingående studium. 

Omkring en vecka, 18 till 24 juli tillbringar S. i Lycksele, och 
vänder därefter åter till Umeå, dit han anländer sista dagarna i 
juli. Ett par dagar gästar S. kyrkoherde Sa:denius i Backen, men 
bryter sedan den 30 juli upp för att nu lämna Västerbotten. Av-
skedet från detta landskap skildrar S. med följande ord: 

" Jag steg i båten vid Umeelfvens strand; inom några få minuter 
var jag på andra sidan, der jag mötte min kärra, och närmade mig, 
med en melankolisk känsla, vid anblicken av en dubbel regnbåge, 
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till gränsen af Vesterbotten, der jag haft så många lyckliga stunder 
och der så många redliga människor blivit dyrbara för mitt hjärta." 

En märklig man bland norrländska resenärer är han som ända 
in i våra dagar lever i minnet i de norrländska bygderna under nam-
net "kalvskinnspresten". Hans borgerliga namn var Nils Johan 
Ekdahl, skåning, född 1799, död som kyrkoherde i Adolf Fredriks 
församling i Stockholm 1870. Hans liv och verk har nyligen blivit 
föremål för en intressant uppsats av antikvarien Gustaf Hallström 
(i Arkiv för norrländsk Hembygdsforskning 1928—1929 sid. 73). 

Under fyra år, 1827—1830, bereser Ekdahl med statsanslag så 
gott som samtliga norrländska landskap (med undantag av Lapp-
land) och insamlar därunder ett ansenligt material av konceptan-
teckningar, reseberättelser och teckningar, av äldre och nyare do-
kument dels i original (bl. a. ett par tusen medeltida handlingar — 
pärmebrev — det var dessa som gåvo upphov till E:s öknamn) 
dels i avskrifter. 

"Som samlare och observatör i fältet var Ekdahl en mästare, när 
han ville, och helt enkelt föregångsmannen för 1800-talets senare 
antiqvariska resenärer, om också detta icke blivit förstått och er-
känt", är det betyg doktor Hallström ger "kalvskinnspresten", och 
tillägger längre fram i samma uppsats: "Det är djupt att beklaga, 
att han aldrig gav sig — eller gavs — tillfälle att publicera och be-
arbeta sina vidlyftiga och utomordentligt rika samlingar. Att han 
icke saknade lust därtill framgår av flera ställen i hans brev och 
anteckningar. — Det enda han fick publicerat från Norrlands-
resorna var det först år 1865 tryckta arbetet: "Om vattenminsk-
ningen i Norra polartrakterna", däri även vissa andra iakttagelser 
från resorna i Norrland framskymta." 

En kort men lysande insats gjorde Ekdahl i norrlandsforsknin-
gens historia. Hans samlingar, de s. k. Ekdahlska papperen, för-
varas i Vitterhetsakademiens arkiv, där de alltjämt vänta på sin 
slutliga bearbetning och ordnande. 

Under år 1827 bereste E. Västerbotten från Pajala vid Torne 
älv till och med Umeå socken under en tid av 138 dagar. (1/6— 
10/10). Hans anteckningar från denna resa innehålla utom rent 
antikvariska notiser även etnografiska uppteckningar, traditioner, 
sagor och sägner, etc. De äro delvis ordnade sockenvis. 

Såsom en ren turistfärd torde ryttmästarens i svenska armén, den 
tyske baron von Hogguérs resa genom Lappland år 1828 få beteck-
nas. Han åtföljdes av tvenne fransmän, av vilka den ene var en 
greve Trevet. Den andres namn har förblivit okänt. I slutet av 
juli månad 1828 begyntes resan i Stockholm. Vägen gick till att 
börja med över Falun—Gävle, fortsatte utmed kusten upp till Umeå. 
Här lämnade de kustlandsvägen och färdades i Linnés spår upp 
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till Lycksele och vidare upp genom ödebygderna till Arvidsjaur 
och Arjeploug, fortsatte uppför Hornavan och Rappen till Nasa-
och Barturtefjällen, där de ett par månader levde nomadliv bland 
fjällfolket. I Arjeploug hade de turen att sammanföras med en an-
nan, mera känd lapplandsresenär, missionären Petrus Lcestadius, 
som flera veckor ledsagade dem, och av vilken de utan tvivel hade 
stor nytta, då de själva voro okunniga i lapparnas språk. 

Hogguérs bok om färden, utgiven först år 1841 på tyska språket, 
under titeln "Reise nach Lappland und dem nördlichen Schweden" 
har egentligen ända in på senare åren varit så gott som okänd in-
om den norrländska bibliografin. Originalupplagan har utgjort och 
utgör alltjämt, tillsammans med den tillhörande litografiportföljen, 
en stor raritet, som betingar ett betydande värde. År 1928 lät emel-
lertid Wahlströms och Widstrands förlag utgiva en svensk översätt-
ning av arbetet, verkställd av Harry Blomberg, och illustrerad med 
reproduktioner av de trevliga originallitografierna. ("Vildmarks-
liv i Lappland för hundra år sedan". Stockholm 1928). Utgivan-
det av denna svenska upplaga av Hogguérs förtjusande reseskild-
ring måste hälsas med största tillfredsställelse. Den har blivit ett 
tillskott av stort värde till den äldre norrlandslitteraturen. 

Man kan instämma med den svenske utgivaren i hans inledning: 
"Hela boken är en hymn till Sverige; den svenska ärligheten, ren-
ligheten och gästfriheten ha sällan lovsjungits så betaget". 

Först i november lämnade de tre främlingarna fjällen och begå-
vo sig på skidor och till fots ned mot Skellefteå, varifrån resan fort-
sattes norrut till Torneå där sällskapet upplöstes. Fransmännen 
togo hemvägen genom Finland och Petersburg. Hogguér firade 
julen i Skellefteå och anlände först i början av 1829 till Stockholm. 

Till den mest bekanta och jämte Laestadii journal kanske också 
mest lästa och omtyckta av västerbottniska reseskildringar hör pro-
fessor Johan Wilhelm Zetterstedts beskrivning över sin år 1832 
företagna "Resa genom Umeå Lappmarker i Westerbottens Län" 
(tryckt i Örebro 1833). 

Professor J. W. Zetterstedt var östgöte, född 1785, student i Lund 
1805 och därstädes lärjunge till A. J. Retzius. Erhöll 1822 profes-
sors namn, heder och värdighet och övergick alltmer från sitt tidi-
gare huvudämne, botaniken, till entomologien. Död i Lund 1874. 

Z. företog ett flertal forskningsresor, bl. a. till Öland, Gotland 
och nordligaste lappmarkerna, till Jämtland och som sagt 1832 en 
färd genom Västerbottens lappmarker. Hans sällskap på denna 
sistnämnda resa var en Lundadocent, biolog liksom han själv, vid 
namn A. O. Dahlbom. 

Som vetenskapsman och reseskildrare karaktäriseras Z. bäst av 
professor Trägårdh (Nord. Familjebok): en "nitisk naturveten-
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skaplig samlare med mycket medelmåttlig begåvning, naiv och okri-
tisk men genomträngd av vinnande välvilja och godmodighet. De 
många poetiska utgjutelser han däri (sina utgivna arbeten) instrött 
prisades på sin tid som något särdeles vackert". (På sin ålderdom 
1866, debuterade f. ö. den lärde mannen som poet med en diktbok 
"Poetiska utflygter"). 

Zetterstedts reseskildring från Umeå lappmarker börjar med av-
resan från Lund den 30 mars. Färden gick genom Småland och 
Östergötland till Stockholm, varifrån avfärden norrut skedde den 7 
maj. Uppsala, Gävle, Sundsvall, Härnösand och Umeå beteckna 
marschriktningen. Umeå lämna resenärerna efter en dags uppe-
håll, den 27 maj på väg till Lycksele, dit de anlände den 30 i sam-
ma månad. Icke mindre än 26 dagar tillbringa de här hos prosten 
Palmgren. Över Kattisavan och Barrsele går resan upp till Sten-
sele, Slussfors, Umnäs och Tärna, varpå kosan vändes söderut till 
Vilhelmina, där resenärerna inträffa i slutet av juli. Även Åsele 
och Fredrika besökas. I Lycksele avslutas vandringarna i lapp-
marken i mitten av augusti, varefter färden åter ställdes till hem-
landet. Den 24 september avslutas resejournalen i Lund. Resan 
hade dragit i det närmaste på dagen ett halvt år. 

Oavsett den något gyttriga och svåröverskådliga uppställningen 
erbjuder Zetterstedts journal onekligen en imponerande skatt av 
iakttagelser av de mest skilda slag, men samtliga ägnade att skänka 
en ganska rik bild av dåtida Norrland. Icke minst ur etnografisk 
synpunkt äger journalen ett högt värde. 

I samband med den Zetterstedtska resan och medan vi sålunda 
äro inne på kapitlet om zoologiska och botaniska forskningsfärder 
i översta Norrland, vill jag i förbigående nämna, att utom de hit-
tills anförda resenärerna i denna bransch äro ytterligare ett flertal 
att anföra, av vilka dock ingen gjort sig litterärt känd utom det 
strängt begränsade område, som facklitteraturen utgör. Jag vill 
icke mera ingående syssla med dessa expeditioner. Till tjänst för 
de intresserade vill jag emellertid uppräkna några av de viktigaste, 
varom jag äger kännedom. Männen av facket torde kunna komplet-
tera listan. 

Linnélärjungen C. Solander besökte år 1753 Piteå lappmark. 
Samuel Liljeblad reste 1788 ända upp till Torneå lappmark, och 
publicerade sina rön bl. a. i Vetenskapsakademiens handlingar 1793 
och 1810. L. utgav även en resejournal. — En skånsk entomolog, 
doktor Konrad Quensel, besökte år 1789 samma trakter. 

Samtidigt med Zetterstedt och Dalbom 1832 avgick en liknande 
expedition till Torneå lappmark. Den bestod av tre deltagare: Fri-
zelius, Wright och Stenius. År 1845 besökte N. J. Andersson i 
sällskap med P. F. Wahlberg och C. O. Löwenhielm Piteå och 
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Luleå lappmarker, såsom de förra i botaniskt syfte. (Bot. Not. 
1846). Till Torne träsk reste 1852 botanisterna R. F. Fristedt och 
F. J. Björnström. Den senare återkommer till dessa trakter (Piteå 
lappmark) fem år senare och då i sällskap med sin broder / . H. 
Björnström och S. O. Lindberg (1856). Samma år är en entomo-
logisk exepidtion bestående av Henrik Boheman och A. E. Holm-
gren sysselsatt med insektsforskning i Umeå lappmark och tränger 
därvid ända upp till norska gränsen. (Vet. Akad. Handl. 14/1 
1857). Ytterligare böra nämnas C. Hartman d. y:s och italienaren 
F. Pariatores resa uppefter Muonio älv 1851. 

Vi återgå emellertid nu till 1830-talet. Två år efter Zetterstedt 
berestes Västerbotten av en på sin riksberyktad man, den högst ori-
ginelle d:r Jon Engström f rån Kalmar, "trädoktorn" kallad. Eng-
ström var läkare, poet, affärsman och publicist, bl. a. utgivare av 
Kalmartidningen Barometern. Sitt öknamn erhöll han på grund av 
sin mani att anlägga sågkvarnar, varhelst han hittade ett vattenfall. 
Som han hade för sed att härvid aldrig fråga markägaren om tillå-
telse, skaffade han sig ett otal processer på halsen, vilka skapade 
hans ryktbarhet. 

Av E:s resa i Västerbotten, som han skildrade i en bok, utgiven 
1834, under titel "Resa genom Norrland och Lappland till Sulitel-
ma och Gellivare" har tidigare ett mindre utdrag varit infört i den-
na årsbok (se Västerbotten 1924—1925 sid. 138 ff) . 

Jag kan emellertid icke neka mig nöjet att här ytterligare citera 
några rader ur den märklige "trädoktorns" ej så litet originella och 
f. ö. högst kritiska norrlandsskildring. Det är ut det roliga kapi-
tel däri, som handlar om malmsökandet i Skellefteåtrakten: 

"Utom Läsarne finnes ock i Skellefteå en hop svärmare af mera 
jordisk natur. Det är några fantaster bland allmogen, som flock-
tals genomvandra de stora skogarna för att söka malmberg. Under 
min vandring till det för tvenne år sedan upptäckta Näsberget såg 
jag dem stryka omkring med bergskompass och släggor, i änslig 
tävlan att komma först till en ny malmanledning. — 

I dessa äfventyr äro både bönder och nybyggare intressenter och 
spekulationsandan drifver dem till otroliga ansträngningar. Då de 
råka någon, som blott kan förmodas vara bergskunnig, så förevisa 
de genast en hop brokiga mineralsamlingar af hornblende, jern-
malm, svafvelkis, blyglans och kalksten, om vartannat, jemte prof 
på koppar och stenkolsanledningar, allt sammanrört med åtskilliga 
berg- och stenarter i en vante eller gammal strumpholk, just så som 
äkta malmletare bruka göra. Ger man dem blott en ringa förhopp-
ning, att det möjligtvis kunde vara något, så klarna fysionomierna 
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som putsade talgdankar. Om man deremot säger, att stenarne ej 
duga, och derför ber folket gå hem och sköta sitt jordbruk, det de 
under sina kringvandringar försumma, så kommer hufvudet först 
helt fundersamt på sned och skakas sedan litet smått till tecken, att 
de ej gärna vilja vara troende i thy fall. Går man vidare och visar 
och bevisar, att ehuru der finnes någon liten anledning till jern-
malm, så är den likväl högst ringa, och dessutom behäftad med för 
mycket svafvelkis och andra oarter, att kunna fördelaktigt begagnas, 
och att blyglansens ådror äro för fattiga, med mera dylikt, så frå-
gas pröfvande: om der ej likväl finnes någon malm-anledning i de 
förevista profverna, och då detta ej kan nekas, mena de sökande: 
att "af en liten gnista kan bli en stor eld", tilläggande med äkta 
grufstigarmin: att "på djupet är bästa schaktet". — 

Med dessa och dylika förhoppningar fortsätter malmsökeriet allt-
jemt", avslutar Engström sin anteckning. 

Hur är det i våra dagar? Kan befolkningen där uppe i de sto-
ra skogarna alldeles svära sig fri från den av E. skidrade gruv-
febern? Knappast — så vitt det är mig bekant. Men rättvisligen 
bör det ju tilläggas, att malmsökningarna uppe i Skelleftedalen i 
vår tid lett till resultat, om vilka E. och hans samtida svårligen ens 
skulle kunnat drömma. 

Innan vi avsluta denna exposé över turister och forskare i norr-
ländska nejder skola vi dröja några ögonblick vid ett namn, som 
helt representerar den förstnämnda kategorien. Det är reseskild-
raren, journalisten, diplomaten och skalden Bayard Taylor, född i 
Pennsylvania U. S. A. 1825, död i Berlin 1878. Under sina världs-
omspännande resor på 1840—1850-talen kom han även till Skan-
dinavien och genomreste sålunda Sverige vintern 1857. Liksom 
sina föregående resor har han även skildrat denna i en serie rese-
brev till sin tidning "New-York Tribun". Breven utgåvos sedan i 
samlad form under titeln Northern Travel, 1858 översatt till tyska: 
"Eine Winterreise durch Lappland" och 1859 till svenska: "Nor-
disk resa". 

Taylors resa började i Stockholm den 15/12 1856, gick utmed 
kustlandsvägen till Haparanda och vidare norrut till Kauto Keno. 
Den 22 januari sättes kursen åter söderut till Muoniovara och Ha-
paranda. Sista kapitlet — brevet är daterat i Önska i Västernorr-
land den 6 febr. 1857. 

Beträffande Taylors reseskildring må här endast antecknas, att 
författaren, som den vittfarne och insiktsfulle man han är, går för-
domsfritt till verket att skildra det främmande landet och folket. 
Han gör det med en sympati och en förståelsefull uppfattning, som 



111 
skänker hans lilla bok ett ytterligare plus till den eleganta och be-
hagfulla formen. Man läser skildringen med nöje än i dag, och 
hoppas, att nutidens nordbor måtte i lika hög grad motsvara allt 
beröm vårt tids främmande resenärer artigt pläga slösa över oss, 
som våra förfäder otvivelaktigt gjorde skäl för lovorden på Taylors 
tid. 

* * 

Då denna lilla översikt härmed avslutas, har dess tidsbegräns-
ning till strax efter adertonhundratalets mitt icke valts på måfå. 

Det nittonde seklets första årtionden inneburo för hela vårt lands 
och icke minst övre Norrlands vidkommande ett storartat uppsving 
inom vägväsendet. Vid århundradets mitt inträffar ju emellertid i 
och med ångfartygens och järnvägarnes världserövring en fullstän-
dig revolution inom samfärdslivet. Det var självfallet, att det icke 
skulle töva länge, innan även våra nordliga landsändar kommo att 
bliva delaktiga av de nya samfördsmedlens välsignelse. 

Sedan sekler hade en norrlandsresa betraktats — och det med 
all rätt — såsom ett hart när livsfarligt företag, vilket krävde vec-
kor, ja, månader att genomföras. På vägar, som även efter dåtida 
begrepp och anspråk knappast gjorde skäl för namnet, om de ens 
existerade annat än på kartorna och i projekten, hade forna tiders 
norrlandsresenärer att taga sig fram så gott de kunde, d. v. s. så 
långt deras energi och fysiska kraft förmådde övervinna de hinder 
en övermäktig vildmarksnatur reste i deras väg. Vad våra trakter 
beträffar, torde man utan överdrift kunna säga, att endast en enda 
verklig landsväg existerade, stora kustlandsvägen, som med något 
så när tillförlitlighet lät sig trafikeras med fordon året om. Vägar-
na längre inåt landet voro fästigar och ridvägar, där det t. o. m. 
kunde var riskfyllt att färdas ridande. Båtlederna uppför och ut-
för älvarna voro, åtminstone under sommartiden, de säkraste och 
mest framkomliga vägarne. 

Resenären av idag, som genom kupéfönstret på sin sovvagn, 
eller genom bilens rutor under loppet av blott ett par dygn hinner 
se hela det väldiga Norrland rullas upp som ett panorama inför sin 
blick, borde med skäl ägna en respektfull tanke åt sina tidigare 
föregångare på färdvägen, de djärva pioniärerna, som voro tvung-
na att i bokstavlig mening bryta väg för att komma fram och kunna 
utföra sin kultursådd i obygdslandet. 



VÄSTERBOTTENS FÖRSTA BIL TILL UMEÅ 
MUSEUM. 

Av HOLGER M:N-PALMGREN. 

under senare hälften av innevarande år har Umeå museum 
haft nöjet emottaga och med sina samlingar införliva en lika 
egenartad och intressant som dyrbar gåva: Västerbottens, 

kanske övre Norrlands, första automobil. Donator är fru Ingeborg 
Hedin i Lycksele, maka till framlidne apotekaren därstädes Jon 
H:son Hedin. 

I det gåvobrev, som fru I. Hedin redan i slutet av år 1928 avlät 
till Hembygdsföreningen, meddelas följande om den unika vagnen: 

"Bilen ifråga inköptes hos Gjestvang i Stockholm, år 1900, för 
5,000 kronor, av min avlidne make Jon H:son Hedin, Lycksele, vid 
återkomsten från en kurort i södra Tyskland, där han en kortare 
tid haft tillfälle studera dessa nya, bekväma fortskaffningsmedel. 
Förutom apoteket härstädes, innehade han även medikamentsförrå-
det i Degerfors, och måste han emellanåt företaga resor mellan des-
sa båda platser, och var det huvudsakligen i tanke på att kunna 
företaga dessa resor snabbt och bekvämt, som han inköpte ovan 
nämnda vagn. Den avprovades på Stockholms stenlagda gator, 
där den gick utmärkt men när den från Hällnäs järnvägsstation 
skulle köras upp hit till Lycksele, fastnade den på halva vägen, be-
roende på hjulens smala bredd och det lösa landsvägsgruset. Vag-
nen sjönk ned till näven. Efter mycket besvär lyckades det dock 
till sist köra hit den. Här kom den till liten eller ringa användning, 
och har under de sista 25 åren stått i garaget. — Att det är Väster-
bottens första bil, tror jag mig säkert veta, men vill minnas, att min 
make påstod, att det var Norrlands första bil norr om Gävle." — 

Så långt om bilens historia. Nu några ord till dess beskrivning. 
För sakkunniga upplysningar i detta ämne har jag att tacka fabri-
kör Hilding Carlsson, Umeå. 

Utgången från de tyska Mercedes-Benzverken tillhör vagnen 
dessa fabrikers första typserie. Motorn, placerad i vagnens bakre 
del, mellan de höga bakhjulen, är en encylindrig 4-taktsmotor med 
omkring 1 Y 2 1- cylindervolym, utvecklande 5—6 hkr. Motor-
kraftens överförande till hjulen sker dels direkt genom kedja, dels, 
via växellådan, medelst en remskiva, som, för var gång bilen 
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skulle användas, behövde hartsas. Växellådan, som i någon mån 
påminner om de äldre Fordvagnarnas, är konstruerad för två 
hastigheter framåt, samt back. Tändningen sker från batteri. Mo-
torn är vattenkyld, kylvattens- och bensintankarna placerade en på 
var sida om motorn. Hand- och fotbromsar finnas; de förra gripa 
direkt mot bakhjulens smala, ej luftfyllda gummiringar. Styrnin-
gen försiggår medelst en liten handspak, vridbar kring en cirkel-
rund nickelskiva i övre ändan på den lodräta styrstången, på vilken 
även finnas regleringsspakar för gas och tändning. Enligt vad 
det upplysts, lär vagnen kunnat prestera en hastighet upp till 20 
km. i timmen. 

Sin sista insats i trafiklivet kom den unika gamla vagnen att 
få göra på Barnens dag i Umeå detta år, då den, efter vederbörlig 
inregistrering för egen maskin gick i spetsen för festtåget, vilket 
f. ö. till stor del hade utformats till en exposé över automobilens 
historia och utveckling. 

Den gamla bilen med dess tidstroget kostymerade passagerare 
väckte berättigat intresse, om ock åtskilligt löje. Låt vara det se-
nare! "Något tålde den skrattas åt, men mera hedras ändå." Den 
är en pioniär och med sina fattiga trettio år på nacken inbegriper 
den trots allt ett gott stycke kulturhistoria. Ty även tiden har löpt 
snabbt i motorns århundrade. 

8 



NÅGRA FOLKMINNEN FRÅN DEGERFORS 
SOCKEN. 

Upptecknade sommaren 1929 av INGRID PETTERSSON. 

SKROCK. 
Hur göhasjuka kunde botas. 
Om en man eller pojke hade göhasjuka, gulsot, skulle en kvin-

na, vilken haft en flicka till första barn, gå ut och bejs, tigga, för 
honom. Hon skulle antingen gå till tre, eller till sju kvinnor, vilka 
haft flickor till första barn. Vid ankomsten till deras hem skulle 
hon inte hälsa utan endast säga: "ge meg tri slags matri" om det 
var tre kvinnor hon ämnade besöka. Besökte hon däremot sju kvin-
nor tiggde hon sju slags matn. Husmödrarna ruste då ihop, knap-
re ihop tre eller sju olika slag av födoämnen, vilka kvinnan tog 
emot, varefter hon gick utan att säga adjö. Den mat hon sålunda 
tiggt ihop i alla gårdarna, bar hon till den sjukes bostad, där hon 
lämnade in den utan att hälsa eller tala. När den sjuke ätit denna 
mat, skulle hans tillstånd förbättras. 

Om en kvinna eller flicka hade sjukdomen i fråga skulle det bejs 
på samma sätt, dock med den skillnaden, att kvinnan, som då skulle 
tigga, måste ha haft en son som första barn, och kvinnorna hon 
skulle besöka då, skulle också först ha haft gossebarn. 

V i n, ont i handleden, värk kunde botas så: 
Personen, vilken hade den elaka värken i handleden, skulle lägga 

den onda handen tvärs över dörabäckene, dörrtröskeln, helst ute i 
veboa. Den, som skulle bota värken, vanligen en gammal klok 
gubbe, fattade vedyxan i handen och högg först på ena sidan om 
handen i tröskeln och se'n på andra sidan. Under tiden sade han 
tre gånger: "ja hagg, ja hagg, ja hagg". Sedan sade den sjuke lika 
många gånger: "va hagg du?, va hagg du?, va hagg du?" Gub-
ben svarade under det han fortfor att hugga på samma sätt: "ja 
hagg vin borti len å i ven". 

En gumma berättade, att hon haft svår värk i benen och försökt 
alla medel nästan utan att bli fri den. Till sist beslöt hon följa råd 
hon fått att kast ut för jälakt. En kväll — sen husfolket somnat — 
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tog hon fram koksleven och lade i den skrap från vigselringen, från 
en av pannorna och från hennes matsked. Till detta lade hon något 
otyg hon ej ville nämna. Därefter släpade hon sig ut på trappan 
med sina onda ben, ställde sig med ryggen utåt farstudörren, var-
efter hon kastade ut kokslevens innehåll över vänstra axeln med or-
den: "du ta detta igen, och jag ska ha min hälsa igen." Då allt 
var färdigt greps gumman av sådan skrämsel över vad hon gjort, 
att hon knappast förmådde släpa sig in igen. 

Vägglusa kunde man befria sig ifrån genom att smoj, smyga, in 
tre — i ett papper eller en trasa — inlagda vägglöss i fickan hos 
någon främling, som kom på besök. Denne bar då bort lusa. 

Man kunde också bli fri denna ohyra genom att gömma tre vägg-
löss — även dessa inlagda i en trasa eller ett papper — i kistan hos 
en död. 

Då det nyfödda barnet badats lades ett eldkol i badtråget, innan 
vattnet slogs ut, på det att barnet skulle skyddas från att skadas av 
något ont. 

Då mjölk skulle säljas måste några saltkorn läggas i mjölken. 
Genom detta bevarades mjölklyckan. 

När de döda sveptes, var man mycket noga med att en silver-
eller kopparslant skulle läggas i den dödes hand. Gjorde man detta, 
behövde den döde icke gå igen. 

Mot ris var det bra dra det sjuka barnet genom jorden, genom en 
hingst-sela eller genom skithusbricka. Skulle barnet dras genom 
jola grävdes det ut en liten tunnel att dra barnet genom. Tre tors-
dagskvällar å rad just när solen stod så, att dess strålar föllo in i 
den grävda tunneln, skulle dragningen företagas. Barnet skulle 
stoppas ned med huvudet före av en person och tagas emot på tun-
nelns andra sida av en annan person, vilken räckte barnet tillbaka 
till den första personen. Hela proceduren skulle gå anschöns, 
d. v. s. motsols. 

I Tvärålunds by i Degerfors fanns för ej länge sedan en bonn 
hos vilken de gjort sä baran. Myttje mjölka fick han. I en annan 
gård i samma by sinade däremot korna alldeles ut och bara dynja 
låg överallt på gölve, på mjölkpalln, ja, t. o. m. på kvastlåmmen satt 
na. Uppenbart var att baran drog mjölk f rån denna gården till 
den andra. Ägaren till gården, som hemsöktes av baran, beslöt sig 
för att tvinga fram hennes husbonde. Nio olika slag av ris bröts i 
skogen och bars in i köket jämte något hopsamlad baradynja. Så 
dängdes, slogs, dynjan ett visst antal gånger med vart och ett utav 
risen. Varje ris kastades bort efter begagnandet. När detta arbete 
var undanstökat, gingo de ut till ladugården. I fähusport'n fingo de 
då se en förskräcklig fågel, försedd med horn överallt, ligga bak-
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länges, och i detsamma fingo de se ägaren till gården, dit baran 
drog, komma springande som för live, ehuru han intet som helst 
ärende hade till gården. 

Midsommarnatta brukade ungdomen knyt toven. De gingo ut i 
åkern och skar ut en rand kring en tov, tuva, vilken skulle bära sju 
strån. Tuvan fick sitta fast i jorden, och stråna jämnades av så att 
alla blevo lika långa. Sedan knöts trådar av olikfärgat garn om 
stråna, en färg omkring varje strå. Tuvorna lämnades så i fred 
till frampå midsommardagen. Då återvände ungdomen dit för att 
där få reda på vad det kommande året skulle bjuda på. Under nat-
ten — den ljusa midsommarnatten — och morgonen hade en del av 
stråna växt något litet, en del mer, en del mindre och några ingen-
ting alls. — Genom att iakttaga färgen på trådarna kring de olika 
stråna, kunde man se vad året skulle bli rikt eller fattigt på. De 
olika färgerna hade nämligen var sin betydelse. Svart betydde sorg, 
vitt, resa, rött, glädje, grönt, kärlek, gult, korgen, blått, gamstint. 
Var det så t. ex. en svart tråd kring det strå, som vuxit mest, skulle 
året bli rikt på sorg. Hade det strået inte alls vuxit blev det ingen 
egentlig sorg under året. På samma sätt läste man ut betydelsen 
av alla stråna. 

Midsommarnatten brukade ungdomen också roa sig med att skä-
ra torva. Då gick man ut i en hägn eller ut i skogen och skar upp 
en liten fyrkantig torva, vilken sedan lades löst ned och lämnades 
till morgonen. Var och en skulle skära sin särskilda torva och var 
och en skulle lägga ned den helt löjst utan att klapp till. På mor-
gonen, när man lyfte upp torvorna, hade olika slag av skärva krälla 
ner under den gångna natten. Var det gulltyppen, Marie nyckel-
pigor, eller kangeroa, spindlar, vilka krupit ned, betydde det lycka 
och framgång under det kommande året. Var det däremot blå-
hansch, blåbaggen, timmerskorven, timmerbaggen, eller knäppskor-
ven, vilka krupit ned, förebådade de olycka och motgång under året. 

Brinner eld på grytan betyder det regn eller snö. 
Drömma om döda betyder regn. Drömmer man om för länge se-

dan döda, blir regnet häftigt, drömmer man däremot om nyligen dö-
da, blir regnet mindre häftigt. 

Ibland kunde det hända, att någon ko kom bort ifrån de övriga 
korna, och att det var så gott som omöjligt att få fatt på henne igen. 
Någon kunde se henne på en plats i skogen, men gick man dit för 
att taga fast henne, fann man ej ens ett spår efter henne. Gång på 
gång gingo personer ut att söka henne, men alltid var det förgä-
ves. Man sade då, att kon var vittertöje. Ett medel att få henne 
till rätta var att koka en del saker i en gryta. (Vad, som skulle ko-
kas i grytan har jag ej lyckas få reda på). Grytan skulle sedan 
bäras ut i ladugården, och innehållet skulle slås i den försvunna 
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kons bås. Sedan detta var gjort skulle alla led, öppningar, i hägnan 
samt dörren till ladugården ställas på gavel, så att vägen in i ladu-
gården skulle vara fri. Morgonen därpå skulle kon stå i sitt bås i 
ladugården, som om ingenting hänt. 

För att trygga kor på ett nytt ställe skulle man ge dem att äta salt 
ur en koskälla. 

När man vägde säd, skulle man ej se på, under det man vägde 
Då blev det lycka med säden. 

Ibland kan det hända, att åkre, seltyget, helt och hållet faller av 
hästen alldeles som av sig själv. Då kan man vara säker på, att 
något övernaturligt är med i spelet. 

Stundom kan dödsfall i grannskapet förebådas genom en fin, ge-
nomträngande skarp knackning på rutan. 

NÅGRA LEKAR. 
Sotleken. Deltagarne satte sig eller stodo i en vid ring på golvet. 

Ledaren höll först ett högtidligt tal, vari han bl. a. sade, att ingen 
fick skratta eller bli ond för något. Allas intresse spändes genom 
detta, och man väntade, att något särskilt skulle komma. Ledaren, 
vilken i smyg sotat sin ena hand, tillsade nu deltagarne, att i allt 
göra, som han komme att göra. Han tog nu i den honom närmast 
stående på olika sätt, nöp honom i örat, i näsan, i hakan, strök ho-
nom över pannan, över kinderna o. s. v. med den sotade handen. 
Deltagarne voro först så upptagna av, att till punkt och pricka ut-
föra samma rörelser som ledaren, att de ej strax lade märke till hur 
ledarens granne började se ut och ej heller förstodo de strax, att det 
hela var ett skämt. 

Rompkrok. Två personer lägga sig raklånga på rygg på golvet, 
den ena med huvudet vid den andres fötter. Armarna hållas stelt 
på bröstet. Genom att hava ihop hälarna ska de bägge lekande för-
söka kasta varandra över ände. 

Ting skomakarn. De lekande ställa sig i rad efter en vägg. I 
händerna hålla de små käglor, 2—2 y 2 dm. långa. Framför de 
lekande ställes på lämpligt avstånd en i bägge ändarna avsågad 
träklabb. Det gäller så för de lekande, att med hälarna tätt mot 
väggen sträcka sig framåt och tävla om att med käglorna fälla ikull 
kubben. 

Markus och Lukas. Två lekande sätta sig på golvet. Den enes 
ögon bindas för. Denne skall nu försöka slå den, vars ögon ej äro 
förbundna, på armen. Denne senare ger sig till känna genom att 
då och då smälla med flata händerna i golvet. Blir han slagen, by-
ta de om. 
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Pöta sugg. De tävlande sätta sig på golvet, draga upp knäna. 

Armarna kunde ibland bindas ihop. Sedan bestod tävlan i att lyc-
kas stöta kull varann. 

Mäta byxen. En lek, vilken bestod i tävlan att med så raka knän 
som möjligt böja sig längst bakåt eller framåt. 

Fjä'lter. En slags fingerlek, som består i att så fort som möjligt 
flytta två — ett par cm. långa — pinnar mellan bägge händerna på 
en gång. Man lägger först den ena pinnen mellan högra handens 
tumme och handflata och den andra i vänstra handen på samma 
sätt. Därefter lägger man händerna över varandra så, att högra 
handens fingrar kommer över vänstra handens handflata och tvärt 
om. Med händerna i denna ställning låter man pinnarna byta 
plats, så att den, som låg mellan högra handens tumme och hand-
flata, kommer mellan vänstra handens tumme och lillfinger, och 
den som låg mellan vänstra handens tumme och handflata kommer 
mellan högra handens tumme och lillfingrar. Det gäller att låta 
pinnarna byta plats om och om igen så snabbt, att man knappt hin-
ner följa rörelserna med ögonen. 

En annan fingerlek utan namn består uti att sätta bägge händer-
nas tummar, pekfinger, ringfinger och lillfinger raka emot varann, 
så att fingertopparna mötas. Långfingren däremot skola böjas, och 
dess mellersta ledstycken läggas mot varandra. Sedan de lekande 
satt sina fingrar så, säger ledaren: "Kan ni skiljas från far och 
mor?" Han skiljer tumspetsarna och det göra de övriga också. Se-
dan säger han: "Kan ni skiljas från syster och bror?" Han skiljer 
lillfingertopparna åt, och sammalunda göra de övriga. Sen frågar 
ledaren: "Kan ni skiljas från släkt och vänner?" Han skiljer pek-
fingertopparna, och de andra göra efter. Till sist frågar ledaren: 
"Kan ni skiljas från fästman eller fästmön?" Som han sagt det, 
uppmanar han deltagarne att skilja på ringfingertopparna, vilket 
visar sig omöjligt att göra. 

En annan lek var att tävla om, att sittande på en literflaska lig-
gande på golvet, och med benen lagda i kors lyckas träda en tråd 
genom ett synålsöga. 

Anmärkas bör att samtliga dessa lekar egentligen voro avsedda 
för vuxna personer. 

RAMSOR. 
Ramsor använda till "räkning" vid lekar. 

1) Äla bäla bubbel jong, sol och måne, käpp och stång, ister 
bister, sjöman lister, gäck ut du långe fule man! 

2) Ole dole doff, kinke lane koff, koffe lane birke bane ole dole 
doff. 
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3) Opala mesala misinka mi so, extra lara Kajsa-Sara gäck ut 

med dig! 
4) Annika dannika giller sta gick igenom en silversta, åtta vec-

kor före jul dansa Anna Britta bru'r, ett tu, just du! 
5) Vippa vappa källartrappa, den som denna domen faller på, 

han skall utom knuten stå. 
6) Halome salome miso, sebedej sebedo, extra lara, Kajsa Sara, 

gick jag på en köpmans gata, köpte mej en liten kaka, kom en bon-
de åt upp den, gjorde jag han större skada brände upp hans lada, 
ladan till att brinna, jag till att springa, klockorna till att ringa. 
Häck väck vällingsäck ute skall du vara nu, ett tu. 
Ramsa "på lapska". 

Ette gatte lire lej, aste vampe more gå, reli jipp, gapp stäpp, var 
man no, sinkan so, dilian dittan donkan pust. 
Ramsa om ohyra. 

Sju slags bett, lus, loppor och gnett, hängelus, flängelus, flatlus 
och flöttren. 
Talesätt. 

"Grönt för kärlek", sa Vibergen, då han åt kopparärga. 
Statn ska föres, om en än ska dras på tjakken (kälken). 
Terva är både brå och lång. (Terva ett ord, som förekommer i 

sammansättning tverdön = en för en långvarigt sjuk efterlängtad 
död; det va terva hon fick dö = det var väl 1. lyckligt att hon fick 
dö). 

"Herren gav och fånen tog" sa käringa såg räven dra iväg med 
tuppen. 

"Efter de mod, som då var, var hon vacker", sa Jan Gustav om 
stinta. 

"Ja, just präste, mitt i snarum" sa Sakri Engman i Hjuken, då 
han stod i kyrkdöra. 

"Ingen rädder här", sa bonn sprang för haran. 
"De kan bli trassligt nog", sa den, som fick beck i håre. 
"Spel å dans ha ja allri älske men värmen, värmen" sa kälinga. 
Hä blås sä hårt sä sju kälingen int kön hall e kalvskinn för e 

navarhål. 
Hjälp int beckolja, då är e bara dön. 
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VITTER OCH ANDRA HISTORIER. 

En man i en by inom Degerfors socken var på väg hem med ett 
litet lass en vinterkväll. På engång tycktes hästen börja tröttna. 
Han gick endast någon liten bit, varefter han stannade likasom för 
att vila sig, gick ett stycke ånyo men stannade åter. När detta upp-
repades oupphörligt, gick husbonden till sist fram och kände på 
hästen, vilken var alldeles blöt av svett. Husbonden tyckte det var 
en ledsam upptäckt, att hans häst var så usel, att han tröttnade med 
ett så litet lass. Efter att ha färdats några kilometer vidpass, mötte 
mannen en bekant gubbe, vilken kom körande med tomsläden. De 
bägge männen talades ej vid utan körde endast förbi varandra. 
Efter mötet började mannens häst, som höll på att tröttna, gå med 
full fart utan ansatser att vilja stanna, och det återstående av fär-
den gick i rask takt. När hemmet var uppnått, och hästen leddes 
in i stallet, var han alldeles torr. 

Någon tid därefter fick mannen höra, att gubben, han mött på 
kvällen, hade varit tvungen övernatta i en gård vid vägen, då hans 
släde vid mötet hade fått ett osynligt lass, vilket hästen omöjligen 
orkade draga. Det tunga osynliga lasset hade sålunda vid mötet 
blivit flyttat från den ena släden till den andra. 

Vad dylika osynliga lass kunde bestå utav, fick man se, om man 
ställde sig framför hästens huvud och tittade genom vänstra bog-
skoite. I bland kunde lasset bestå enbart av en klump på ena ska-
keln. Strök man bort klumpen, var den kvar i alla fall. I bland 
kunde lasset se ut att bestå av egendomliga varelser. Huruvida de 
voro naturliga eller onaturliga, levande eller döda, var ej gott att 
avgöra. 

* 

I en by i Degerfors fanns en gubbe, som kallades prost-Ola. En 
gång var hans gumma Maja Brita ute i skogen. Som hon gick 
inne mellan träden fick hon helt oväntat se en stor präktig röd-
målad gård mitt framför sig. På bron stod en fint klädd fru, som 
bjöd Maja Brita stiga in i huset. Frun var mycket språksam och 
trevlig. Då gumman tänkte gå, bjöd frun henne stanna kvar på 
mat. Det blev ett stekande och ett fräsande, och så blev gumman 
bjuden till bords. Bordet var mycket fint dukat och mycken mat 
var framsatt. Innan gumman böljade äta, knäppte hon händerna 
och läste till bords. — I samma ögonblick förvandlades maten till 
ormar, koskit och annan "olicklighet", och gumman svimmade av 
på fläcken. 

Då hon vaknade upp ur sin svimning, satt hon vid en stor sten 
invid den plats, där stugan stått. Hon tycktes bara ha varit borta en 
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liten stund, men när hon kom hem, var hennes gubbe jämte några 
karlar han lejt till hjälp ute och sökte henne, och det var fjärde: 
dygnet de nu voro ute på spaning efter henne. 

* 

I ungefär sydlig riktning från Granö by i Degerfors ligger ett 
slåttesland omkring stora och lilla Korbysjön, som av befolkningen 
vanligen kallas Korbe. Denna trakt skall anses vara tillhåll för 
vittra och annat trolltyg. En gång höll folket på att slå där. Plöts-
ligt hördes ett fruktansvärt rammel, som en skara hästar skulle ha 
sprungit förbi i full fart. Men inga spår efter hästar eller något 
annat kunde upptäckas någonstädes på marken efteråt. 

En annan gång hörde slåtterfolket, huru några tycktes hålla på 
med timring uppe på en kläpp i närheten. En del av de osynliga 
drogo timret med buller och bång upp emot kläppen, och under det 
tunga arbetet sjöngo de en för slåttesfolket alldeles obekant melodi. 
Sedan arbetet där uppe tycktes vara slut för dagen, gingo några av 
slåtterkarlarna dit för att se hur det såg ut däruppe, men av något 
arbete eller några varelser funno de ej det minsta spår. 

Ibland på vintern voro karlar från omkringliggande byar på 
skogsarbete i Korbe, och då lågo de under nätterna i en gammal 
bastu, som fanns där. Om kvällarna hördes många konstiga ljud 
utanför bastun. Ibland lät det som grovt hundskall, och det lät, som 
om den skällande hunden gick runt stugan. Var det någon som 
svor till, tystnade skallet. Aldrig kunde spår upptäckas efter den 
skällande hunden. Ibland kunde karlarna höra en mycket egendom-
lig mjuk melodi i flera olika avdelningar, som spelades utanför stu-
gan. En vår, när karlarna lågo därute på skogsarbete, hade några 
en natt varit på tjädervin för att skaffa något färskt att äta. När 
de kommo hem hörde de högljutt prat utanför stugan. Pratet över-
gick till gräl. Men när männen kom intill stugan, tystnade det, och 
något spår av människor kunde ej upptäckas. En gång såg en hel 
mängd slåttesfolk där, huru en mycket storväxt kvinna gick rätt 
över en "bottenlös" blötmyr, där ingen kunde gå, utan att det tyck-
tes besvära henne det allra minsta. 

En pojke hade en gång sina kor i denna trakt. På förmiddagen 
hade han roat sig på egen hand ett tag. När han skulle ta rätt på 
korna igen, steg han upp på en "låga", vindfallet träd, för att lyss-
na efter var han kunde ha dem. Då fick han alldeles bredvid sig se 
en kvinna i en lysande röd känning och med en vit duk på huvudet. 
Hon stod med ryggen emot honom. Han kom ej ihåg sig utan trod-
de det var en flicka från byn, där han bodde, och han sprang fram 
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för att ta fast henne. Men i detsamma försvann kvinnan in under 
lågan. Pojken blev rädd och sprang hem, lämnande korna vind för 
våg. I flera dagar blev han liggande mycket häftigt sjuk. 

* 

Det finnes en del personer, vilka ha rykte om sig att se och höra 
det som är onaturligt. En sådan person i en by i Degerfors berät-
tade följande. En vinterkväll gick han efter landsvägen, då han 
fick höra ett egendomligt läte alldeles framför sig på vägen. I lätet 
kunde han urskilja liksom tre olika toner, en grov, en finare och en 
mycket fin. Bäst det var hördes lätet bakom honom också och så 
övergick det till ett fruktansvärt dån, som kom efter vägen. Han 
skyndade på sidan, och i detsamma kom en black häst jagande för-
bi. Sen den dragit sina färde, blev det alldeles tyst. Några dagar 
efter han haft denna syn, dogo tre personer där i grannskapet, en 
gammal person, en medelålders och ett litet barn. 

En natt, berättade samme man, gick han ut i ladugården att se 
till en ko som, var sjuk. Mitt över vägen till ladugården stod en 
likkista. Han försökte gå förbi kistan flera gånger, men det var 
alldeles omöjligt att göra. Han gick då in igen och lade sig. Efter 
någon timme gick han ut igen, men då var kistan borta. Strax ef-
teråt dog en granne. 



N Å G R A VÄSTERBOTTNISKA O R T N A M N 

Av SETH LARSSON. 

Grosseskären, St. L. Grosskär. 
tanför Nysätra ligga två skär, på generalstabens kartor 
1:200 000 och 1: 100 000 benämnda Qrosseskären, på kon-
ceptbladet 1: 50 000 St., L. Grosskär. Namnen uttalas s t o r-

g r å s s e s k ä r e , l i l l g r å s s e s k ä r e . Det är högst sanno-
likt, att vi ursprungligen haft ett Storgråsjälskäret och Lillgråsjäl-
skäret. Att det första sj-ljudet bytts ut mot ett s-ljud, beror på att 
man velat underlätta uttalet och undvika två sj-ljud efter varandra. 

Om nu Oross(e) — kunde härledas ur något annat ord än grå-
själ, borde väl något ortnamn med denna förled påträffas inne i 
landet, men något sådant är inte känt. 

Att gråsjälen fått bidraga vid namngivningen av holmar och 
skär, är helt naturligt, då man betänker den stora roll, sälj akten 
spelar i kustbefolkningens liv. Som exempel må anföras några 
namn: Gråsjälören och Gråskälsgrundet (1: 200 000) i Luleå 
skärgård, Skälagrundet, /., Y. Skälhällan i Lövångers skärgård 
och Sälgrundet i Bygdeå, dessa sista på konceptbladet 1: 50 000. 
Något skäl till stavningen med sk- föreligger inte. På samma kart-
blad läsa vi också Skärgrunnan söder om Bliska i Bygdeå. Detta 
namn uttalas emellertid s j ä l a g r u n n a , varför namnet borde 
skrivas Själgrunden. Hade vi att göra med skär-, skulle uttalet va-
ra s j ä r i g r u n n a . Vidare ha vi Gråsjälstenarna och Gråsjäls-
bådan söder om Holmön (1: 100 000) samt Själbådan utanför Hu-
sum. Det är också möjligt, att Gråskärshällan utanför Norrbyskär 
och Gråskärsbådan utanför Ulvön höra hit. 

I Sten Grapengiessers uppsats om västerbottniska ortnamn, Väs-
terbotten 1924—1925, läses sid. 134: "När man ser Höjmyren på 
en karta måste man säga att kartläggaren alltför slaviskt följt all-
mogens uttal av ordet h ö, och i andra fall har han brustit i enhet-
lighet vid beteckningen, såsom när en generalstabskarta kallar sun-

Jebäckssundet, Gäddbäckssundet. 
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det, som skiljer Holmöarna, för Jebäckssundet, som är det vanliga 
uttalet på platsen, en annan Oäddbäcksundet, vilket man mera säl-
lan hör, men som förråder namnets ursprung." Namnet torde dock 
inte ha något med 'gädda' att skaffa, utan den kartograf, som skri-
vit det senare namnet, har nog trott, att uttalet j e b ä c k s s u n n e 
varit en förvanskning av g ä d d b ä c k s s u n d e t . Att ett sådant 
uttal enligt Grapengiesser någon gång hörts, beror då på att folk 
sett ordet i tryck och rättat sitt uttal därefter; sådant, som är tryckt, 
har ju folk en viss respekt för. 

Emellertid torde första stavelsen je- betyda 'lä'. Jämför också 
att läsa (igen) heter j e e s, lätt j e 11 och le katt j e k a 11. Namn-
tolkningen motsäges ej heller av lokalitetens läge, vilket en blick på 
kartan kan övertyga oss om. Av de västerbottniska ortnamn, som 
hittills insamlats, känner jag blott ett med samma lä- som förstavel-
se, nämligen j e h ä 11 a, Lähällan, i en sjö i Brände i Nysätra. 
Om Läs kär se nedan. 

Läskär, Ledskär. 
En holme i Avafjärden, Lövånger, kallas på generalstabskartan 

1: 200 000 Ledskär, på konceptbladet 1: 50 000 däremot Läskär. 
Uttalet är 1 ä j s k ä r. Skrivningen Ledskär är därför den riktiga, 
Läskär skulle uttalas j e s k ä r. En benämning Läskär skulle för 
övrigt inte alls passa, då skäret inte ligger i lä, snarare tvärtom. 
Vad förstavelsen Led- beträffar, kan den tänkas komma av adjekti-
vet 'led' eller verbet 'leda'. 

Missjön. 
I ovan citerade uppsats av Grapengiesser förekommer också föl-

jande uttalande sid. 134: " M j ö s j ö n , Missjön, Mjödvattnet betyda 
helt säkert det trånga, åtsnörpta vattnet av fornsv. m i ö, smal." 
Att Missjön skulle ha denna betydelse kan ej vara riktigt. Vi ha 
två sjöar Missjön i Lövånger, den ena norr om Lövvattnet och den 
andra norr om Hökmark. Då namnen äro lika, bör också anled-
ningen till namngivningen vara densamma. Något, som är gemen-
samt för dessa sjöar, är deras läge. Båda ligga nämligen mitt emel-
lan och i omedelbar närhet av två andra sjöar, den förra mellan 
Ängessjön och Lövvattnet, den senare mellan Degerträsket och 
Hökmarksträsket. Därför ligger det nära till hands att antaga, att 
Missjön en gång hetat Midsjön, d. v. s. 'mittsjön'. Midsjön har se-
dan blivit Missjön, på samma sätt som m i d s o m m a r blir m i s-
s o m m a r . Att en lokalitet uppkallats efter sitt läge mellan två 
andra av samma slag, ha vi andra exempel på i Mittiberget, Mittet-
myran och Mittifjärden (mellan Ostnäsfjärden och Gubbholmsvi-
ken ). 
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Skråmträsk. 

Skråmträsk är en by i Skellefteå socken vid Skråmträsket. Byn 
har helt säkert uppkallats efter sjön. Skråm- har ingenting med 
'skråma' att göra, då ju detta ord i norra Västerbotten heter 
s k r a a m, liksom 'båt' heter b a t. I södra Västerbotten är utta-
let s k r å å m , b å t . 'Hål' däremot heter i norra Västerbotten h å l , 
i södra h ö 1 el. dyl. På fornsvenska heter h å 1 hal, hol. S k r å m -
bör därför också heta s k r u m , s k r o m på fornsvenska. Något 
sådant ord är emellertid ej känt från fornsvenskan. I äldre ny-
svenska däremot finns ett ord s k r o m = vad som skrymmer, mas-
sa, stomme. S k r o m ( s k r u m ) hänger alltså ihop med 
s k r y m m a , liksom r u m med r y m m a , h u s med h y s a 
o. s. v. Skråmträsk skulle alltså betyda ungefär detsamma som 
S t o r t r ä s k . 

I Närke finns ett Skråmsta, där Skråm härletts ur ett isländskt 
personnamn Skrumr (Jöran Sahlgren, Namn och Bygd 1927). 
Om vi hade att göra med ett personnamn i Skråmträsk, skulle vi an-
tagligen ha haft ett s med, som vi t. ex. ha i Jonsträsk. Redaktör 
Ernst Vesterlund i Skellefteå uppger, att det funnits en gammal 
man, som av folk kallades för Storskråmmen, och framkastar möj-
ligheten, att Skråmträsk kommer av ett liknande namn på en per-
son. I detta fall torde det emellertid vara så, att personen fått sitt 
namn efter sjön, där han bodde. Sjönamn, uppkallade efter per-
soner, äro f. ö. ej så vanliga som de, som uppkallats efter något för 
sjön utmärkande. 

Strax norr om Skråmträsket ligger en liten sjö, och söder om det 
ligga ett par andra. Det är troligt, att alla dessa en gång bildat en 
enda sammanhängande sjö. På en karta i serien Y 131 i lantmäte-
ristyrelsens arkiv, "Afcopierat 1714", sammanföras också dessa 
sjöar under namnet Skromtrasken. 

I Norsjö förekommer också förleden Skråm-, Norra Skråmhålet, 
vik av Kedträsket, och Södra Skråmhålet, tjärn väster om Ljusträs-
ket vid Kedträsket (enl. B. Nygrens uppteckningar i Ortnamnsar-
kivet). Även här torde det vara sannolikt, att vi ha ett ord, som inte 
är ett personnamn utan betyder s t o r . 



P E R A D A M K J E L L E R S T E D T 
En f o l k e t s vän. 

Av ERIK MODIN. 

Med fullaste skäl kan det omdömet fällas. Visserligen tillhöra 
lantmätare ej de statens ämbets- och tjänstemän, som ge-
nom själva sin tjänsteställning kunna sägas vara "impopu-

lära". Tvärtom. Ofta har jag vid uppteckning av folktraditioner 
funnit goda eftermälen om de män som "skiftat" i bygden. 

Ett bland de bästa hörde jag såväl i södra Jämtland som senare 
i Västerbotten om 1 :e lantmätaren i den förra landsorten, styres-
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mannen för avvittringsverket i sistnämnda landskap, P. A. Kjeller-
stedt: "han var en folkets vän". 

Personligen kände jag honom icke. Men förhållanden ha gjort, 
att jag kommit att inhämta varjehanda om denne utmärkte man, 
och jag tror mig bereda hembygdsboken "Västerbottens" läsare en 
tillfredsställelse, då jag sammanställer en liten minnesruna över 
honom, på samma gång jag posthumt befordrar till trycket en 
skrivelse av hans hand, som på sitt sätt visar hans omisskännliga 
nit för småfolkets bästa även på det område, dit hans offentliga 
verksamhet var förlagd. 

Kjellerstedt var född västerbottning. Hans far var häradshöv-
ding med lagmans titel — "den siste lagmannen i Västerbotten" —• 
Adam Magnus Kjellerstedt. Till komplettering av Anna Werners 
artikel i hembygdsbokens förra årgång "Bland lagmän och rätts-
lärde" må några biografiska underrättelser också om honom här 
lämnas. 

Lagman Kj. var till börden smålänning, född 19 sept. 1783 i 
Nissafors, varest fadern var lantbrukare och affärsman. Som hä-
radshövding ägde och bebodde han den vackra egendomen Avan i 
Lövångers s:n, belägen ungefär mitt emellan länets båda städer. 
Där avled han också år 1851 den 21 febr. Om denne högt betrod-
de man är sagt: "han var skicklig och human domare, omutligt rätt-
rådig, och i det enskilda gästvänlig och vänsäll"; han betecknas 
också som "en ordningskarl av första rang". Hans ömsinthet som 
domare belyses av en berättelse om honom, att han, då han en gång 
nödsakades fälla en dödsdom, själv blev så djupt gripen därav, att 
han på flera dar ej var i stånd att lämna sina rum. 

I ett gravkväde vid hans frånfälle gåvos också varma uttryck av 
uppskattning av hans personlighet: 

"Stor är nu saknaden i vår bygd. 
I dig en vän, en far, vi ägde, 
som allas rätt så väl afvägde 
med vishet, varsamhet och dygd. 
Enhvar som sorgsen till dig kom, 
af ondskan gäckad och bedragen, 
han aldrig tröstlös vände om." 

Gift med en handelsmansdotter ifrån Skellefteå landsförs., Anna 
Chatarina Åhman, för sitt tilldragande yttre kallad "Vackra Anna", 
hade lagmannen med henne 8 barn. Av döttrarna blev Fredrique 
gift med tullförvaltaren O. R. Taube i Göteborg, Clara med borg-
mästaren i Piteå stad V. J. Baudin, Carolina (Lina) Catharina med 
komministern i Lövånger J. G. Högbom (mor till bl. a. söner den 
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Kjellerstediska gården, Lövånger. 

bekante geologie professorn A. G. Högbom) och Amalia med kom-
missionslantmätaren E. G. Huss i Lövånger; bland sistnämnda 
makars många barn är att märka generaldirektören Gunnar Huss. 
Av de fyra sönerna var Per Adam, född den 24 maj 1821, den äld-
ste. En yngre broder var den år 1910 avlidne över jägmästaren 
Axel Fredrik Kjellerstedt på Söråker. 

Alla sönerna ägnade sig åt praktiska värv. Livet på lagmans-
gården disponerade också därtill; det var rörligt och verksamt. En 
förträfflig jaktmark hörde till gården, jagande gäster voro ofta där, 
och pojkarna fingo vara med och insupa en stark lust till vistelse i 
naturen, något som säkerligen bestämde deras val av levnadsbana. 
Jordbruket drevs också med flit vid gården. 

Redan som 22-åring avlade Per Adam lantmäteriexamen i Stock-
holm. Tre år senare, 1846, finna vi honom anställd vid den då på-
gående avvittringen i länet, ett arbete varmed han, visserligen med 
tidvisa avbrott, fortfor ända till år 1879. Men vid sidan därav 
var han också från år 1847 vice och från och med 1852 ordinarie 
"kommissionslantmätare och verkställde under årens lopp såsom så-
dan flera omfattande förrättningar. 

Under de många arbetsfyllda åren på olika ställen i länet, ej 
minst i lappmarken, förvärvade Kj. en ingående kännedom om 
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dess förhållanden, vilken kom honom väl till pass, då han tog sig 
för det stora kartografiska arbete, varom längre fram skall talas. 

Hans insiktsfullhet och stora duglighet ledde också till, att han 
år 1866 av K. M:t förordnades till styresman för det verk, avvitt-
ringsverket, vari han arbetade. På denna post utförde Kj. en gär-
ning, som varit av stor betydelse för länets utveckling. Därom he-
ter det i en nekrolog vid hans död: "Besjälad af den öfvertygelse, 
att ortens framtida väl ytterst vore beroende af en tryggad ekono-
misk ställning för den jordbrukande befolkningen, tvekade han, 
aldrig göra denna sin öfvertygelse gällande i de handlingar, hvilka 
hans pligt som embetsman ålade honom. Också lyckades han of-
tast göra sin uppfattning gällande, ty hans omdöme vägde tungt, 
grundat som det var på rik erfarenhet och praktisk duglighet." 1) 

De allmänna principerna för avvittringen, eller avskiljandet av 
kronans marker från enskildas, voro ju i stort sett desamma som 
för de laga skiftena: att ägoinnehaven, så långt sig göra lät, 
skulle sammanföras till enheter med raka gränser. Att genomfö-
ra denna grundsats vid de många nybyggena i lappmarken stötte 
dock på stora svårigheter. Oftast hade dessa grundats på slåttes-
och betesrättigheter på skilda håll, närmare eller avlägsnare från 
nybyggesgården, s. k. ströängar, och åboarne voro för sin på krea-
tursskötseln till stor del grundade utkomst beroende av att få bibe-
hållas vid dessa. Kraven härpå sökte Kj. också i görligaste mån 
vid sina förrättningar tillmötesgå. De åsikter, han under arbetet 
tillämpade och som — med endast ett undantag — delades av hela 
hans medarbetarstab, framgå nogsamt av den skrift, vartill denna 
kortfattade levnadsteckning ville tjäna som inledning. 

Från detta arbete, vilket tagit det mesta och bästa av hans manna-
gärning, skulle han dock ej få skiljas med odelad tillfredsställelse 
och förståelse. Det avlåtna avvittringsförslaget vann icke länssty-
relsens och därmed ej heller K. M:ts godkännande. I följd härav 
avgick Kj. år 1879 som styresman, och avvittringsarbetet fick före-
tagas på nytt under annan ledning och under stora kostnader för 
staten (det har sagts minst l/2 million kronor). 

Men grundtanken i Kj:s arbetssätt har ej kunnat tillbakavisas. 
Den kan tvärtom sägas hava rehabiliterats, såsom mer än en hithö-
rande åtgärd från myndigheternas sida, även på allra sista tiden, 
visat. Det var vissheten om, att han handlat rätt och gagneligt för 
staten och enskilda, som vid arbetsdagens slut satte pennan i hans 
hand för att förklara vad han gjort. Hans uttalande är ett manligt 
och sakkunnigt ord i en för dessa trakters ekonomiska utveckling 

') Ur Umebladet för 21/7 1895. 
10 
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viktig, om också svårlöst fråga, som under mer än en halv mans-
ålder varit föremål för hans trägna omsorger. 

Efter avskedstagandet från avvittringsverket sökte och erhöll Kj. 
omedelbart befattningen som 1 :e lantmätare i Jämtlands län, f rån 
vilken syssla han avgick med pension redan år 1881. 

Efter faderns död, som nämnt år 1851, övertog han såsom äld-
ste sonen egendomen Avan. År 1849 hade han ingått giftermål 
med brukspatronsdottern Ulrika Kristina Häggström från Dal-
kariså i Bygdeå och bebodde med sin familj fädernegården till nå-
got av de sista åren på 1860-talet. De hopade göromålen med av-
vittringen krävde hans närvaro i residensstaden, varför han inflyt-
tade till Umeå, där han köpte en gård vid Storgatan, som senare 
utbyttes mot en vackert belägen sådan mitt emot kyrkan. Denna 
gård gick i likhet med så många andra upp i lågor vid stadens 
brand år 1888. Nu skedde flyttning till det gamla idylliska glas-
bruket Strömbäck, som tidigare varit i hans svärfaders ägo; där 
skötte han om det ganska betydande jordbruket, varför han av sina 
vänner denna tid skämtsamt benämndes "förvaltaren". När Ström-
bäck kom under ny ägare, flyttade Kj. med sin familj till Backen i 
Umeå landsförsamling, varest han efter någon tids sjukdom i de 
sinas krets avled den 22 juli år 1891. 

Sorgen och saknaden vid hans bortgång var lika uppriktig som 
allmän. En av stadens tidningar skrev bl. a.: "Sistlidne gårdags 
morgon gick ur tiden en man, hvars lifsgerning innebär ett så stort 
inlägg i det kulturarbete, som utgör vårt läns glädje och framtids-
hopp, att det vore otacksamt att underlåta sända den bortgångnes 
minne en vördnadsfull fr idshälsning. . . Med skäl må vi vid ran-
den af den nyss öppnade grafven tillviska den vänsälle embetsman-
nen och fosterlandsvännen: Tack för god vakt!" 

Kjellerstedt var en arbetets man som få. Ett vackert minne av 
sin arbetsiver och stora duglighet i yrket har han efterlämnat i sitt 
kartverk: "Karta öfver Västerbottens län", varav 1 :a delen, inne-
fattande nedre landet (i 2 blad), blev sammandragen och författad 
åren 1870—82, 2:a delen, i 4 blad, innefattande lappmarken, åren 
1876—82, båda i skala 1: 250.000. Åt detta vidlyftiga arbete äg-
nade Kj. många års hängivna mödor. Det hade länge varit ett ön-
skemål och behov att få till stånd ett kartverk över länet, och på 
ivriga uppmaningar av landshövding Munthe företog Kj. sig detta. 
För de erforderliga förarbetena skaffade han sig, där han själv ej 
medhann dem, medhjälpare (förf. har som sådana hört nämnas 
lantmätarne kapten Th. Linder, född i länet, Anders Arvidsson, 
död som lantmätare i Halland 1880, m. fl.). 

Vidlyftiga färder måste givetvis företagas för detta arbete, å r 
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efter år. Och det var ej samma lätthet att komma fram i länet då 
som nu, särskilt i den ogästvänliga Lappmarken; även för kost-
hållet måste sörjas på förhand. En lappmarksresa var då som en 
liten "expedition", hälst då den gällde månaders bortovaro från 
hemmet. Den bästa hjälp vid utrustningen för dessa "fjällresor" 
hade han i sin praktiska och omtänksamma maka. 

Kristina Kjellerstedt, f. Häggström. 

Under vintrarna bearbetades så det hopbragta materialet. Kart-
verket trycktes å Generalstabens litografiska anstalt. Bidrag till 
detsamma hade visserligen utverkats av såväl landsting som stats-
verket, men dessa visade sig alldeles otillräckliga. Kj. fick till-
släppa betydande belopp av egna, ej alltför rikt flödande tillgångar. 
Resultatet vart emellertid det första moderna kartverket över Väs-
terbotten. 

Man har i senare tid funnit det Kjellerstedtska kartverket i vissa 
avseenden otillfredsställande, särskilt vad beträffar de högre lapp-
markstrakterna, där de verkställda mätningarna ej torde blivit nog 
grundligt utförda. Kj. själv var medveten om detta, men hoppa-
des få uppleva en ny, rättad upplaga, vilket likväl ej blev fallet 
förr än andra, fullständigare kartor på offentlig bekostnad sågo 
dagen. Hans kartografiska verk var emellertid ett gott pionjärar-
bete, hedrande också det sin upphovsman. Med allt skäl kunde 
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P. A. Kjellerstedt vid 40 års ålder, efter foto taget i Norrtälje. 

det vid hans frånfälle sägas därom: "Genom detta kartearbete har 
Kjellerstedt spridt ett nytt, för det stora flertalet oväntadt ljus öfver 
våra bygder." 

Kj. var, liksom fadern, en vänsäll man, och i det enskilda levde 
han ett lyckligt familjeliv, godmodig och hemkär som han var. Han 
var också naturvän och jägare. Under de få lediga dagar, ämbets-
göromålen beskärde, ägnade han sig hösttiden gärna åt stövarjak-
ten, ett alltifrån barndomen älskat nöje. 1 sällskap med söner, släk-
tingar eller vänner drog han då ut till skogs, fröjdande sig åt de 
muntra dreven och jaktupplevelserna. Ännu när han på äldre dar 
blev rätt döv och ej längre var i stånd att med hörseln följa "Sic-
kans" eller någon annan favorithunds ljudprestationer, ville han ej 
avstå från sina strövtåg i skog och mark. Det blev då den yngsta 
dotterns uppgift att följa med och ange drevenas gång, till dess 
han själv blev i tillfälle att göra slag i saken. Under sina skogs-
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vandringar i och utom tjänsten hade han också förvärvat sig en 
ingående kännedom om naturen, djurens och fåglarnas läten, säll-
synta växter m. m., och det var en fröjd för de unga att av honom 
invigas i dess mysterier. 

Han var också i alla sina förehavanden en redbar man. Samma 
omdöme, som kom hans fader till del, blev också sonens. Hans obe-
sticklighet och rättvisa, liksom också hans välvilja och hjälpsam-
het gjorde honom i hög grad "populär". Bland allmogen nämndes 
han därför ofta med hedersnamnet "Sockenborgesmannen". 

Ett drag av hans obesticklighet må till sist anföras. En dag in-
fann sig i hans hem en bonde från en socken, där Kj. hade skiftes-
förrättning. Mannen medförde en proppfull säck, som han tog 
med sig in på lantmätarens rum. Vistelsen därinne blev dock ej 
långvarig. Själv kom han med fart ut ur rummet och efter honom 
säcken, varur innehållet, en hel del skogsfågel, rullade ut på golvet 
i förstugan. Avsikten med "förningen" är lätt förståelig. 

För den, som nedskrivit dessa minnesrader, har genom allt vad 
jag hört om honom Kj. kommit att framstå såsom bilden av romar-
nes vir probus. 

Han må nu själv tala. 
* * 

* 

KORT HISTORIK 
öfver skattläggning och ajvittring i allmänhet och i Vesterbottens 

lappmark isynnerhet; 
författad år 1887 af P. A. Kjellerstedt. 

Ehuru af konung Gustaf I:s mandat den 3 febr. 1541 m. fl. 
författningar synes framgå, att skattläggningar äfven i en långt af-
lägsen tid verkställdes, förskrifva sig de första underrättelser vi 
derom hafva att tillgå från Carl IX :s tid; men äfven dessa äro långt 
ifrån fullständiga. 

Under denna konungs regering tillsattes den 2 juli 1602 i hvarje 
provins en landtmätare, hvilken skulle först geografiskt afmäta hela 
provinsen och derefter geometriskt byars och hemmans åker och 
äng. De geometriska kartorna inskickades till konungens Räkne-
kammare (numera Kammar Kollegium) att der förvaras. 

De ständiga krig, hvari Sverige var inveckladt under följande re-
genter, lämnade föga tid öfrig att egna åt rikets inre angelägenhe-
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ter, tilldess den för ordning och sparsamhet samt förvaltningsbesty-
ren i olika riktningar städse nitälskande konung Carl XI, förutom 
en mängd andra för Riket gagneliga föreskrifter, uti nådiga bref 
den 19 december 1683 och 30 januari 1688 anbefallde, att landt-
mätare skulle förordnas att å karta lägga de egor, som utgjorde fö-
remål för skattläggning samt deröfver upprätta beskrifning, hvar-
efter domare med nämnd i landtmätarens, kronofogdes och härads-
skrifvares närvaro förrättade skattläggningen samt afgaf betänkan-
de deröfver och öfverlemna handlingarna till Konungens befall-
ningshavande, hvilken embetsmyndighet, jemte eget yttrande, insän-
de skattläggningshandlingarne till Kammar Kollegii vidare bepröf-
vande, i öfverensstämmelse hvarmed slutligen företogs afvittring, 
utbrytning och rösläggning af de skattlagda egorna, eller den åt-
gärd, hvarigenom kronans marker skildes från enskildes egor. 

Kongl. brefvet den 23 augusti 1773 bestämde ny skattläggnings-
metod för Vesterbottens och Norrbottens län och har, med obetydli-
ga jemkningar genom kongl. bref ven den 19 december 1829 och 11 
maj 1860, fortfarit att vara gällande intill dess kongl. förordningen 
den 30 maj 1873, angående skattläggning i Vesterbottens och Norr-
bottens läns lappmarker, utkom. 

Den uti kongl. brefvet den 30 januari 1688 meddelade föreskrift 
för häradshöfdingar att bevista skattläggningar, äfvensom att des-
sa skulle anmälas till granskning vid tinget, upphäfdes genom 
Kongl. Kammarkollegii cirkulär till landshöfdingarne den 8 okto-
ber 1806, som i öfrigt stadgar, att skattläggningar skulle från sist-
nämnda tid förrättas af lantmätare, kronofogde, häradsskrifvare 
och 2 :ne nämndemän och ofördröjligen insändas till Landskontoret, 
med åliggande för Landskontoret, att inom 2:ne månader efter det 
skattläggningen dit inkommit, densamma granska och ombesörja, 
att den, tillika med Konungens befallningshafvandes yttrande, blef 
till Kongl. Kammar Kollegium insänd, hvarefter det, jemlikt kongl. 
brefvet den 26 januari 1808, ålåg bemälda Kollegium att expediera 
beslut genom ordentliga utslag, hvaruti viss tid och sätt borde före-
skrifvas, huru ändring i slika beslut kunde sökas.*) 

Sist berörda föreskrifter fortforo att tillämpas, intill dess Kongl. 
Maj :ts nådiga stadga, angående afvittringsverket i Vesternorrlands, 
Vesterbottens och Norrbottens län af den 10 februari 1824 blef gäl-
lande, och dess 1 § är af följande lydelse: 

*) Instruktion för Afvittringsrätten i Vesterbottens län den 23 maj 1780 föreskrifver åtskilliga ändringar beträffande skattläggningar och dermed ge-menskap egande frågor, dels ock behandlingen i öfrigt af skattläggningsären-den, och Kongl. brevet till Kammar Kollegium af den 29 april 1830 stadgar bland annat: "Till by eller hemman, som enligt instruktion för Afvittrings-
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"Afvittringens föremål äro: 
"Att skilja Kronans marker från enskildtes egor"; 
"Att af Kronans marker tillägga svaga hemman fyllnad i deras 

behof"; 
"Att urskilja hvad hemman utöfver deras mantal och ränta i 

egor innehafva" etc. etc. 
och 5 §: "Vid utbrytningens verkställande bör, så mycket möjligt 
är, hvar och en hemmansegare i ett sammanhang tilläggas sin af-
skilda del och äfven vid sina inegor bibehållas eller, om det ej kan 
ske, jemngodt vederlag tilldelas. Skulle åter på något ställe egor-
na hafva serdeles belägenhet, att hvarken genom vissa hemmans 
utflyttning eller eljest utbrytning i ett sammanhang med bibehållan-
de af allas rätt och jemnlikhet blifver möjlig, må två, högst 3 skif-
ten tillåtas". 

"Nybyggen deremot, så på öfverloppsjord som kronoallmänning, 
böra helst så läggas och indelas, att hvardera sin egorymd i en 
sträckning erhåller, om lokalen sådant medgifver; i annan händelse 
förhålles med nybyggens utbrytning på enahanda sätt som här för 
redan varande hemman är stadgadt". 

Af det anförda framgår obestridligen hvad för öfrigt åsyftas med 
all skiftesläggning: att all egoblandning skall undvikas samt att 
alla egor för by, hemman eller nybygge skola läggas inom helst ett, 
högst 3 skiften med rediga begränsningar. 

Det är nogsamt kändt, att under afvittring i nedre landet inom 
Vesterbottens län åtskilliga äldre byar och hemman, hvilka utgjor-
de föremål för skattläggning och afvittring dels under förra, dels 
ock under början af innevarande århundrade till år 1824 bibehöllos 
vid ströängar, kringspridda på flere ställen utom deras områden 
och utan formliga gränser, äfvensom att dylika missgrepp ofta för-
anledt till mångåriga tvister, tidsödande bestyr för landtmätare och 
godemän samt ökade kostnader för Kronan vid tillämpning af före-
skrifter uti afvittringsstadgan den 10 maj 1824: "att dylika egor, 
till förekommande af egoblandning, skulle förmedelst egoutbyten 
sammandragas inom rediga skiften"; och öfverallt på nedre landet, 
omfattande fjorton socknar, der byar och hemman förekommit, hvil-
ka undergått afvittring efter äldre författningar och dervid bibehål-
lits vid ströängar på Kronans marker, hafva. alla utan undantag, 
hvilka haft sig överinseendet öfver afvittringen anförtrodt, strängt 
rätten i Vesterbottens län den 23 maj 1780 undergått afvittring, hvilken Ko-nungens befallningshafvande genom utslag, som mot jordegarne vunnit laga kraft, fastställt, skall den nu pågående afvittringen icke sträcka sig, utan den förra afvittringen, äfven om den icke blifvit af Kammarkollegium underställ-ningsvis pröfvad och fastställd, anses såsom lagligen afslutad och stadfästad". 
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hållit på, att dylika egor till förekommande af tvister och oredor för 
framtiden skulle sammandragas och begränsas inom formliga skif-
ten. 

För att komma till detta resultat, åvägabragtes vid behörigen ut-
satta sammanträden och i närvaro af allmänna ombud, der sådana 
erfordrades, föreningar om egoutbyten med redan afvittrade byar 
och hemman, hvilkas innehafvare, de der i allmänhet kommit till 
erfarenhet om de olägenheter egoblandning i mer eller mindre mån 
alltid medför, åtnöjde sig att taga afrösningsjord efter särskild gra-
dering i vederlag mot inrösningsjord, der belägenheten sådant ford-
rade; och beträffande oskattlagda, men skattläggning underkasta-
de byar, hemman eller nybyggen, träffades likaledes emellan del-
egare i by, hemman eller nybygge föreningar om att inegorna skul-
le upptagas såsom byns, hemmanets eller nybyggets gemensamma 
tillhörighet och det vid taxeringen uppkommande belopp, uttryckt 
enligt skattläggningsmetodens föreskrift i daler, öre och penningar 
silfvermynt, repartiseras efter hvarje delegares provisionella skat-
tetal, hvarefter alla delegare i samfälligheten hvar för sig erhöllo 
det skattetal, som motsvarade det belopp i daler, öre och penningar 
silfvermynt, som enligt repartition på dem belöpte, dock med rätt 
för hvar och en att bibehållas vid sådane egor, hvarå arbete blifvit 
nedlagt, intill dess laga skifte möjligen komme att öfvergå samfäl-
ligheten, då de rubbningar i afseende på innehafvet, som deraf kun-
de blifva en följd, lätteligen bleve utjemnade genom ersättning för 
odling och häfd. 

Genom ett slikt förfarande vanns icke allenast en högst betydlig 
besparing i kostnaderna för Kronan och i tid för landtmätare och 
godemän, utan jemväl den fördelen, att myrslogar och ströängar, 
som icke kunde slutas inom högst 3 :ne skiften för by, hemman eller 
nybygge och icke erfordrades för deras framtida bestånd, utan olä-
genhet kunde frånhändas delägare i by, hemman eller nybygge 
utan vederlag, då förlusten drabbade alla delägare i samfällighe-
ten; och jag är i tillfälle att upplysa, att uti de tretton socknar å 
nedre landet, som utgjorde föremål för afvittring under den tid jag 
tjenstgjorde såsom styresman för afvittringen i länet, icke ett enda 
klagomål förspordes öfver berörda förfarande. 

För öfrigt mötte ofta svårigheter, ja stundom omöjligheter att 
kunna rätt uppteckna hvarje delegares inom by, hemman eller ny-
bygge innehaf, emedan en del ängeslägenheter begagnades i sam-
bruk, andra åter af olika egare under ett eller flera år, och en del 
utarrenderades årligen och arrendesumman fördelades emellan del-
egarne efter hvars och ens innehaf vande provisionella skattetal. 

Vid företagen skattläggning och afvittring i Vesterbottens lapp-
mark, hvarmed början gjordes med Lycksele socken och dertill hö-
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rande Örträsks kapellförsamling, hafva deremot helt andra åsigter 
gjort sig gällande hos den nya styrelse, hvilken öfverinseendet 
öfver afvittringen nu ålåg, och då följderna deraf tvifvelsutan kom-
ma att utöfva ett oberäkneligt inflytande i framtiden på eganderätts-
frågan m. m., vill det synas mig, som skulle en belysning af fak-
tiska förhållanden böra lemnas åt eftervärlden, som icke lärer un-
derlåta att med oväld bedöma situationen. 

Till en början återgifves här ordagrant följande från stadgan 
om afvittring i Vesterbottens och Norrbottens lappmarker af den 
30:de maj 1873: 

§ 19 mom. 2: "Att hvarje område lägges i ett skifte, innefattande 
både skogsmark och inegor, eller, der sådant utan verklig skada för 
någon delegare ej kan ega rum, i så få skiften, omständigheterna 
medgifva; men skulle flere skiften än fyra anses erforderliga, un-
derställes frågan Vår Befallningshafvande, som eger att derom för-
ordna". 

Mom. 3: "Att hvarje delegare bibehålies vid sina inegor, så vidt 
de falla inom området." 

Mom. 4: "Att för beredande af så lämpligt skifte, belägenheten 
medgifver, delägare är pliktig att med sina inegor, i den mån de ej 
skulle falla inom det blifvande skogsområdet, ingå i egoutbyte med 
annan delegare eller Kronan, ehvad det å någondera sidan yrkas 
eller ej;" samt 

Mom. 5: "Att mark, som, utan att vara odlad, innehafves af hem-
mansegare eller åbo, må, så vidt den ej för hemmanets eller ny-
byggets bestånd erfordras, kunna, för beredande af lämpligt skifte, 
innehavaren frånhändas utan vederlag". 

Sedan afvittringen på nedre landet blifvit i det aldranärmaste 
af slutad, börjades egoaffattning år 1870 i Lycksele lappmarks-
socken och till berörda socken hörande Örträsks kapellförsamling,, 
och fortsattes samt afslutades de derpå nästföljande åren, hvarefter, 
och sedan under tiden afvittringsstadga för Vesterbottens och Norr-
bottens läns lappmarker hunnit utarbetas och vunnit sanktion, skatt-
läggningsgöromålen år 1874 börjades. Under de derpå nästföl-
jande åren till och med 1878 fortsattes egoaffattningen i Fredrika, 
Åsele, Vilhelmina och Dorotea socknar. Samtidigt dermed hade 
skattläggningsberedningen och områdestilldelning så framskridit, 
att skattläggningsförslagen för Lycksele och Örträsk i slutet af år 
1877 samt för Fredrika och Åsele socknar i början af 1878 kunde 
till Konungens befallningshafvandes pröfning öfverlemnas, dervid 
enahanda grunder blifvit följda, som varit tillämpade vid skattlägg-
ning å nedre landet, och föreningar träffats i likartadt syfte, som 
härförut är omnämndt. 
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Genom utslag den 2 mars 1878, rörande skattläggning och af-

vittring i Örträsks kapellförsamling, ogillades skattläggnings- och 
afvittringsåtgärden, och ärendet återförvisades till förnyad hand-
läggning af landtmätare och godemän på hufvudsakligen följande 
skäl: 

"Att skiftesläggningen på vissa ställen ansågs oformlig"; "att 
ett onödigt flertal skiften blifvit utlagda, hvilket kunnat undvikas 
genom egoutbyten"; "att skogsanslagen i allmänhet blifvit för högt 
tilltagna samt att delegarne ej egt rättighet att träffa föreningar om 
sättet för skattläggningens verkställande, eller de afvittringslandt-
mätare, som verkställt taxering och områdestilldelning, varit be-
rättigade att å sådan förening fästa afseende." 

Någon förening om skattläggningens verkställande, såsom Ko-
nungens Befallningshafvande alldeles oriktigt antagit, har dock 
aldrig träffats, hvarom de vid skattläggningsberedningen förda pro-
tokoll bära oförtydbart vittnesbörd. 

De slutna avtalen avsågo endast det vid taxeringen uppkomna 
summariska örestalets för hvarje by, hemman eller nybygge fördel-
ning emellan delägare i förhållande till hvars och ens innehafvan-
de provisionella skattetal, då det på hvar och en belöpande örestal 
utgjorde grunden för mantalets bestämmande, hvaraf uppenbar-
ligen framgår, att Kronans rätt icke i någon mån förnärmades. 

Medelst serskildte utslag under samma år 1878 har Konungens 
Befallningshafvande, angående skattläggning och afvittring af by-
ar, hemman och nybyggen i Lycksele, Fredrika och Åsele lapp-
marks socknar, der föreningar af här ofvan antydda innehåll jem-
väl träffats emellan åboerne, med undanrödjande af alla efter ego-
affattningen vidtagna åtgärder äfvensom af samtliga emellan del-
egarne träffade föreningar, visat skattläggningsärendena åter till 
vederbörande landtmätare att med biträde af godemän förnyad 
skattläggning företaga. 

I anledning af under tiden hos Konungens Befallningshafvan-
de skriftligen gjorda framställningar både af Styresmannen och åt-
skilliga vid afvittringen anställda landtmätare, huruvida meranämn-
da föreningar kunde anses bildande, har Konungens Befallnings-
hafvande uti till Styresmannen den 13 och 30 april 1875 aflåtna 
skrifvelser förklarat sig vilja i sammanhang med hufvudsaken der-
öfver meddela yttrande, en uraktlåtenhet, som vållat Kronan en 
kostnad på minst Etthundratjugutusen (120,000) kronor, utan att 
lända vare sig Kronan eller enskildte till någon båtnad. 

Att jordegarne emellertid varit i sin fulla rätt att sluta de ogil-
lade föreningarna, framgår tydligen af 9 § i gällande afvittrings-
stadga för lappmarken, som stadgar: "att skiftesstadgans före-
skrifter, angående landtmäteriförrättningar i allmänhet, skola tje-
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na till efterrättelse, så vidt ej annorlunda är förordnadt" och jem-
likt 6 kapitlet, 53 och 54 §§, samt 11 kapitlet, 69 §, af Kongl 
Maj:ts förnyade nådiga stadga om skiftesverket i Riket den 9 no-
vember 1866 innehålla de klandrade föreningarne sådan fråga, 
hvaröfver jordegare ega beslutanderätt, och ogillandet af desamma 
innefattar derjemte tydligen ett i högsta grad obefogat klander af 
de åtgärder, som vunnit bifall af nu varande Länsstyrelses 2:ne 
närmaste företrädare i Embetet* vid pröfning af skattläggnings-
förslag för de 14 socknar, nedre landet omfattar. 

Öfver Konungens Befallningshafvandes ofvan åberopade utslag, 
angående afvittringen i lappmarken, anfördes hos Kongl. Maj:t 
underdåniga besvär, hvaruti samtliga delegare, emellan hvilka för-
eningar träffats, sökte framhålla nyttan och nödvändigheten af att 
dessa föreningar finge ega bestånd, hvilken åsigt äfven delades uti 
från Styresmannen och landtmätarne infordrade yttranden; men 
Konungens Befallningshafvande har uti afgifvet underdånigt utlå-
tande förklarat, dels att sådant skulle menligt inverka på Kronans 
rätt, en uppgift, såsom vararande oriktig och vilseledande, omöjli-
gen låter sig bevisas, dels ock att de uppgifna svårigheter som möt-
te i fråga om upptecknandet af hvarje delegares innehaf, "saknade 
all grund", slagord, desto mer vågade, som Konungens Befall-
ningshafvande helt och hållet saknade kännedom om lokala förhål-
landen i lappmarken och inbyggarnes plägseder. 

En gifven följd af Konungens Befallningshafvandes underdåni-
ga utlåtande blev följaktligen, att Kongl. Maj:t, utan att yttra sig 
om giltigheten eller ogiltigheten af de träffade föreningarne, lem-
nade de underdåniga besvären utan afseende. 

Att emellertid de uppgifter i afseende på delegarnes innehaf, som 
här ofvan omförmälas, öfverensstämma med verkliga förhållandet, 
kan närmare inhämtas af bilagda bevis (Litt. A och B). Uti till 
Afvittringsstyresmannen under den 10 november samt 3 och 28 de-
cember 1877 aflåtna skrifvelser har Konungens Befallningshafvan-
de i fråga om utläggning af flere skiften än afvittringsstadgan utan 
underställning tillåter förklarat landtmätarne oförhindrade att, till 
minskande af skiftesantalet, frånhända delegare åtskilliga änges-
lägenheter utan vederlag, hvaremot samma embetsmyndighet uti 
cirkulär den 14 maj 1879 (se bil. Litt. C) bland annat anbefallt: 
"att sedan skattetalet å det gamla innehafvet blifvit i överensstäm-
melse med föreskrifterna uti 17 § af afvittringsstadgan bestämdt, 
detta skattetal ej må rubbas", hvilken föreskrift står i uppenbar 
strid både med nyss åberopade skrivelser och 19 § 5 mom. af mer-
berörda nådiga stadga och derjemte lägger hinder i vägen för till-

* Landshöfdingarne G. L. Munthe och E. V. Almqvist. 
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lämpning af sist åberopade stadgande, som tillåter, "att lägenhet, 
som, utan att vara odlad, innehafves af hemmansegare eller åbo el-
ler nybyggare, må så vidt den ej för hemmanets eller nybyggets be-
stånd erfordras, kunna, för beredande af lämpligt skifte innehafva-
ren frånhändas utan vederlag". Skattetalet bör naturligtvis min-
skas med så stor del, som motsvarar öretalet å de egor, som från-
händas innehafvaren utan vederlag, ty eljest blefve ju åbon beskat-
tad för egor, som han ej innehar, hvilket tydligen innebär en orim-
lighet. 

Med trettiofemårig erfarenhet såsom landtmätare måste jag inse, 
hvarthän här ofvan omordade anordningar skulle leda, hvadan jag, 
för att undgå misstanken att hafva medverkat till främjande af så-
dana missgrepp, som ovillkorligen skulle försätta afvittringen i 
sämre skick än den befann sig för öfver hundra år sedan, begagna-
de första lägliga tillfälle att begära entledigande från Styresman-
nabefattningen för afvittringen i Vesterbottens län och söka annan 
anställning, hvilken jag äfven lyckades erhålla, oaktadt jag nog-
samt insåg, att detta mitt förfarande skulle bidraga att undergräfva 
mitt ekonomiska självbestånd, emedan mina inkomster reducerades 
till mindre än hälften af hvad jag åtnjöt såsom styresman för af-
vittringen. 

Då skattläggningens och afvittringens handhafvande i lappmar-
ken efter de grunder, Konungens Befallningshafvande sålunda be-
stämt snart befanns ohållbart, utverkades af samma embetsmyndig-
het såsom palliativ Kongl. Maj:ts nådiga bref den 20 juni 1879, 
hvarigenom "innehafvare af flere eller färre ängeslägenheter, som 
vid afvittringen fallit utom byars, hemmans eller nybyggens områ-
den, berättigas att vid dem blifva bibehållne, tilldess de kunna mot 
annan mark utbytas", en åtgärd, som i en sannolikt icke aflägsen 
framtid, ovillkorligen måste leda till ökade kostnader för Kronan 
samt förvecklingar och oredor af mångfaldig art, då deremot all 
egoblandning kunnat förekommas, derest ofta berörde föreningar 
fått ega bestånd och Konungens Befallningshafvandes ofvan åbe-
beropade cirkulär uteblifvit. 

I uppenbar strid mot Konungens Befallningshafvandes egna ut-
slag af år 1878, angående skattläggning och afvittring i Örträsks 
kapellförsamling samt Lycksele, Fredrika och Åsele socknar, har 
samma embetsmyndighet sedermera genom utslag gillat och fast-
ställt utläggning af ett antal skiften vida öfverstigande det som före-
slagits uti de ogillade skattläggningsförslagen för samma socknar, 
hvilket faktiska förhållande närmare kan inhämtas vid jemförelse 
emellan ogillade och nya samt fastställda skattläggningsförslagen, 
af hvilka t. ex. det för Umgransele, Norrbacka och Stenkulla af-
vittringslag i Lycksele socken upptager 172 (säger Etthundrasjut-
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tiotvå) särskildta, på kronoparker vidt kringspridda starrvalls-
ängar, omfattande en ytvidd af 2787 qvadratrefvar utan rediga 
gränser, eller något öfver 497 tunnland. 

Det har ingalunda varit min afsikt att med föregående fram-
ställning väcka misstro till dem, som haft sig ledningen af afvitt-
ringen i Vesterbottens lappmark ombetrodd. Och hvad skulle jag 
vinna med ett dylikt försök? Jag känner alltför väl, huru åren 
med sin järnhand mer och mer börjat trycka mig och mina återstå-
ende dagar torde vara lätt räknade; men innan jag lutar mitt huf-
vud till den sista hvilan, har jag inför efterverlden velat rentvå mig 
från möjlig misstanke att hafva rådt och hulpit till afvittringens 
utförande i Vesterbottens lappmark på sätt som skett. 

* 

Rätt avskrivet från en hos avlidne förste lantmätaren P. A. Kjellerstedts 
efterlämnade barn förvarad handling, betygar 

Umeå i lantmäterikontoret den 16 maj 1916. 
e. f. 

Helmer Huss. 



K U N G L I G I D R O T T I M A R S F J Ä L L E N 
Några bilder från Prins Gustaf Adolfs vistelse i Västerbotten 

i mars 1930. 

Ransarådalen. 

"Det har sin alldeles säregna tjusning att komma till trakter, 
som ännu icke exploaterats av en hänsynslös turistström. Vi hade 
en känsla av att stå på helig mark, när vi spände av skidorna vid 
lappväsendets stuga i den lilla byn Fatmomakk, tre mil från norska 
gränsen." "Alldeles intill oss höjde det lilla vitmålade ka-
pellet sitt torn som en sista utpost mot vildmarken, och långt borta 
i öster skymtade Marsfjällens gigantiska silhuett genom den ljusa 
natten. Redan från första stunden stodo vi stumma av vördnad in-
för den storlagna skönheten hos denna orörda fjällnatur." 

Citatet härovan är hämtat ur inledningen till en i Lundsbergs sko-
las tidning publicerad skildring av den sportfärd, som hertigen av 
Västerbotten H. K. H. Prins Gustaf Adolf förliden vår företog till 
västerbottensfjällens jungfruliga land. Författare till den hurtiga 
och intressanta skildringen är en av prinsens unga färdledsagare 
och kamrater, fil. stud. Åke Setterwall, Stockholm. 
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Redan tidigare under årens lopp har Prins Gustaf Adolf gjort be-

kantskap med den svenska fjällvärlden, framför allt under en skid-
färd i jämtlandsfjällen. Men talar ryktet sant, lär H. K. H. i det 
landet funnit alltför påtagliga spår av civilisationen (i form av 
kringspridda apelsinskal m. m. dylikt, som det naturälskande sven-
ska folket envisas med att vilja kvarlämna på de vägar, där det dra-
ger fram) för att finna det nöje av färden, som han hoppades. Och 
så skedde det, att H. K. H. i år sträckte ut färden till sitt eget nord-
liga hertigdöme. 

Alltjämt citerande herr Setterwalls skildring låta vi oss berättas 
ett och annan om den fem dagar långa vistelsen däruppe i det vi-
taste och vackraste av riken: 

"Lapptillsyningsmannen Petrus Holmgren hade värmt upp stu-
gan och väntade med kaffebordet dukat på det stora ögonblicket, 
då han skulle få hälsa Prins Gustaf Adolf välkommen till sina nej-
der. I övrigt bestod sällskapet av adjutanten kapten Åge Lund-
ström, Trubba och Ulf Olsson, lappfogde Cederberg, vår värderade 
ciceron och matmamma, samt undertecknad". — 

På Gemonfjäll. 
H. K. H. den andre från värister. 
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Graipesvare. 

Andra dagens morgon sker den första starten: 
"Under natten hade det kommit några cm. nysnö, och glidet var 

storartat. Vi hade en ganska lindrig tur framför oss, knappast 450 
m. stigning, men St. Gemon var brant och efter en timme började 
det kännas i de relativt otränade benen. Sedan vi passerat träd-
gränsen, gick det raskt undan i sick-sack uppför kalfjället, och när 
vi till slut nådde toppen, var "lappen" ( = Cederberg) långt efter. 
Efter att ha plockat på oss vad vi hade av pullovers och vindrockar, 
stodo vi en stund och pöste över att ha åkt ifrån vår förare, till vi så 
småningom huttrande förstodo, att inget ylle i världen hjälper, om 
skjortan är våt. Och från och med nästa dag tillägnade vi oss den 
riktiga "fjällunken". 

Nedfärden blev vår första verkliga sensation, och Prinsen, som 
intet ont anande kom in i en nysnödriva, gjorde en lång båge genom 
luften. Den kullerbyttan kostade ett bräckt revben, ett faktum som 
ju visserligen inte kunde konstateras förr än i Stockholm, men som 
nog ändå då och då under de följande dagarna blev ganska känn-
bart." 

"Efter den relativt korta turen hade vi god tid att göra i ordning 
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Lunchrast. 

den lukulliska middagen med smörgåsbordet, ripor och frukt. När 
jag skriver "vi", menar jag egentligen "lappen". Vi andra skötte 
bara dukning, brödrostning, brännvinskylning och några andra de-
taljer. Men framför spiseln stod Escofficer-Cederberg och läste 
sina trollformler över kastrullerna. Jag är säker om att restaurant-
chefen på Grand Hotell skulle ha vinkat med ett tio-årskontrakt, 
om han fått vara med och avsmaka de där riporna. Eller renbif-
fen!" 

Följande dag ägnas åt en bestigning av Graipesvare. Vädret 
är hela tiden strålande, men kylan stundom bitande stark, denna 
dag minst 31° C., men de glada och spänstiga ungdomarna togo 
den saken trankilt. 

Näst sista dagen sparades för den största strapatsen, bestigning 
av Marsfjällets högsta topp 1589 m. över havet. 

"Det var dålig sikt och snö i luften, när vi startade på morgonen, 
och utsikterna att nå upp voro ganska små. Men sedan vi efter 
några timmars hårt arbete trängt genom det sista molnlagret, lät-
tade det som genom ett trollslag. Ungefär 500 meter från toppen 
måste vi lämna skidorna och steg för steg arbeta oss uppför den 

10 
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i l l ® 

På Marsfjället. 

Rast på fjället. 
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stenhårda branten. Väl uppe på det väldiga, snöbegravda stenrö-
set fingo vi dock den rikligaste lön för vår möda. Medan den hår-
da fjällvinden obevekligt svepte fram över oss, läto vi våra förund-
rade blickar vandra fram över ett sagoland av skönhet. Långt un-
der oss sjöarne, de mörka barrskogarne och kapellet som en liten 
knappt skönjbar vit prick, och där bortom till oräkneligt tal den 
ena toppen efter den andra i opalskimrande vithet lyftande sin hö-
ga hjässa över horisonten." — 

"Efter en glänsande festmiddag samma kväll stiftade vi den ex-
klusiva Marsfjällstoppens Vinterklubb, maximitid fyra och en halv 
timme, tillträde för alla som styrka sig hava uppfyllt fordringarna 
Och dagen därpå gjorde vi i sakta mak en tur över "småfjällen" 
runt Fatmomakk, vilade benen och lapade solsken. Sedan bar det 
av igen i vargskinnspälsar och renhudar efter skarpsprungna nord-
svenska hästar över de långa sjöarne mot södern och civilisatio-
nen." — 

Så slutade alltså H. K. H. prins Gustaf Adolfs och hans vänners 
första sporttur i Lappland. Landet hälsar honom välkommen åter. 

* * 

För älskvärdheten att ställa samtliga denna skildring illustrerande foton 
till årsbokens förfogande frambär Red. till lappfogde Hans Cederberg i Umeå 
sitt förbindliga tack. 



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 GRANFELT. 
(Efter radioföredrag) Forts, från föreg. årsbok. 

D e l . II. 

Från år 1700 till nuvarande tid. 

K a p . VII. 
DET STORA NORDISKA KRIGET, 

en strid, som de västerbottniska städerna förde med varandra 
och med kustbönderna om rätten att bedriva sjöfart och han-
del i övre Norrland hindrade icke, att fruktbärande samarbe-

te etablerades och att såväl borgare som bönder, då det gällde, bil-
dade en enig front utåt. Avund och kiv frodades visserligen här 
som annorstädes, men hjälpsamheten mot en nästa, som råkat i nöd, 
liksom uppoffring av egna fördelar och egen bekvämlighet, då sam-
hället så fordrade, fingo Västerbottens invånare mer än andra sven-
skar visa prov på under de svåra åren i slutet av 1600-talet och bör-
jan av 1700-talet. 

Slutet av 1600-talet — den svenska stormaktens tid — var en 
stridens tid på gott och ont i vårt land. De flesta krigen slutfördes 
med lyckligt resultat, och det svenska krigarnamnet var vida berömt. 
Men i krigets spår följde ofta råa seder, vidskepelse och övertro. 
Den naiva godtrogenheten och de andliga farsoterna växte i kapp 
med den religiösa innerligheten. 

De i vårt land talrikt förekommande häxeri-processerna äro ett 
utslag härav. Tron på att kvinnor och särskilt äldre och på ett eller 
annat sätt originella kvinnor stodo i förbund med djävulen var 
mycket allmän. Rättegångarna mot de för trolldom anklagade stac-
karna vittna om en frodig fantasi ej endast hos den obildade delen 
av folket utan även hos bildningens bärare och högsta representan-
ter. Så var dock mindre fallet i Västerbotten än annorstädes. Det 
berodde nog ej minst på att landshövding Graan, som verkade i 
Västerbotten under häxprocessernas blomstringstid, hade en vidsynt 
och mänkslig uppfattning på de föregivna häxorna. 
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Redan före Graans landshövdingetid förde västerbottningarna 

under ledning av nitiska präster en skarp kamp mot de av onda an-
dar uppfyllda häxorna. En kvinna, som hette Signy, hade av sin 
man år 1650 anklagats för trolldom, sattes därför i fängelse och 
rönte där hårdhänt behandling. Hon blev trots sitt nekande dömd 
till döden och benådades först på avrättningsplatsen, enär ett vittne 
— Anna i Sävar — tog tillbaka sitt vittnesmål om att hon sett Signy 
i Blåkulla. Olyckligare gick det däremot samma år för tvenne an-
dra trollkäringar, som ansågos överbevisade om trolldom och brän-
des å bål. 

Att vara misstänkt för trolldom var ungefär detsamma som att 
vara dömd i allmänhetens ögon. När en angivelse väl blivit gjord 
och den misstänkta kvinnan satts i fängelse, voro inga medel otill-
låtna för att framtvinga en bekännelse. Nattliga förhör, hugg och 
slag vankades i rikligt mått. Självfallet hände det mången gång, 
att den hårt plågade kvinnan tog på sig brottet för att slippa vida-
re misshandel. Det berättas, att en kvinna, som på detta sätt för-
måtts erkänna, inför själva rätten återtog sin bekännelse och tack 
vare landshövding Graans ingripande blev frikänd. 

Hjärtnupenhet hörde eljest ej till tidens sed. En förbrytelse, t. ex. 
en stöld, som för våra hederliga västerbottniska förfäder var en 
svår synd, straffades hårt, för att ej säga omänskligt, här som an-
norstädes. Att till åtlöje för allmänheten sitta på stadens torg på 
en trähäst eller utanför rådstugan kedjas fast i ett halsjärn vid en 
stock, var nog icke så roligt. Värre var att offentligt slita spö — 
som de manliga förbrytarna kunde få göra — eller slita ris, som 
kvinnorna och barnen kunde få göra. 

Om tjuvnadsbrott bedömdes strängt, så var man så mycket milda-
re, när det gällde att beivra slagsmål och fylleri. I städerna fanns 
det gott om utskänkningsställen, där inhemskt öl och brännvin eller 
utländska viner druckos i stora bägare. Hade en krögare sålt star-
ka drycker under pågående gudstjänst eller någon överlastat sig 
och fört oljud under samma tid, blev det emellertid för mycket för 
den i vanliga fall överseende men dock mycket religiöse västerbott-
ningen. Den felande kunde då ådömas stränga böter. 

Att utan laga förhinder utebliva från en gudstjänst, medförde 
även straff. Kyrkodisciplinen i övrigt var sträng, och man måste 
akta sig för att komma för sent till kyrkan eller gå, innan gudstjän-
sten var slut. Likaledes fick man taga sig i akt för att julruset 
skulle så stiga åt huvudet, att man ej med tillräcklig andakt lyssna-
de på predikan. Att under julottan ödmjukt böja sitt huvud mot 
golvet, ansågs ej alltid vara ett tecken på bot och bättring. En så-
dan syndare kunde bli ådömd dryga böter eller bli tvungen att visa 
ytterligare prov på sin ödmjukhet genom att "sitta i stocken". 
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De beivrade brotten och de förorsakade skadorna voro relativt 

obetydliga, och brottslingarna hörde mera till undantagen. De oer-
hörda svårigheter och lidanden, som de långvariga krigen under 
Karl XII:s tid hopade över Övre Norrlands befolkning, fingo alla 
kämpa mot. Krigets olyckor drabbade visserligen i första rummet 
städerna och i alldeles särskild grad residensstaden Umeå. Men 
bönderna blevo ingalunda förskonade. 

Under den tid, då krigets åskor rullade i främmande land fjärran 
f rån hemorten, fick den civila befolkningen mera indirekt känning 
av kriget. De redan förut betungande skyldigheterna mot kronan 
blevo än flera och kännbarare, allt eftersom kriget fortskred. 

Skyldigheten att föra post från en ort till en annan var på grund 
av klimatet och de långa avstånden mer betungande för de väster-
bottniska bönderna än för de sydsvenska. Det var ej alltid så lätt 
att med nödig snabbhet färdas fram på de dåliga vägarna, särskilt 
under hösten och våren. 

Kungl. Maj :t ville emellertid ej gå med på mer än en ringa pen-
ningersättning till postbönderna. Från 1697 ordnades denna er-
sättning så, att postbönderna förutom ett mindre penningbelopp, 
kallad hästlega, befriades från extraordinarie skatter och körslor. 
Med hästlegans utbetalande var det inte alltid så väl beställt. En-
ligt Anders Gertssons utsago voro postbönderna under år 1698, då 
hästlegan icke utbetalts, både hämndgiriga, otåliga, vårdslösa och 
"ilskefulle", som Gertsson personligen hade obehag av. 

När det stora nordiska kriget år 1700 utbröt, blev det än sämre. 
Postböndernas söner och drängar togos till rekryter, och bönderna 
fingo ej ut sin hästlega. Brev och paket hanterades illa, slarvades 
bort eller brötos upp. Postgången blev mindre regelbunden. 

De bönder, som ombesörjde postgången i Västerbotten, hade som 
ersättning för sitt besvär av kronan i början, d. v. s. från mitten av 
1600-talet, beviljats hel skattefrihet. År 1664 hade denna skattefri-
het begränsats till frihet från utskrivning av krigsfolk, gästnings-
och skjutsningsskyldighet jämte dagsverken. På grund av omorga-
nisationen av krigsväsendet under Karl XI :s tid till det s. k. indel-
ningsverket gingo postbönderna även miste om friheten från att un-
derhålla soldater. Följden härav blev, att en del postbönder ville 
slippa ifrån postföringen. Postmästaren i Umeå, Anders Gertsson, 
som tillika var borgmästare, anhöll då hos Kungl. Maj:t, att post-
bönderna finge behålla sina förutvarande friheter, i all synnerhet 
som svår missväxt — det var i mitten av 1690-talet — rådde i hela 
länet. 

I övrigt gjorde sig kriget till att börja med icke på annat sätt be-
märkbart än att skatterna ökades. Borgarna i Umeå lärde sig han-
tera musköt och värja för att vara redo, om fädernebygden skulle 
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anfallas av ryssarna över Finland. Ehuru det dröjde länge, innan 
det kom därhän, fingo Västerbottens invånare redan år 1704 stifta 
närmare bekantskap med ryska krigsmän. Då kom nämligen till 
Umeå en grupp ryska och sachsiska krigsfångar, som skulle un-
derhållas av staden och bevakas av borgarna. I förstone var man 
mycket noggrann med bevakningen. Ville krigsfångarna göra upp-
köp i staden, tilläts detta endast för två i sänder, den ene ryss, den 
andre sachsare, och de åtföljdes då av tvenne vaktknektar. Så små-
ningom kommo stadens invånare på allt förtroligare fot med 
fångarna. Dessa hjälpte till i jordbruk och fiske, och borgarna 
tyckte tydligen, att de kunde använda sin tid bättre än att bevaka 
beskedliga krigsfångar. 

Så kom på hösten år 1708 underrättelsen om svenskarnas neder-
lag vid Pultava. Västerbottens regemente hade upplösts antingen 
genom att soldaterna efter en tapper men fåfäng kamp dukat under 
för den ryska övermakten eller blivit tillfångatagna. Det säger sig 
självt, att i månget hem på land och i stad uppstod mycken sorg 
och veklagan vid tanken på förlusten av en nära vän och frände. 

Skatterna höjdes, priserna stego. Därtill kom bud om att ett av 
mänsklighetens svåraste plågoris i historisk tid, pesten, år 1710 
börjat härja i Stockholm och att samfärdsel och handel fördenskull 
fick vidkännas inskränkningar. 

Medan människorna söderut och i alldeles särskilt i de stora stä-
derna dogo som flugor i pesten, blevo norrlänningarna så gott som 
förskonade från den smittosamma farsoten. Den dåtida trångbodd-
heten och de genomusla hygieniska förhållanden, som rådde i stä-
derna, där svinen tillätos böka på avträdeshögarna på gatorna, gav 
pesten riklig näring. Det faktum, att pesten ej fick fotfäste i Norr-
land men härjade vilt i södra Sverige (i Stockholm dog en tredjedel 
av befolkningen), ansågs tyda på, att renligheten här var större eller 
trångboddheten mindre än i det övriga Sverige. Det låter ju smick-
rande för norrlänningarna. Förklaringen till pestens uteblivande 
är dock troligen en helt annan. Upphovet till pesten var troligen 
råttor, och från dem överfördes smittan till människor av loppor, 
sedan dessa efter råttornas död tagit sin bostad hos människorna. 
Torr och kall väderlek, sådan som är vanlig i Norrland, tyckte lop-
porna ej om. Är temperaturen alltför låg, bli de små krypen mest 
orörliga. Det ligger därför en viss sanning i vad folket sade i Häl-
singland: "Kommer pestlänsen hit, så fryser hon stortåan av sej". 

Samma år som pesten kom till Stockholm fick Västerbotten och 
speciellt Umeå det tvivelaktiga nöjet av att härbärgera ytterligare 
krigsfångar. Det var en hel del högre officerare, därav tre genera-
ler. Stadens styrelse påpekade, att frosten förstört skörden, att få-
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gel och fisk voro som försvunna och att denna brist på livsmedel 
gjorde det vanskligt att proviantera för krigsfångarna. 

Trots allt anlände de höga ryska fångarna till Umeå, där de dock 
endast stannade till slutet av januari 1711. De transporterades då 
vidare runt Bottniska viken till Finland. Vid avskedet i Skellefteå 
från Umeås bevakning sade den ryske generalen Trubetzkoij, att 
han aldrig skulle kunna glömma att Umeå så länge uppehållit dem. 
Detta skulle bli en av de svåraste punkterna vid de kommande 
fredsunderhandlingarna. 

Liksom krigsfångar alltså forslades från Västerbotten till Fin-
land, kunde även tvärtom fångar transporteras i motsatt riktning. 
Fångarna voro ofta till stort bekymmer för myndigheterna. De 
kommo på alltför förtrolig fot med sina övervakare. Finska solda-
ter, som följt en skara ryssar från Nykarleby till Umeå, voro full-
ständigt redlösa, då de överlämnade sina fångar och "bröder". En 
finsk officer överföll länsstyrelsens tjänstemän, så att landshövdin-
gen själv måste taga ett nappatag med slagskämpen och fyllbulten, 
kasta honom till marken och sätta honom i arrest. 

Kriget i Finland gick f. ö. allt olyckligare för svenskarna. Den 
svenska armén hade i slutet av år 1713 dragit sig tillbaka till den 
mitt emot Umeå liggande staden Vasa. En mängd flyktingar ström-
made från Österbotten till Umeå. Landshövdingen Erik Ramse be-
fallde borgarna att förse sig med värja och gevär och öva sig i att 
bruka dem. Åt bönderna utdelades gevär och ammunition. Vid 
kusten ordnades med vakthållning, och vårdkasar uppbyggdes. 

Faran för Västerbotten under år 1714, då svenskarna blevo slag-
na vid Storkyro nära Vasa och så gott som hela Österbotten besattes 
av ryssarna, var ännu mer överhängande. Västerbottens regemen-
te hade efter det olyckliga slaget vid Pultava åter uppsatts men låg 
förlagt till Stockholm. Landshövdingen anhöll hos regeringen, att 
regementet skulle hemkallas för att användas till hembygdens för-
svar och att krigsfartyg skulle skydda kusten. De i länet befintliga 
soldaterna sammandrogos till Umeå, och avskedade officerare öva-
de allmogen i vapnens bruk. 

Regeringen sände ett krigsfartyg, en fregatt, till Västerbotten till 
kustens försvar, vilket verkade lugnande på sinnena. För att ej för 
mycket belasta Umeå stad och socken med inkvarteringarna lät 
landshövdingen hemförlova en stor del av soldaterna. 

Vid denna tidpunkt befallde regeringen, att ett magasin med sto-
ra förråd av livsmedel skulle upprättas i Umeå. Det var lättare 
sagt än gjort att verkställa en sådan order. Ty befolkningen tyng-
des hårt av alla extra skatter och pålagor för kriget, och upprättan-
det av ett förrådsmagasin skulle kosta mycket pengar. Någon stör-
re entusiasm att påtaga sig en så betungande börda förefanns icke 
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vare sig bland allmogen eller borgarna. De senare förbjödos att 
segla söderut, innan de bidragit med sin skärv till magasinet. Följ-
den härav blev, att en stor del av Umeå stads handelsflotta låg 
lastad med varor och färdig att avsegla till Stockholm men var hind-
rad att avsegla på grund av landshövdingens order. Då kom kata-
strofen plötsligt och oväntat. 

Genom finska flyktingar spreds i mitten av sept. ryktet om att 
en stor rysk flottilj varit synlig i Kvarken. Landshövdingen sam-
mandrog 400 man av Västerbottens regemente och inkvarterade 
soldaterna i byarna runt Umeå. Därtill kom ett 300-tal beväpnade 
bönder. 

Ryssarna hade, när de den 17 september företogo sitt härjnings-
tåg, en flotta på 9 större och 11 mindre fartyg, som ej räknade mer 
än 600 man. Men skräcken för ryssarna och deras barbariska 
krigföring var vid denna tid så stor, att ryssarnas skara i folkfan-
tasien mångdubblades. 

Ryssarna landstego först på Holmön, där några bönder fastto-
gos och tvingades lotsa in fartygen till staden. Två små skärbå-
tar mötte ryssarna vid älvmynningen med kanoneld, varigenom 
Umeå-borna i tid varskoddes. På stadens torg slog en trumslagare 
tidigt på morgonen alarm. Detta betydde samling för soldaterna 
vid residenset. Dit kommo även de beväpnade bönderna tågande 
från sockenkyrkan. 

Någon strid inlät man sig emellertid icke på. Västerbottningar-
na visade vid detta tillfälle just icke prov på något karolinskt hjäl-
temod. Då fienden ryckte an mot staden, retirerade soldaterna 
skyndsamt och stannade inte förrän i Nordmaling. Böndernas 
reträtt liknade mest en oordnad flykt. Bönderna hade dock så myc-
ket sinnesnärvaro, att de räddade stadens fana, som av dem fördes 
till Bygdeå kyrka. Borgarna tänkte endast på sina egna tillhörig-
heter och sina egna personer. De voro bland de första som flyd-
de ur staden, utan mycken tanke på, om de villrådiga och ängsliga 
kvinnorna och barnen lämnades i sticket. Lösen var tydligen: räd-
de sig den som kan. Såsom en karakteristisk detalj kan nämnas 
det lidande, som borgmästare Rydströms hustru fick genomgå. 
Tjänstefolket gav sig vid ryktet om fiendens annalkande omedelbart 
iväg. Då borgmästaren var i huvudstaden, stod hon alldeles en-
sam med sin gamla svärmor och sju minderåriga barn. Det yngsta 
barnet var ett halvt år gammalt. Hon lyckades släpa samtliga med 
sig till skogen, där de höllo sig dolda under fyra dygn, halvnakna 
i kölden och vätan och utan livsmedel. Såväl fru Rydström som 
svärmodern dukade under för dessa strapatser. 

Ryssarna nöjde sig med att plundra själva staden. Där fanns 
det också gott om byte. Borgarna hade ju ej kunnat föra så mycket 
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med sig under sin brådstörtade flykt. Ett särskilt rikt byte funno 
ryssarna i de lastade fartygen på redden, vilkas avresa hade för-
dröjts dels på grund av motvind, dels på grund av landshövdingens 
förbud att avsegla, innan bidrag lämnats till det planerade maga-
sinet. När borgarna så småningom kommo tillbaka, funno de, att 
rådhuset, skolan och en mängd privata hus lagts i aska. Kyrkan 
hade visserligen skonats, men elva ljuskronor hade bortrövats lik-
som mycken värdefull lösegendom i de privata husen. Fartygen 
hade sänkts, bodarna hade utplundrats, och många borgare voro 
utfattiga. 

Landshövding Ramse blev syndabocken för alla lidanden och eko-
nomiska förluster. Han hade hindrat fartygen att avsegla, han ha-
de i god tid satt sig i säkerhet före fiendens ankomst och först och 
främst räddat sitt eget gods. Man beskyllde honom t. o. m. att ha 
stått i förbindelse med ryssarna. Hätskheten bland borgare och 
bönder gick så långt, att man vägrade att lyda landshövdingens å 
ämbetets vägnar utfärdade befallningar. 

Även om invånarna i Umeå stad med omnejd blevo mest lidande 
av ryssarnas härjningar under år 1714, så stego kraven på uppoff-
ringar för länets befolkning överhuvudtaget. Den slagna svenska 
hären, bestående av omkring 4,000 man, drog sig tillbaka till Väs-
terbotten. Därmed följde talrika flyktingar, mestadels i utblottat 
tillstånd. Alla dessa människor skulle de fattiga västerbottningar-
na underhålla. Umeå-borna, av vilka många själva måste tigga 
tak över huvudet, sågo icke med särskild glädje, att just deras stad 
blev medelpunkten för soldater och flyktingar. Soldaterna köpte 
visserligen livsmedel och andra varor, vilket åstadkom livligare 
handelsomsättning, men det skedde på kredit, och med betalningen 
var det nog si och så. 

För att livnära sig slogo sig flyktingarna på handel och konkur-
rerade med framgång med borgarna, så att dessa tvingades att mer 
än förut slå sig på landsköp för att ej komma alldeles till korta. I 
övrigt försvårades handeln genom de många förordningarna om 
myntets värde, priserna skruvades upp i takt med de politiska och 
militära motgångarna och därmed i samband stående tvångsåtgär-
der. 

Hur svårt det än var för västerbottningarna att livnära en liten 
armé, hade det nog varit bättre, om denna fått stanna kvar längre 
än den gjorde. Den tågade vid midsommartiden 1716 söderut, kvar-
lämnande en styrka på ej fullt 600 man i Umeå till skydd för det 
vidsträckta Västerbotten. Ryssarna voro tydligen ej alldeles obe-
kanta med hur försvarslöst landet var, ty en kosackhop trängde 
utan motstånd i slutet av år 1716 från Finland in i de nordligaste 
kustsocknarna, där den plundrade land och stad ända ned till Skel-
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lefteå. De ryska kosackerna plundrade bl. a. staden Piteå och mör-
dade prästen jämte flera andra personer. Staden blev dock denna 
gång förskonad från att brännas. 

Nästan precis ett år senare gjorde ryssarna om sin kupp, denna 
gång över havet. I juni 1717 anlände tre ryska fartyg med 300 
man till Holmön, där bytet blev tämligen obetydligt. Längre våga-
de de sig varken då eller två månader senare. 

Sedan dröjde det tre år, innan västerbottningarna fingo påhäls-
ning av ryssarna. Invasionen år 1720 var den svåraste men ej den 
sista, som ryssarna gjorde i Västerbotten under det stora nordiska 
kriget. Västerbottens regemente låg sedan 1719 förlagt i Väster-
botten, men mot de anfallande ryssarna, som uppskattades till 
10,000 man, förslog ju ej ett enda regemente. När ryssarna efter 
sin överfart från Finland på, såsom det uppgavs, 150 fartyg, gingo 
till anfall mot staden Umeå, försvarades staden av en mindre styrka, 
som snart måste draga sig tillbaka, dock icke utan strid. Ryssarna 
voro nu grundligare i sitt förstörelsearbete än 1714. En hel del av 
staden hade skonats 1714, nu förstördes såväl boningshus som of-
fentliga byggnader, såsom kyrkan och residenset. I den omkring-
liggande bygden for man vilt f ram: prästgården och böndernas 
kyrkstugor förstördes i landsförsamlingen. Ej mindre än 214 bond-
gårdar antändes av ryssarna. Stöcksjö och Tjälamark blevo för-
skonade, den senare byn tack vare ett tappert och framgångsrikt 
försvar av kaptenen vid Umeå kompani, J. R. von Schoten. Efter 
tre dagars härjningar inskeppade sig ryssarna, sedan de i förbifar-
ten bränt ned Holmöns samhälle och därifrån medfört 26 personer. 

Trots allt tappade befolkningen ej modet eller misströstade för 
framtiden. Freden, som alla längtade efter, lät emellertid vänta på 
sig ytterligare ett år. Ryssarna hunno med ännu en förhärjning. 
De började i södra Norrland, voro i början av juni 1721 i Nordma-
ling och ett par dagar senare i Umeå, som ånyo uppbrändes, jämte 
en del bondgårdar i närheten av staden. Den 14 juli hade ryssar-
na nått Piteå, som fick dela Umeås öde. Först den 30 augusti av-
slöts freden mellan Sverige och Ryssland i Nystad. De nedrivande 
krafternas tid var förbi, återuppbyggnadsarbetet kunde börja. 

Det behövdes män och kvinnor med stark vilja och seniga armar. 
Sådana funnos i Västerbotten. Därför lyckades man också på rela-
tivt kort tid bygga upp nya samhällen. 
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K a p . VIII. 

HUR NÄRINGSLIVET UPPBLOMSTRADE. 
Då "den stora ofredens" tid äntligen fått sin avslutning genom 

Nystads-freden år 1721, var det som om efter en osedvanligt lång 
och svår vinter den varma vårsolen plötsligt väckt nytt liv i män-
niskorna. Stora värden hade gått förlorade, och för många var 
det att börja om från början. I alldeles särskild grad gällde detta 
för städerna Umeå och Piteå och deras närmaste omgivningar. 

Varken Piteå- eller Umeå-borgarna hade någon tanke på att efter 
alla svåra missräkningar och olyckor kasta yxan i sjön och uppge 
planerna på ett nytt och mera framtidsdugligt samhälle. Det gick 
också förvånansvärt fort för borgarna att bygga upp de två städer-
na liksom för bönderna att bygga nya bostäder i de många fall, då 
dessa skövlats eller förstörts. Visserligen var det ont om pengar, 
men genom kredit, genom hjälp av släkt och vänner och genom all-
män offervillighet drog man sig fram. Värre var det med bristen 
på timmer. Bönderna i socknarna omkring städerna behövde tim-
mer för uppförande av sina egna bostäder. Flera angränsande hem-
man hade råkat i ödesmål och blivit kronohemman, och från dessa 
hade man ej rätt att avverka skog. Följden av den starka efterfrå-
gan på timmer blev en skövling av skogsbeståndet närmast staden 
och en snabb stegring av trävarupriserna. 

Men svårigheterna äro till för att övervinnas. Så småningom 
reste sig ur askan de nya samhällena. Den första allmänna bygg-
naden i Umeå var skolan, ett gott vittnesbörd om borgarnas intres-
se för den andliga odlingen. Den var färdig redan på hösten 1722. 
Kyrkan tog man itu med på sommaren samma år. Tack vare bi-
drag framför allt från länets invånare kunde man slutföra ett så 
stort och betydelsefullt byggnadsföretag som kyrkan. Den invig-
des i slutet av oktober 1725. Rådhuset fullbordades först något år 
senare. Som bidrag till offentliga byggnaderna hade k. m:t ansla-
git avgifterna från lilla tullen under ett par år. I övrigt voro sta-
dens invånare under sex år befriade från en mängd kontributioner 
och indirekta skatter. 

Dessa förmåner behövdes mer än väl, för att det utarmade men 
sega och framåtsträvande borgerskapet skulle lyckas med uppbyg-
gande av nya städer i de förbrändas ställe, så att handeln kunde 
fortgå efter de gamla linjerna före de stora ofredsåren. Landskö-
pen florerade, och torghandeln hade förlorat sin betydelse. För bön-
derna innebar detta stora fördelar: borgaren måste föra sina varor 
till bondens gård och föra bondens varor till staden i stället för 
tvärtom. Borgarna klagade mycket häröver, förmenande att de 
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måste bjuda bonden på öl och brännvin för att få handeln i gång 
och överhuvudtaget tvingades att bete sig servilt och trälsamt. 

Helgdagshandeln vid sockenkyrkan var särskilt en nagel i ögat 
på borgarna. Den omständigheten, att denna handel förde med sig 
mycket fylleri under själva gudstjänsttiden bidrog nog ej minst till 
att i början av 1730-talet förbud utfärdades mot att bedriva handel 
från kl. 4 lördags eftermiddag till måndag morgon. 

Bönderna klagade i sin tur över att de ifråga om möjligheten att 
bedriva sjöfart kommit i större beroende av borgarna än förut. I en 
förordning av år 1723 bestämdes nämligen, att bönderna endast 
finge använda öppna, mindre båtar. På sådana små farkoster kun-
de bönderna icke segla till Stockholm, och borgarna sluppo alltså 
ifrån böndernas konkurrens på Stockholm. Det låg därför i bön-
dernas intresse att återuppliva de gamla frimarknaderna. Skellef-
teå och Burträsk socknar enade sig också om en framställning här-
om till k. m:t. Detta beviljades för Umeå, men frimarknaden där-
städes, som skulle hållas varje år 9 september, fick aldrig någon 
större betydelse. 

Det fanns emellertid starka gemensamma intressen mellan bön-
der och borgare. De västerbottniska städerna voro s. k. uppstäder 
och hade som sådana icke i likhet med stapelstäderna rätt att segla 
till utländska städer och där bedriva handel. De perioder under 
1600-talet, då västerbottensstäderna haft rätt till handel på vissa 
hamnar i Östersjön (Riga och Reval), hade varit en mäktig häv-
stång för höjande av det allmänna välståndet i Västerbotten. 

När de fyra västerbottniska städerna nu på nytt upptogo frågan 
om utvidgad rätt till sjöfart i Östersjön, understöddes de av såväl 
bönderna i länet som länets landshövding, G. Gyllengrip. Lands-
hövdingen framhöll i sina skrivelser åren 1733 och 1734 till k. m:t, 
att fattigdomen i länet berodde på de rådande inskränkningarna i 
sjöfarten. De av landshövdingen anförda synpunkterna utveckla-
des ytterligare av västerbottensstäderna vid 1734 års riksdag. Stä-
derna anhöllo om att med ett fartyg från varje stad handla med stä-
derna i Östersjön eller åtminstone erhålla en stapelplats i länet, 
t. ex. vid Piteå, Luleå eller Ratan. Häremot vände sig Stockholms-
borgarna, rädda som de voro att handeln skulle dragas från Stock-
holm. Detta uppkallade landshövding Gyllengrip, som med skärpa 
påvisade ihåligheten i Stockholms-borgarnas resonemang. Kom-
merskollegium och regeringen avslogo emellertid de västerbottniska 
städernas framställning. 

Därmed var dock ej saken utagerad. Bönderna i länet skyndade 
nu borgarna till hjälp, i det de i flera skrivelser betonade, att bote-
medlet mot de tryckta tiderna huvudsakligen låge i en utvidgad rätt 
till sjöfart. Det märkliga hände, att såväl städernas borgare som 
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bönder i Västerbotten, Österbotten och Västernorrlands län till sist 
enade sig om en ansökan med detta syfte. Ehuru regeringen även 
denna gång lämnade framställningarna utan beaktande, så hade 
likväl västerbottningarnas ansträngningar en viss framgång, då de 
år 1741 fingo rätt att med trävirke segla till Skåne och östergöt-
land och därifrån hämta spannmål. Det var åtminstone en frigö-
relse från det stockholmska förmynderskapet. 

Om de maktägande i regering och riksdag sålunda hade kvar den 
gamla uppfattningen om att utrikeshandeln så långt möjligt skulle 
koncentreras till Stockholm, så hade den en mera vidsynt uppfatt-
ning ifråga om industrien. Den energi och det intresse, med vilket 
man under den s. k. frihetstiden tog itu med arbetet på att bygga 
upp en stark industri i olika delar av Sverige, bidrog kraftigt till 
näringslivets uppblomstring överhuvudtaget. Under denna tid la-
des på många ställen och ej minst i Västerbotten grunden till den 
moderna storindustrien. 

Västerbotten hade ju god tillgång på skog, och då bruksdriften 
var beroende härav, kom den så småningom allt eftersom skogen 
söderut förröddes, att draga sig norrut. 

Redan så långt tillbaka som i mitten av 1600-talet (1646) fanns 
ett järnbruk i Kengis, Pajala socken, vid Torneälvsdalen. Det ha-
de ej mindre än sex härdar och tre hamrar samt dessutom en kop-
parsmedja för bearbetning av kopparmalm från Svappavaara. En 
tid hade man t. o. m. i Kengis ett myntverk. Där myntades bl. a . 
sex-dalers plåtar med två daler silvermynts valör, de ryktbara nöd-
mynten under det stora nordiska kriget. Denna myntprägling upp-
hörde redan år 1715. Kengis-plåtarna tillhöra de mest sällsynta 
mynten. Flertalet ha nämligen hamrats ut till kittlar och kaffepan-
nor. 

Största svårigheten för en ekonomisk drift av bruket var de väl-
diga väglösa avstånden. Transporten av malm och tackjärn sked-
de med renar. Som jämförelse med nutida förhållanden kan näm-
nas, att ett lokomotiv förmår draga ungefär lika mycket som 5,000 
renar. 

Kengis järnbruk uppbrändes av ryssarna under det stora nor-
diska kriget men uppbyggdes ånyo. Trots all energi, som bl. a. av 
en sådan banbrytare som Samuel Gust. Hermelin nedlades på att 
hålla bruksrörelsen igång, lyckades man ej i längden bemästra svå-
righeterna. Driften fortgick dock en bit in på 1800-talet, innan den 
definitivt nedlades. 

Ännu svårare var att med fördel bryta malm vid Gällivare Malm-
berg. Denna ort var belägen ännu längre bort i ödemarken. Att 
järnmalm där fanns, var bekant i början på 1700-talet, men först 
år 1742 började man i liten skala bryta malm. Malmen forslades. 
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i ackja efter ren till de vid kusten belägna masugnarna. Avbrän-
ningarna voro stora, och gruvägarna skördade just inga vinster på 
sitt utlagda kapital. 

Bättre gick det med de av Meldercreutz anlagda industriella före-
tagen inom Råneå socken. År 1741 anlade han tillsammans med 
en annan person Meldersteins bruk med stångjärnshammare, 
knipphammare och verk för svartsmide. Ett 30-tal år senare utvid-
gades driften av Meldercreutz med ett gevärsfaktori för tillgodose-
ende av arméns behov och en finbladig såg med fyra ramar. För 
järnets smältning anlade Meldercreutz 1 y 2 mil från kusten Ström-
sunds masugn. 

Meldercreutz' verksamhet inskränkte sig ej härtill. Någon mil 
från Melderstein grundades ett verk, Fredriksfors, för tillverkning 
av knippjärn, bult och spik. Meldercreutz deltog också i en av 
Råneå bönder driven blästerverksanläggning vid Hasaforsen, där 
man framställde smidbart järn av myrmalm. I övrigt funnos inom 
Råneå socken i slutet av 1700-talet vid Vitåfors en stångjärnssmed-
ja samt vid Avafors en masugn. 

Råneå-anläggningarna erhöllo malm från Gällivare gruvfält, 
som låg på 20 mils avstånd. Malmen fraktades med renar och 
hästar. Då till de dyrbara transporterna kommo även ofördelakti-
ga konjunkturer, blev järntillverkningen allt mindre lönande, och 
det hela slutade med att Meldercreutz led ofantliga förluster och 
måste gå ifrån alltsammans (1786). Den förut omnämnde frih. 
S. G. Hermelin köpte bruken 1799 och höll rörelsen igång. Men 
hur tappert han än kämpade för att upprätthålla verksamheten, 
måste han till sist ge tappt och slutade med att göra konkurs. Rui-
ner av masugnar och smedjor vittna än i dag om gångna tiders 
företagsamhet och idoghet. 

Meldercreutz liksom Hermelin — den senare har kallats "Norr-
bottens fosterfader" — hunno med anläggningar även på andra 
håll. Hermelin grundade de numera nedlagda Törefors järn-
bruk och Gyljens järnbruk i Överkalix. Meldercreutz hade från år 
1781 brytningsrätt till kalkfyndigheter på öarna Vitgrundet och 
Lutskäret i Kalix. — I nordöstra delen av Nederkalix socken, näm-
ligen Bodträsk, bearbetades i slutet av 1600-talet en koppargruva. 
Driften var dock föga lönande och nedlades snart, återupptogs år 
1769 men blott för ett par år. Trävaruindustrien inom Kalix visa-
de sig vara livskraftigare. Björkfors' finbladiga såg om 2 ramar 
och 20 blad byggdes år 1766 (av Plomgrenska contoiret och kam-
rer Fougt), Gammelgårdens såg ett par år senare. 

Meldercreutz' och Hermelins strävanden för industriens upp-
Homstring hade också sin betydelse för övre Norrlands kolonise-
xing. Meldercreutz fick sålunda år 1753 rätt att upptaga och be-
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bygga de ödesland, som funnos mellan Kalix och Lule älvar och 
vidare tre mil ovanför Gällivare gruva uppåt lappmarken. Det åt 
Meldercreutz upplåtna odlingsdistriktet var ej mindre än 20 mil 
långt och 10—12 mil brett. Meldercreutz anlade där 67 nybyggen 
och förvärvade dessutom genom köp 65 gårdar. 

Hermelin fortsatte, sedan Meldercreutz år 1785 avlidit, även i 
detta avseende Meldercreutz' verk. I början av 1800-talet igång-
satte han storartade kolonisationsföretag i flera socknar i länet. Av-
sikten var bl. a. att ge järnhanteringen ett kraftigt stöd. Ty genom 
kolonisationen kunde arbetare lättare erhållas till gruvdistrikten 
och för malmtransporterna till masugnarna vid kusten. Kolonise-
ringen avstannade med Hermelins död (1820). Flera nybyggen 
råkade i förfall. Kolonisterna hade icke äganderätt till sina områ-
den. Då de icke kunde fullgöra sina skyldigheter och fruktade ef-
terräkningar, rymde många till Norge. 

Liksom i norra delen av länet (nuvarande Norrbotten) började 
industrien att under slutet av 1700-talet hastigt gå framåt även i 
länets södra del. Under 1750-talet grundades sålunda ett järnbruk 
i Olofsfors vid Leduån och i Edfastmarks by vid Rickleån (nuva-
rande Robertsfors). År 1775 fick ett vid Hörneå vattendrag anlagt 
spik- och manufakturverk privilegier. Ett finbladigt, tvåramigt 
sågverk tillkom några år senare. På så sätt skapades Hörnefors' 
järnbruk, som omkring 1800 — det var mitt under de napoleonska 
krigens omvälvningar — gjorde lysande affärer. 

Med glasindustrien, som man även försökte sig på, hade man ej 
lika stor tur. Redan i mitten av 1700-talet anhöll lagman Olof Mal-
merfelt hos k. m:t att få anlägga ett glasbruk i Umeå socken. Han 
motiverade sin ansökan med att inga järnbruk funnos i närheten, 
däremot överflöd på skog och tillgång på stenarter som råmaterial. 

Malmerfelt fick också sin ansökan beviljad, och omkring år 1750 
sattes rörelsen igång vid Ströms vattudrag. Det nya glasbruket er-
höll namnet Strömbäck. Det hade ett ganska gynnsamt läge med 
en skyddad och god hamn, så att fartyg kunde transportera råvaror 
direkt till bruket och taga med sig dess alster. Såväl på fastlandet 
som på den angränsande ön Obbola funnos stora skogar, som kun-
de förse bruket med bränsle. 

Det uppväxte snart ett helt litet brukssamhälle vid Strömbäck. 
Förutom bruksbyggnader och boningshus hade byggts en kvarn 
med underfallshjul och två stenar, vidare tvenne med vattenhjul 
drivna stampar för sönderstötande av glasmaterian och slutligen 
en s. k. lerbråk, som drogs av hästar och var avsedd för tillverkning 
av tegel. Allt var sålunda väl ordnat. 

Men valet av teknisk ledning visade sig vara ett missgrepp. Den 
tyske hyttmästaren Christian Fillion, som anställts som teknisk le-

n 
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dare, var en riktig slarver. Flera smältningar misslyckades, och 
uppsikten över arbetet var ej den bästa. De svenska och utländska 
arbetarna kommo ej överens. Ett sådant skämt som att lägga ned 
olämplig materia i sin trätobroders smältdegel, var ju ej ägnat att 
befrämja driften. Ej heller blevo varorna så förstklassiga. 

Efter upprepade försök att bemästra svårigheterna nedlades drif-
ten efter ej fullt fem års verksamhet. Detta var det första skedet i 
brukets historia. 

Det andra skedet inträdde på 1770-talet, då Christian Fillion så-
som direktör för ett nytt glasbruk återupptog driften. Genom myc-
ket skryt över sina utomordentliga kunskaper i glastillverkningens 
svåra konst och sina goda förbindelser i affärsvärlden lyckades Fil-
lion föra kommerskollegium bakom ljuset och erhöll ur den s. k. 
manufakturfonden ett större lån på mycket fördelaktiga villkor. 
Sedan dessa pengar hastigt nog förbrukats, erhöll Fillion ett nytt 
ännu större lån för rörelsens utvidgning. Fillion infriade inga-
lunda de förhoppningar, som staten ställde på honom och hans för-
måga. Landshövdingen i länet, Georg Wrangel, som hade till 
uppgift att granska bruksdriften, innan utbetalningar till Fillion 
gjordes, ansåg Fillion icke värdig det förtroende, som man hyste till 
honom. Wrangel kritiserade både Fillions kunskaper i glastill-
verkningen och hans karaktär, som gjorde honom olämplig som le-
dare. Kommerskollegium fattade också till sist misstankar om att 
ej allt stode rätt till, inventerade år 1778 bruket och fann sina far-
hågor besannade. Bruket såldes år 1779 på auktion och gick se-
dan genom många händer. Tillverkningen fortgick emellertid än-
da till 1870-talet, då verksamheten alldeles upphörde. I längden 
kunde Strömbäcks glasbruk liksom andra små glasbruk i övre 
Norrland icke konkurrera med de stora glasverken i sydligare Sve-
rige. Bränsletillgången var kanske bättre, men tillgången till rå-
material, de långa avstånden vid varornas export och den långa 
vintern, som isbelade hamnarna kanske halva året, var en nackdel 
för bruken i övre Norrland. 

Senare delen av 1700-talet var i varje fall en uppblomstringens 
tid för bruks- och sågverksrörelsen i övre Norrland. I nära sam-
band härmed står sjöfartens utveckling. Efter många och långa 
strider lyckades äntligen vid 1765 års riksdag de bottniska städerna 
utverka rättighet att segla på utländska hamnar. Däremot hade 
utländska fartyg inte rätt att segla till de bottniska städerna. Full 
likställighet hade sålunda inte nåtts med de s. k. stapelstäderna. 

I riksdagens beslut ingick, att en stapelplats skulle få anläggas i 
Västerbotten. Men var skulle detta ske? De tre nordligare städer-
na ville först ha Luleå stad, Umeå förordade däremot Ratan, som 
hade en mycket god hamn. För att överlägga härom samlades full-
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mäktige från de fyra stånden i länet — adelsmän funnos, men voro 
mycket tunnsådda. Bortsett från Luleå-ombuden enade man sig om 
att föreslå Ratan såsom den lämpligaste tull- och upplagsplatsen i 
länet. Hamnen var ej tillfrusen så lång tid som övriga hamnar, 
och dit måste ofta de norra städernas fartyg inlöpa under sina re-
sor. Ratan låg inom Umeå handelsområde, och Umeå-ombuden 
påpekade också, att upplagsplatsen i Ratan endast vore av provi-
sorisk art, tydligen menande att Umeå stad borde vara den rätta 
platsen, när tiden var inne. 

Trots energiska ansträngningar från Luleå-bornas sida beslöt 
k. m:t år 1767, att Ratan skulle bli tull- och stapelort för samtliga 
städer i Västerbotten. Det slutgiltiga avgörandet om själva sta-
pelns förläggning uppsköts, enär länets städer icke enats härom. 

Detta blev inledning till sjöfartens blomstring. Handlandena i 
de fyra västerbottensstäderna slogo sig tillsammans till ett gemen-
samt rederi. Dess första fartyg hette S :t Olof, byggt i Umeå. Det 
var redan år 1767 färdigt och gjorde en resa fram och tillbaka till 
Medelhavet. Även följande år gjordes en Medelhavs-resa med gott 
handelsutbyte. På grund av svårigheterna att hålla ihop de vitt 
skilda fyra västerbottensstäderna i ett rederi löste de nordligaste 
städerna Luleå och Torneå ut sina andelar, och S:t Olof utrustades 
sedan av Piteå och Umeå handlande. 

Umeå-borgarna bedrevo även egen sjöfart på Östersjö-hamnarna, 
men förföljdes av mycken otur. Ett fartyg gjorde haveri och ett 
annat förolyckades. De flesta fartygen gingo fortfarande på Stock-
holm. Den utländska sjöfarten var i allmänhet mera riskfylld, och 
mycket kapital erfordrades för driften. Därtill kommer, att vårt 
land i slutet av 1760- talet hade att genomgå en svår ekonomisk 
kris, vars verkningar även sträckte sig till Västerbotten. 

Borgarna hade dessutom att kämpa med bondesjöfarten, som nu 
åter blev aktuell. Konkurrensen blev dock aldrig så svår som under 
1600-talet. Dels infördes frimarknader, så att bönderna fingo 
bättre betalt för sina varor, dels var det ej så lätt att rubba den star-
ka handelsposition, som borgarna under ett århundrade skapat. 
Den pågående avvittringen bidrog också till att bönderna mer än 
förr ägnade sig åt jordbruket och mindre åt handeln. 

Bruksrörelsen såg borgarna till en början med oblida ögon, enär 
denna drog med sig en del nackdelar ifråga om handeln. Bruken 
slukade mycket bränsle, förstörde den för städerna viktiga bräd-
handeln och försåg sina underlydande bönder med nödiga varor. 
Därigenom minskades handelsomsättningen för städernas handlan-
de. 

Motsättningen mellan städerna och bruken övergick så småning-
om i en viss intressegemenskap på så sätt, att den industriella verk-
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samheten främjade rederirörelsen och skeppsbyggeriet, vilket ej 
minst kom städerna till godo. I och med införandet av de finbla-
diga sågarna, kom brädhandeln att ökas och bruksrörelsen medför-
de regelbundna frakter. Det stora kriget under 1770- och 1780-
talen mellan England och Amerika, i vilket ett flertal europeiska 
sjömakter deltogo, gav en kraftig stöt åt skeppsbyggeriet och goda 
tider för den neutrala handeln och sjöfarten. Runt kring Umeå, 
såsom vid Teg och Öhn, funnos flera skeppsvarv. Även på andra 
platser, t. ex. i Nederkalix, där Bergön, Bredviken och Siknäs voro 
huvudorter, byggdes rätt mycket fartyg. De flesta fartygen såldes 
till Stockholm eller till utlandet. 

Ett avbrott i denna högkonjunktur skedde genom Sveriges krig 
med Ryssland år 1788. Kronan lade beslag på flera fartyg, och 
sjöfarten förlamades genom den osäkerhet, som uppstod i Öster-
sjön, där kriget till stor del kom att föras. I stället arbetade man 
med iver på förbättrande av försvarsväsendet i länet. Borgarna i 
Umeå och Piteå föregingo härvidlag med gott exempel. Man öva-
de sig flitigt i vapnens bruk, och Umeå återfordrade bl. a. de sta-
den tillhöriga kanoner och nickhakar, som förut utlånats till han-
delsfartygen. 

Under det tvååriga, för Sverige ärofulla kriget slapp man emel-
lertid ifrån påhälsning av ryssarna. De goda konjunkturerna kom-
mo igen efter fredsslutet. De många krigen i Europa, som utgingo 
från det revolutionära Frankrike och i vilka Sverige stod neutralt 
ända till år 1805, hade en gynnsam inverkan på Sveriges närings-
liv. Västerbottniska fartyg bedrevo sjöfart ej endast på Stockholm 
och utlandet, de gingo även i fraktfart för främmande firmors räk-
ning. 

Napoleons ryktbara kontinentalsystem gjorde slut på denna hög-
konjunktur. Meningen med detta var att lamslå Englands handel 
på kontinenten. Ehuru Napoleon I icke lyckades härmed, så kom 
dock handeln att bli starkt lidande härav. Ännu svårare blev det 
för Sverige och alldeles särskilt för Västerbotten, då Sverige efter 
år 1807 förutom med Frankrike och Danmark även kom i krig med 
Ryssland. Kriget om vilket jag i nästa kapitel skall berätta, kom 
Västerbotten att få direkt känning av. 
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K a p . IX. 

KRIGET 1809 OCH DESS NÄRMASTE FÖLJDER. 
Den blomstrande utveckling, som näringslivet genomgått under 

senare hälften av 1700-talet, tog för Västerbottens del slut redan i 
början av 1800-talet. Den stora ekonomiska krisen i Europa bör-
jade först omkring 1807, och den blev i Västerbotten så mycket kraf-
tigare, som krigets förödelse direkt gick fram över dess område. 

Så länge Sverige var neutralt eller kunde hålla kriget borta från 
det egentliga Sverige, voro vissa fördelar att vinna för handeln på 
utlandet. När Sverige år 1805 indrogs i de många koalitionerna 
mot sin forna bundsförvant, det mäktiga Frankrike, fördes det 
långt från Västerbotten, nämligen i Pommern. Efter freden i Til-
sit år 1807 förenade sig bl. a. Ryssland med Frankrike och Dan-
mark mot Sverige. 

Faran för det egentliga Sverige var därmed överhängande. Ryss-
land och Danmark voro Sverges närmaste grannar, och då dessa 
nu understöddes av Frankrike under den fruktade Napoleon I:s 
ledning var den militära situationen för Sverige mycket kritisk, 
kanske mera kritisk än den någonsin varit sedan Gustav Vasas da-
gar. Den största svenska armén uppställdes i Skåne, där man vän-
tade huvudanfallet, en annan armé bevakade gränsen mot Norge 
och en tredje förlades till Finland. Till all lycka hade Sverige i 
England en bundsförvant, som tack vare sin starka flotta kunde för-
hindra de danska och franska trupperna att landstiga på svenska 
kusten. Mot Norge hade man en tillräckligt stor armé, men den i 
Finland förlagda truppstyrkan var alldeles för fåtalig för att kun-
na hålla stånd mot den framträngande ryska armén. Trots all den 
tapperhet, offervilja och energi, som utvecklades av de svensk-fin-
ska soldaterna och som fått ett värdigt minnesmärke i Runebergs 
Fänrik Ståls sägner, översvämmade ryssarna snart hela Finland 
och kommo återigen hotande nära Västerbotten. 

Berättelserna om ryssarnas barbariska framfart i Västerbotten 
90 år förut, utbroderade med mer eller mindre sannfärdiga skräck-
injagande detaljer, hade ingalunda dött ut bland befolkningen. 
Västerbottningarna fingo även denna gång mer än andra svenskar 
pröva på krigets svårigheter. Först kommo de ryska krigsfångar-
na precis som under det stora nordiska kriget och förorsakade in-
vånarna extra besvärligheter och kostnader. De uppgingo till om-
kring 1100 man, alltså ett betydande antal människor, som skulle 
underhållas i Västerbotten. Flertalet transporterades visserligen 
efter några månader längre söderut, men de sjuka — och de voro 
ej så få — stannade kvar. Dessa ökades med ej mindre än 3000 
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sårade och sjuka svenska soldater, som förlades i koncentrationslä-
ger i och omkring Umeå. Befälet inkvarterades i själva staden, 
manskapet i byarna runt omkring. Bönderna voro allt annat än 
belåtna med sina gäster, enär dessa ofta voro smittoförande. De 
rum, som överlätos åt soldaterna, lämnade också mycket övrigt att 
önska, kalla, dragiga och illa ombonade som de i allmänhet voro. 
Dödligheten var så stor, att man knappast fick tid att begrava de 
döda. Det klagades över att hundratals ovan jordytan liggande nak-
na döda kroppar inte hade fått annan begravning än vad som vän-
tades av en fiende på ett slagfält. Allt detta bidrog till spridning 
av smittosamma sjukdomar. Den s. k. fältsjukan grasserade ock-
så svårt i kustlandet. — Den bekanta norrländska gästfriheten för-
nekade sig ingalunda, men man kunde självfallet ej gå hur långt 
som helst i självuppgivelse, i all synnerhet om det gällde en så vik-
tig sak som hälsan. 

Än värre blev det för västerbottningarna, då deras hemorter ble-
vo skådeplatsen för själva kriget. Genom stilleståndet i Olkojoki 
(20 nov. 1808) hade Finland ända till Kemi älv utrymts åt ryssar-
na. Den svensk-finska armén måste därför retirera till Västerbot-
ten. Sedan ryssarna i mitten av mars 1809 uppsagt stilleståndet, 
blev Västerbotten angripet från tvenne håll: dels norrifrån dels 
österifrån över Kvarken. Isen hade under den osedvanligt stränga 
vintern blivit så stark, att den bar en hel armé. Mot Umeå anryck-
te över Kvarken en styrka på bortåt 4000 man under befäl av ge-
nerallöjtnant Barcley de Tolly. Försvaret leddes av generalmajor 
J. A. Cronstedt, som till sitt förfogande hade omkring 1500 man. 

Ryssarna hade en mycket svår och ansträngande marsch i djup 
snö och hindrades av väldiga isblock, som försvårade framforslan-
det av tross och artilleri. De hade måst bivackera under bar him-
mel och voro vid framkomsten till svenska kusten i ett så förfruset 
tillstånd, att ett anfall även med underlägsna svenska styrkor hade 
haft goda utsikter till framgång. De svenska militärledarna voro 
dock tämligen missmodiga efter sina många motgångar och svåra 
umbäranden i Finland. När den unge fänrik Montgomery för den 
bekante av Runeberg besjungne J. R. von Törne berättade om de 
landstigande ryssarnas eländiga tillstånd och förordade ett svenskt 
anfall, svarade von Törne, i det han pekade på det framdukade bor-
det: "Tag dig en smörgås, kanske innan morgonen äta vi hos Abra-
ham, Isak och Jakob". 

Med en sådan syn på tingen kan man förstå, varför svenskarna 
utan egentlig strid drogo sig tillbaka, då ryssarna nalkades. Den 
svenske överbefälhavaren Cronstedt ingick med den ryske en över-
enskommelse, att de svenska trupperna skulle utrymma Umeå och 
lämna de betydande proviant- och ammunitionsförråden i ryssarnas 
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händer. Lyckligt nog för svenskarna kunde denna överenskommel-
se icke helt hållas. Den bekante general Döbeln, som ledde försva-
ret i trakten kring Stockholm, mot vilken stad ryska trupper an-
ryckt över Ålands hav, hade nämligen med den ryske överbefälha-
varen i Finland avslutit en överenskommelse, enligt vilken samtliga 
ryska trupper skulle lämna det svenska fastlandet. En kurir av-
sändes från den ryske överbefälhavaren till Umeå med bud härom. 
Följden härav blev, att en ny överenskommelse träffades mellan 
Cronstedt och Barclay de Tolly beträffande utrymmandet av Umeå. 
Tolly förband sig att inte föra med sig de erövrade förråden utan 
endast medtaga så mycket proviant, som var nödvändigt för hären 
under dess marsch över isen till Vasa. 

I övrigt motsvarade ryssarna ingalunda det dåliga rykte, som de 
hade från det nordiska krigets dagar. Mord, brand och menings-
lösa härjningar kännetecknade ej deras väg under 1809 års krig-
föring i Västerbotten. De höllo en sträng disciplin och beivrade 
soldaternas förseelser mot den civila befolkningen. 

Stilleståndet mellan de svenska och ryska trupperna blev av kort 
varaktighet. Den ryske kejsaren gillade ej den ingångna överens-
kommelsen. Kriget i Västerbotten uppblossade ånyo. Nu var emel-
lertid årstiden så långt framskriden, att ryssarna icke längre kun-
de tåga över Kvarken till Umeå. Ryssarna framträngde i stället 
från Kalix söderut. De svenska trupperna, som stodo under den 
bekante Sandels ledning, voro alltför fåtaliga för att kunna göra 
nämnvärt motstånd. Tack vare general von Döbelns energiska åt-
gärder lyckades svenskarna rädda de stora förråd, som magasine-
rats i Umeå. Cronstedt var sjuklig, och Döbeln hade övertagit be-
fälet över de vid Umeå förlagda trupperna. Bristen på transport-
medel såväl till lands som sjöss försvårade i hög grad magasinens 
utrymmande. Men Döbeln var en man, som förstod att sätta fart 
på folk och göra det omöjliga möjligt. Allt tillgängligt folk upp-
bådades för att hjälpa militären. Hästar och fordon anskaffades, 
isen söndersågades, för att fartygen skulle komma fram. Då det såg 
ut, som om man ej skulle hinna med att lasta fartygen före de ryska 
truppernas ankomst, inledde Döbeln förhandlingar med den ryske 
befälhavaren Schuvaloff och överenskom med honom, att Umeå 
skulle utrymmas först den 31 maj (1809). På detta sätt lyckades 
Döbeln få tillräcklig tid för att utan störning av fienden rädda de 
dyrbara vapen- och livsmedelsförråden. Under juni besattes sedan 
hela Västerbotten av ryska trupper. 

Underhållet av den stora ryska styrka, som var förlagd i Väster-
botten, var en svår uppgift. Landet var tämligen utsuget, och bön-
derna hade på många ställen flytt från sina gårdar. Genom lands-
hövdingen i länet Strömberg gjorde ryssarna under förtäckta hotel-
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ser stora rekvisitioner av livsmedel, jämte timmer och verktyg till 
byggande av broar. 

General Sandels försök att rensa landet söder om Umeälven från 
ryssarna ledde till en träffning vid Hörnefors, som slutade med att 
de underlägsna svenska trupperna måste draga sig tillbaka. I den-
na strid stupade bl. a. den populäre överstelöjtnant J. Z. Duncker, 
som skyddat återtåget för Sandels. Han begrovs av ryssarna un-
der militära högtidligheter å Umeå kyrkogård. En minnesvård 
restes över graven. Kort därefter övertogs befälet över de ryska 
trupperna av den för sina raska bragder och sin handlingskraft be-
römde general Kamenski. Hans avsikt var närmast att göra en of-
fensiv mot Ångermanland för att lösa förplägnadsfrågan. I Väster-
botten fanns till sist så gott som ingenting att uppbringa. Kamen-
ski hade dock knappt börjat sin offensiv, innan rapport ankom om 
att en större svensk styrka landstigit vid Ratan, d. v. s. norr om de 
ryska trupperna. 

De svenska rustningarna hade försiggått så hemligt, att ryssar-
na ej haft någon kännedom därom. Man hade tvekat, om man 
skulle anfalla i Åland eller Västerbotten, men beslutit sig för det 
sistnämnda. En större truppstyrka skulle ditföras på den svenska 
flottan och landsättas i Kamenski-arméns rygg, stänga återtåget för 
Kamenski och tillintetgöra honom genom samtidigt angrepp från 
expeditionsstyrkan i norr och den i Ångermanland förlagda styr-
kan söderifrån. Denna onekligen mycket goda plan strandade på 
att utförandet inte lagts i händerna på de duktigaste militärer, som 
Sverige då hade. Den naturligaste chefen för ett sådant företag, 
Adlercreutz, bortintrigerades av sin antagonist Adlersparre. Det 
var ett utslag av den svenska avundsjukan. I stället för åt Adler-
creuts beslöts i en krigskonselj att giva befälet över expeditionen åt 
konung Karl XIII :s gamle vapenbroder från striderna mot ryssar-
na under Gustaf III :s dagar, överamiralen Johan Puke. Denne 
var visserligen en mycket tapper man, känd för sin bragd under det 
s. k. Viborgska gatloppet, då han seglade i spetsen för den svenska 
flottan. Men som sjöman passade han ju föga att leda operationer 
till lands. Hans närmaste man var general Gustav Wachtmeister,.. 
som hade ledningen av lanttrupperna. Denne hade ingen erfaren-
het från det pågående kriget, och det var ju ej tu tal om att han ifrå-
ga om strategisk skicklighet hade flera övermän bland de svenska 
militärerna. Då därtill kom, att Wachtmeister till motståndare hade 
en så djärv och duktig karl som Kamenski, kan man förstå, var-
för den svenska expeditionen misslyckades. Hade Kamenski haft 
en sådan motståndare som Adlercreutz eller Döbeln, hade resultatet 
av företaget säkerligen blivit ett helt annat. 

Den Wachtmeisterska armén hade tilltänkts en mycket betydelse-
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full politisk roll. Ty det är ju klart, att om Wachtmeister löst den 
uppgift, som ålagts honom, d. v. s. tvungit den ryska armén i Väs-
terbotten att kapitulera, så hade de svenska ombuden vid de pågå-
ende fredsunderhandlingarna fått en välbehövlig trumf på hand. 
Svenskarna voro vid denna tid herrar i Östersjön, och något anfall 
över sjön behövde man sålunda ej befara i Sverige. Vägen runt 
Bottenhavet var lång och besvärlig. Det var ingen lätt uppgift att 
underhålla en större armé under marschen genom de glest befolka-
de trakterna i norra Finland och Sverige. Svenskarnas behärskan-
de av Östersjön gjorde också, att den ryska armén alltid måste räk-
na med att bli anfallen i ryggen. 

Oenighet inom svenska ledningen och bristfällig spaning om 
fiendens rörelser inverkade från början menligt vid den goda pla-
nens utförande. Den 17 augusti landsatte Puke efter en lycklig 
seglats de svenska trupperna i Ratan, 50 km. norr om Umeå. Den 
18 augusti 1809 gjorde svenska kanonslupar ett misslyckat försök 
att tränga uppför Umeälven i avsikt att förstöra bron vid Umeå och 
på så sätt skilja de på ömse sidor om älven stående ryska trupper-
na. Redan följande dag drabbade Wachtmeisters och Kamenskis 
trupper samman vid Sävar. Wachtmeister hade marscherat mycket 
långsamt mot Umeå och stannade vid Sävars bruk för att inhämta 
nya order f rån Puke. Ryssarna hade tågat hela natten och över-
raskade i arla morgonstund Wachtmeister med ett våldsamt företa-
get anfall. De voro beslutna att slå sig igenom, kosta vad det ville, 
innan Sandels trupper hunno fram. Svenskarna gjorde ett tappert 
motstånd, men Wachtmeister gav order om reträtt, då han fått en 
f. ö. felaktig rapport om en rysk flankrörelse och då manspillan 
blev för stor. Ryssarnas förluster voro dock mycket större än sven-
skarnas. 

För att komma från Sävar till Ratan måste man vid Djäkneboda 
marschera genom en smal dalgång, vilken var omgiven av branta 
berg. Flera officerare ansågo, att man skulle stanna där för att 
hålla stånd mot ryssarna, som knappast skulle kunna slå sig ige-
nom i den trånga hålvägen, ifall bergsluttningarna höllos besatta. 
Om svenskarna uppehöllo fienden några dagar, hunno Sandels 
trupper fram, och hela den ryska armén kunde bli fången. Wacht-
meister lyssnade inte till sina officerares råd utan tågade förbi 
Djäkneboda till Ratan. Där blev han på nytt anfallen av de under-
lägsna ryssarna och tvangs att inskeppa sina trupper. Vägen mot 
norr låg öppen för ryssarna. 

Det var nära däran, att ryssarna, innan de lämnade Umeå, 
plundrat och bränt ned staden i förbittring över ett angrepp som 
under befäl av en svensk löjtnant gjorts mot några sjukhus. Den-
na fara avvärjdes tack vare landshövding Strombergs kraftiga in-
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gripande. Strömberg gick till den befälhavande ryske generalen, 
med det svenskt klingande namnet Eriksson, som omgiven av en 
del officerare just hade kommit på det klara med att det svenska 
överfallet skulle hämnas. Strömberg yttrade därvid bl. a.: "Av ge-
neralen, greve Kamenskij, har jag erhållit det löfte och den försäk-
ran, att intet ont skall vederfaras denna stad; och jag är förvissad, 
att han icke skall lämna den ostraffad, som vågar överträda detta 
hans löfte eller företaga något mot hans befallning. Dessutom vo-
re det högst orättvist att utöva hämd mot Umeå stads stilla invåna-
re, vilka varken företagit eller kunnat företaga något emot ryska 
trupperna." — Efter Strömbergs manliga ord steg den ryske gene-
ralen upp, räckte Strömberg handen och försäkrade, att intet ont 
skulle vederfaras Umeå. För att hindra allt övervåld utsattes 
t. o. m. vakter och poster i staden av ryssarna. På så sätt frälsades 
Umeå den gången. 

När Sandels trupper framkommo till Umeå, hade ryssarna redan 
avtågat. Såtillvida hade svenskarna visserligen framgång med sin 
expedition, att Kamenski med hänsyn till livsmedelsfrågan fann sin 
ställning ohållbar i Västerbotten. Han lät därför sina trupper tåga 
norrut till Piteå. 

Men för den svenska regeringen gingo alla förhoppningar, som 
man hyst om en drägligare fred, upp i rök. Regeringen såg ingen 
möjlighet att skaffa ytterligare medel till rikets försvar och måste 
därför ingå på ryssarnas hårt uppskruvade fordringar. Den 17 
september 1809 undertecknades freden i Fredrikshamn, enligt vil-
ken Sverige avträdde förutom Finland med Åland den del av Väs-
terbotten, som låg öster om Torneå och Muonio älvar. 

Efter fredsslutet blevo de i Västerbotten förlagda svenska och 
finska trupperna upplösta. På Kyrktorget i Umeå samlades den 8 
oktober nordarméns trupper för att där avtackas av general Döbeln. 
Det skedde efter gudstjänstens slut, då mycket folk var församlat 
för att åskåda det ovanliga skådespelet. Då den populäre genera-
len med det välbekanta svarta bandet kring den bräckta pannan slu-
tat sitt välformade tal till finnarna, med vilka han och svenskarna 
delat så många sorger och fröjder, voro de närvarande djupt rörda. 
I Västerbotten, som låg Finland närmast, hade slutstriden utkäm-
pats, och här hade svenskar och finnar för sista gången, innan de 
skildes åt, skakat hand med varandra. 

Minnena från denna tid, de må gälla finnar eller svenskar, ha 
också troget bevarats av västerbottningarna. De dramatiska och 
betydelsefulla striderna i och omkring Ratan hör man ofta diskute-
ras. Man kan ibland berätta om sådana detaljer som i vilket rum 
Kamenski och Wachtmeister bodde, då de t. ex. var för sig reside-
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rade i den bekanta Sävargården, numera flyttad till Gamm-lia i 
Umeå. 

Självfallet kom Umeå och landsbygden närmast däromkring att 
bli mest lidande på kriget. Pengar hade visserligen strömmat in i 
borgarnas kassor, så länge man kunnat uppbringa några varor. 
De långa inkvarteringarna av trupper och de svåra rekvisitionerna 
av livsmedel, hästar o. s. v. föllo tungt ned på den fattiga befolk-
ningen. Borgarnas fartyg lågo till stor del på havsbottnen eller 
som vrak vid stranden, många bönder hade varken hästar eller 
kreatur. Sjukdomar hade grasserat och ryckt bort mången ung-
dom i förtid. 

Bönderna hade varken varor eller pengar, och borgarna måste 
försträcka sina gamla kunder bland bönderna för att hjälpa dem 
över den första svåra tiden. Lappmarken och de inre delarna av 
Västerbotten hade inte såsom kustlandet kommit i direkt beröring 
med kriget, men befolkningen där var glesare, och man kunde där-
för ej bygga så mycket på den, när det gällde att läka de sår, som 
kriget åstadkommit. 

Handeln mellan land och stad ökades i någon mån därigenom, 
att stadstullen eller den s. k. lilla tullen borttogs år 1810 samma år 
som norra delen av Västerbottens län bröt sig ut och under namnet 
Norrbotten gick sin egen väg. Från denna tid hade länet endast en 
stad, nämligen Umeå, ända till år 1845 då Skellefteå grundades. 

Förutom borttagandet av stadstullen främjades handeln i Väster-
botten även av den Umeå år 1812 tilldelade rätten att bli hel stapel-
stad. Detta innebar, att staden hade rätt att mottaga utländska far-
tyg i sin hamn. 

Allt detta var gott och väl och kom att spela en stor roll för han-
delsomsättningen i framtiden. Men under de stora krigen före och 
alldeles särskilt efter 1809 voro konjunkturerna mycket dåliga. 
Kontinentalsystemet och de långvariga krigen på kontinenten främ-
jade just inte den fredliga handeln. Först efter 1815, då en varak-
tigare fredsperiod inträdde, kunde näringslivet börja repa sig efter 
krigen. 

Före 1808 hade Sverige och ej minst Västerbotten ett blomstran-
de näringsliv. Detta framgick bl. a. därav, att Sverige vid 1800-
talets början kunde uppvisa ett betydande exportöverskott. De na-
poleonska krigen verkade till en början föga störande på denna 
gynnsamma situation. Svenska varor, såsom järn och stål behöv-
des överallt. Från och med 1808 inträdde en allmän europeisk 
kris, som för Sveriges del medförde en stor förändring: exporten 
gick ned, importen steg. På grund av kontinentalspärren kastade 
England över den svenska marknaden en massa varor, som i värde 
översteg, vad Sverige dit avyttrade. Sverige var den enda makt 
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på kontinenten, som efter Tilsitfreden 1807 vågade trotsa Napo-
leon, och följden blev just den plötsliga stegringen av importen från 
England. Svenska köpmän gjorde sig visserligen god förtjänst 
på de billiga och eftersökta engelska kolonialvarorna genom att i 
stor utsträckning reexportera dem. Men då samtidigt den svenska 
handeln på Medelhavet så gott som spärrades, och järnexporten på 
grund av engelsk konkurrens minskades och blev mindre lönande, 
blev den handelspolitiska situationen allt ogynnsammare. 

Såsom naturligt är, framträdde en liknande inverkan av kriget 
på den svenska sjöfarten. Denna hade under 1700-talet haft en ly-
sande period, vilken Västerbotten även fått del av. Som jämförelse 
kan nämnas, att medan vid 1800-talets slut sjöfarten på svenska 
hamnar endast till något mer än tredjedel ombesörjdes av sven-
ska fartyg, så gjordes detta vid 1800-talets början till långt över 
hälften. Varuutbytet mellan Sverige och utlandet försiggick ibland 
till tre fjärdedelar på svenska fartyg. I allt detta åstadkom 1808— 
1809 års krig en förändring. Denna förändring var dock åtmin-
stone, vad sjöfarten angår av mera tillfällig natur. Sedan fred med 
Ryssland slutits, gick den svenska sjöfarten åter framåt. Endast 
det i kriget hårt prövade Västerbotten hade ännu ej krafter att resa 
sig till sin förra standard. 

Lågkonjunkturen förvärrades genom en svår ekonomisk kris, 
föranledd av de väldiga emissioner av banksedlar, som börjat under 
kriget och sedan fortsatts. Priserna stego, och penningens värde 
sjönk. Man beräknar, att prisnivån ungefär fördubblades från 
1807 till 1812. Den osunda spekulation, detta medförde, var kan-
ske icke så karakteristisk för Västerbotten, där man hade litet ka-
pital, nästan inga fartyg och obetydligt med varor. Penningkrisen 
blev genom den rådande byteshandeln mindre kännbar. Kontant-
betalningen hade mer och mer fallit ur bruk. För sådana i Väster-
botten viktiga varor som trävaror och tjära var det också med hän-
syn till de fluktuerande priserna i huvudstaden för köpmannen 
viktigt att ej bestämma sig för en fix summa. 

För det av kriget hårt prövade Västerbotten var det till stor väl-
signelse för näringslivet, när äntligen efter Norges förvärv en 
längre fredsperiod begynte, en fredsperiod, som det ännu i dag åt-
njuter. Västerbotten har därunder kunnat göra en kraftig insats i 
arbetet för att "inom Sveriges gräns erövra Finland åter". 
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K a p . X. 

UTVECKLINGEN EFTER 1809. 
Det bakslag för näringslivet, som framkallades av Sveriges del-

tagande i de napoleonska krigen, blev icke av någon längre varak-
tighet. För Västerbotten, som mer än någon annan svenska lands-
del blivit lidande av kriget och för vilket det nära liggande Finlands 
uppgående i en främmande stat var särskilt kännbart, dröjde det 
självfallet längre än för det övriga Sverige. Lossandet av de 
många band, som sedan gammalt tyngde på näringslivet, medförde 
så småningom en raskare takt i utvecklingen. 

Den inrikes sjöfarten stabiliserades snart nog; Västerbottens ut-
rikes sjöfart och handel däremot sköt ej riktig fart förrän på 1840-
talet. Det i mitten av 1850-talet pågående kriget mellan Ryssland 
å ena sidan, Turkiet, Frankrike och England å andra sidan (det 
s. k. Krimkriget) åstadkom ett starkt uppsving för Umeå stads han-
del och sjöfart. De fransk-engelska flottorna blockerade nämligen 
den rysk-finska kusten utom norra delen av Bottniska viken. Här-
av begagnade sig de finska affärsmännen, sökande förbindelse med 
Umeå, som låg det centrala Finland närmast. Vintern 1855 var 
f. ö. så sträng, att Kvarken frös till. Transporter av varor kunde 
därför försiggå över isen utan störande av fientliga krigsfartyg. 
De extra ordinära förhållandena medförde under denna tid en in-
tensiv trafik mellan Vasa och Umeå. Som exempel härpå kan näm-
nas, att Umeå under en enda dag besöktes av 700 finnar. 

Icke mindre livligt blev det, när sjöfarten öppnades på försom-
maren 1855. Bortåt 1500 fartyg inkommo under år 1855 till Umeå 
tulldistrikt. Blockaden utsträcktes visserligen i juli till att omfatta 
även norra finska kusten. De finska fartygen trotsade emellertid 
blockaden och lyckades vanligen smyga sig igenom den fientliga 
bevakningslinjen. De fartyg, som uppbringades, försåldes i Umeå 
till vrakpris för att sedan med god förtjänst säljas tillbaka av 
Umeå-köpmännen till Finland. 

I övrigt kunde de västerbottniska köpmännen begagna sig av 
Sveriges neutrala ställning till en lönande fraktfart för de krigfö-
rande makternas, Frankrikes och Englands, räkning. Fartyg från 
Umeå förde sålunda förnödenheter från England och Frankrike till 
de vid Sevastopol på Krim kämpande trupperna. 

Allt som oftast hände det, att Umeå gästades av engelska krigs-
fartyg, som kommo dit för att proviantera. Det blev vid sådana 
tillfällen bjudningar från staden till fartygens officerare och kon-
trabjudning på fartygen, vilket livligt senterades, icke minst av da-
merna. 



176-
Den högkonjunktur, som skapades av kriget, efterträddes på 1860-

talet av en lågkonjunktur. Under högkonjunkturen hade Umeå en 
handelsflotta på ej mindre än 44 fartyg, men i början på 1860-
talet utgjorde den knappast hälften så många. Under och efter det 
fransk-tyska kriget (1870—71) inträdde åter en uppåtgående peri-
od för sjöfarten. I mitten av 1870-talet ägde Umeå 36 segelfartyg 
och 4 ångare. Sedan minskades stadens segelfartyg, medan lands-
bygdens däremot ökade. I stället övergingo stadens köpmän mer 
och mer till att sätta ångare i trafik i stället för segelfartygen, vil-
ket visade sig mycket förståndigt. Segelfartygen kunde ej stå sig 
i konkurrensen med ångarna. Ett sådant rederi som Nordmalings 
reder ¡aktiebolag måste under 1880-talet gå i konkurs. Överhuvud-
taget utträngde ångarna så småningom segelfartygen såväl ifråga 
om utrikes som inrikes sjöfart. 

Under det att alltså sjöfarten i allmänhet kan sägas ha varit en 
god inkomstkälla för Umeå under 1800-talet och i samband därmed 
utrikeshandeln var stadd i frammarsch, så var handeln med lands-
bygden i tillbakagång eller arbetade under helt andra förhållanden 
än tillförene. Efter år 1810 var nämligen lanthandel tillåten. Där-
igenom mildrades den gamla motsättningen mellan land och stad. 
Bönderna drogo nytta härav genom att i byarna försälja livsmedel 
och skogsprodukter. Borgarna hade dessutom ofta konkurrens att 
utstå med utsocknes gårdfarihandlare, som sålde manufakturva-
ror. Minuthandlandena blevo mest lidande härpå. De hänvisades 
huvudsakligen till marknaderna och handeln med befolkningen i 
själva staden och dess närmaste omnejd. Marknaderna förlorade 
emellertid i betydelse, allt eftersom lanthandeln tilltog. 

I stället för att vara ett möte mellan borgare och bönder för att 
göra affärer tenderade marknaderna mer och mer att bli ett slags 
folkfester, dit man kom för att ha så roligt som möjligt. Första 
gången som länets landsting höll ett sammanträde, nämligen år 
1863, anhöll landstinget hos k. m:t, att frimarknaderna skulle hål-
las endast en gång om året. Detta beviljades visserligen, men 
marknadsförbudet kringgicks utan svårighet. Då Umeå stads köp-
män och hantverkare genom förbudet hade svårt för att bibehålla 
sina gamla förbindelser med bönderna, enär dessa mer än förut ble-
vo beroende av lanthandlarna och gårdfarihandlare, tillkännagåvo 
de genom annonser, att de å viss tid träffades på de vanliga mark-
nadsplatserna. Landshövdingen stred förgäves mot dessa förtäck-
ta marknader. Tiden arbetade honom emellertid i händerna. Ty 
industriens snabba frammarsch, samfärdselns förbättring och det 
målmedvetna arbetet under 1800-talet för kolonisationen stöpte om 
näringslivet i delvis nya former. 

Staten hade sedan gammalt ett särskilt intresse av Norrlands ko-
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lonisering. En nödvändig förutsättning härför var ordnandet av 
äganderättsförhållandet. Ty sedan Gustav Vasas tid gjorde staten 
anspråk på all obruten mark. Ett avskiljande av kronans mark 
från enskild jämte upplåtelse av mark till nybyggen blev syftet med 
den statliga åtgärd, som benämnts avvittring. I slutet på 1700-
talet utfärdades flera föreskrifter om utförande av avvittring, men 
avvittringen avbröts rätt snart. Så mycket kraftigare och målmed-
vetnare kom avvittringsarbetet att bedrivas under 1800-talet. De 
kronomarker, där det var medgivet att anlägga nybyggen, blevo 
nu bestämda till sina gränser. 

Då man kom underfund med att avsikten med en del ansökningar 
om nybyggen huvudsakligen gick ut på att komma i besittning av 
skog och icke att uppodla jord eller bilda egna hem, förbjöds tidvis 
anläggande av nybyggen i lappmarken. Sedan kronan på vissa 
villkor överlåtit mark till odling, återstod s. k. kronoparker. En bo-
sättning å dessa parker var nödvändig för att staten skulle ha till-
gång till arbetare för skogsbruk. Staten beslöt också först för 
Norrbottens län (år 1891) och sedan (1904) för Västerbottens län 
att på vissa stränga villkor åt torpare upplåta mark å kronoparker-
na. Bestämmelserna om skogstorpen blevo upprepade gånger re-
viderade. 

Även på annat sätt sökte staten främja övre Norrlands uppod-
lande och bebyggande. Det kan ej heller förnekas, att avvittringen 
kom att kraftigt bidraga till att allt vidsträcktare områden i Väster-
botten (och Norrbotten) lades under plogen. 

De framsteg, som jordbruket gjorde tack vare förordningarna 
om laga skifte och avvittring, bidrog jämte den framåtgående in-
dustrien till att befolkningen ökades mycket hastigt. Detta kom 
självfallet städernas — Umeå och Skellefteå — handlande till godo. 

Genom industriens förläggande till eller i närheten av städerna 
blev handelsomsättningen större, och den tätare bebyggelsen i länet 
gjorde konkurrensen från lanthandlarna mindre kännbar. Parti-
handeln och utrikeshandeln behärskades i alla fall av städernas 
köpmän, och för minuthandlarna och hantverkarna förslog staden 
och dess närmaste omnejd som avsättningsområde under de nya 
förhållandena. 

Stadsköpmännen voro f. ö. ofta direkt intresserade i trävaruin-
dustrien. Böndernas grovbladiga sågar kunde ej stå sig i tävlan 
med de finbladiga sågarna, i all synnerhet då ångan i stället för det 
rinnande vattnet användes som drivkraft. Främmande kapitalister 
uppköpte skog av bönderna, uppsatte sågverk och drogo många 
bönder från jordbruket till den nya industrien. Böndernas grov-
bladiga sågar nedlades den ena efter den andra, och på så sätt för-
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lorade bönderna sina förr så viktiga handelsartiklar: bräder, spiror 
och sparrar. 

I detta nya skede inträdde den norrländska trävarurörelsen på 
1840-talet. Den genom ångans användning som drivkraft hastigt 
uppblomstrande industrien i England med flera länder framkallade 
en ökad brytning av stenkol till bränsle och byggande av järnvägar 
för transport av varorna. För gruvorna behövdes pitprops som 
stöttor och för järnvägsbyggandet syllar. De stora industriländer-
na hade själva icke tillräckligt med skog, men i Sverige fanns gott 
om skog. För att få billiga trävaror nedsatte England tullen och 
gav därigenom fart åt den svenska trävarurörelsen. 

Förutsättningarna för en sågverksindustri i stor stil voro i Väs-
terbotten liksom i Norrland överhuvudtaget särdeles gynnsamma. 
Snötäcket under vintern erbjöd en bekväm transport för stockarna 
till de strida älvarna, som lika bekvämt och billigt transporterade 
stockarna vidare till sågverken vid kusten. På havet gick sedan 
färden till främmande länder. 

Vid Umeälven ägdes Norrfors sågverk under 1840-talet av kon-
sul Lars Glas i Umeå, men övertogs omkring 1850 av den stora 
Göteborgs-firman James Dickson & C:o. Firman flyttade snart 
nog rörelsen till Baggböle, som låg bättre till för utskeppningen 
än Norrfors. Vid Holmsund, som hade en ypperlig hamn i det 
s. k. Småholmssundet, anlade firman en brädgård, dit bräderna 
flottades från Baggböle. 

År 1860 vågade sig tre köpmän i Umeå, nämligen den förut om-
nämnde konsul L. Glas, konsul A. Sparrman och handl. E. O. 
Öhman, på att anlägga en ångsåg vid Sandviken i Holmsund. Det 
var den första ångsågen i länet. Liksom de finbladiga sågarna vi-
sat sig överlägsna de grovbladiga, så visade sig även ångsågarna 
överlägsna de gamla vattensågarna, som vanligen måste förläggas 
långt uppåt vattendragen med därav föranledda långa och kostsam-
ma transporter av virket. Dicksonska firman kände sig också för-
anlåten att på 1880-talet bygga en ångsåg i Holmsund och nedlade 
på 1890-talet driften vid Baggböle. 

På detta sätt koncentrerades sågverksindustrien i Umeälven till 
Holmsund. Det blev ett framåtgående samhälle. År 1863 bilda-
de det sålunda en kapellförsamling med egen präst och kyrka. 
Uppförandet av kyrkan bekostades av firman James Dickson. 
Holmsunds hamn blev en uthamn till Umeå. En väg från staden 
till uthamnen bröts redan år 1857. 

Det andra stora sågverksdistriktet koncentrerades helt naturligt 
vid mynningen av Skellefteälv. Ursvikens, Kallholmens och Säve-
näs sågverk ligga i detta distrikt. I övrigt kommo utmed eller ej 
alltför långt från kusten mellan Umeå och Skellefteå att anläggas 
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en hel del sågverk, såsom vid Ratan, Bygdeå, Lövånger, Roberts-
fors, Hällnäs. 

Det äldsta av de i norra Västerbotten anlagda sågverken var 
emellertid Ytterstfors. Dess uppkomst daterar sig från år 1794, 
då gruvfogden Anders Markstedt begärde tillstånd att vid Byske 
älvs utlopp anlägga en finbladig såg. Sedan tillståndet beviljats, 
anlades sågen på södra älvstranden invid Ytterstforsen. Vid nedre 
Selsforsen i Byske älv tillkom efter något tiotal år en konkurrent i 
Carlsfors sågverk, men detta sågverk inköptes år 1814 av Ytterst-
fors. I stället för två sågverk på vardera två ramar lät man riva 
det gamla såghuset och uppförde ett något större med fyra ramar. 
Med Ytterstfors-verket förenades ett år 1837 på platsen inrättat 
glasbruk. Efter att ha börjat tillverkning av såväl fönsterglas som 
andra glasvaror övergick bruket till fabrikation av grönt fönster-
glas. Under 1860-talet gick rörelsen med förlust, bruket utarren-
derades, men då avsättningen fortfarande var dålig, avstannade 
driften i slutet av 1870-talet helt och hållet. 

Även sågverket hade vid denna tid att brottas med ekonomiska 
svårigheter. Tack vare Västerbottens enskilda bank, som gav nödig 
kredit, lyckades man hålla det hela flytande. Ytterstforsbolagets 
ekonomiska ställning var dock av den art, att banken blev tvungen 
att närmare granska bolagets verksamhet. Granskningen upp-
drogs åt en duktig affärsman från Umeå, Egil Unander-Scharin. 
Den förbindelse med sågverksindustrien, som denne man härige-
nom fick, kom att få betydelse för trämasseindustriens utveckling i 
länet. Han hade länge bedrivit en omfattande trävaruhandel och 
var bl. a. skapare och ledare av Umeå tjärexport. A.-B. Scharins 
goda internationella förbindelser och hans blick för affärer tillsam-
mans med hans fasta uppträdande förklarar hans framgångar och 
banbrytande verksamhet. 

Den granskning, som Scharin företog av Ytterstfors, ledde till 
bolagets rekonstruktion, i vilken Scharin var den drivande kraften. 
I det nya bolagets styrelse invaldes förutom Scharin, som blev ord-
förande, jägmästare Nils Ringstrand och disponent U. Norman. 
Tack vare ett nergiskt arbete lyckades den nya ledningen bringa 
ordning i driften. Då bankaktibolaget Stockholm-Övre Norrland 
år 1898 övertog Västerbottens enskilda banks rörelse, beslöt bank-
aktiebolaget försälja Ytterstforsbolaget. Bolaget inköptes av ett kon-
sortium, i vilket Scharin var den ledande kraften. 

Scharin inriktade sig på att ytterligare utveckla och utvidga drif-
ten vid Ytterstfors. För att skaffa bolaget större skogstillgångar 
och få ett säkert underlag för framtida utveckling inköptes Munk-
sunds sågverks ab., varigenom bolaget blev en av de största skogs-
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ägarna i Övre Norrland. På detta sätt kunde bolaget realisera en 
gammal plan om anläggande av ett träsliperi. 

Bolaget nedlade därför en såg vid Ytterstfors och utbyggde vid 
fallet därstädes en kraftstation. Av Skellefteå stad, som utbyggde 
Finnforsen, gjordes en överenskommelse om leverans av elektrisk 
kraft. En kraftreserv ägde bolaget i ett vattenfall vid Byske älv, 
ungefär 1 y 2 m i l från sliperiet. År 1908 blevo sliperianlägg-
ningarna färdiga. Sågverksdriften förlades helt och hållet till Fu-
ruögrund. 

Under förhandlingarna rörande dessa anläggningar blev Scha-
rin i tillfälle att grundligt sätta sig in i förhållandena inom trämas-
seindustrien. Han hade länge närt planer att grunda en egen trä-
massefabrik i Umeå. Erfarenheten hade visat, att trämassefabrika-
tionen hade framtiden för sig. 

Kraftfrågan löstes på så sätt, att Scharin med Umeå stad, som 
planerade utvidgning och modernisering av sin kraftstation vid 
Klabböle, överenskom om leverans av elektrisk kraft. Denna över-
enskommelse var en viktig förutsättning för den nya fabrikens lyck-
liga start. 

Anskaffandet av nödigt kapital, som i och för sig icke tillhörde 
de lättaste uppgifterna, då penningmarknaden var tryckt, lyckades 
för Scharin utan att använda bolagsformen. Enligt Norrlandsla-
gen voro bolagen förbjudna förvärv av skogshemman, och Scharin 
räknade med att komma i en fördelaktig särställning gentemot 
virkeskonkurrenter genom att ensam driva den nya trämassefabri-
ken. I juni 1910 var fabriken färdig. 

Scharin hade under tiden icke försummat Ytterstforsbolaget. I 
samband därmed leddes han allt mer på tanken att anlägga en trä-
massefabrik i Skellefteå. Vid Clemensnäs i närheten av staden 
fanns sedan 1860-talet ett sågverk, som hade gått i likvidation. Det-
ta sågverk förvärvade han för ett relativt lågt pris och avslöt kon-
trakt med Skellefteå stad om leverans av kraft till den planerade 
trämassefabriken. Virkesfrågan löstes genom en överenskommelse 
med domänstyrelsen om leverans av pappersvirke. 

För finansiering av företaget ansåg Scharin i detta fall nöd-
vändigt att bilda ett aktiebolag. Detta konstituerades som Ab. Skel-
lefteå trämassefabrik i juni 1910, samtidigt som den Scharinska fa-
briken i Umeå började sin verksamhet. Då Scharin själv blev verk-
ställande direktör, sammanfördes ifråga om försäljning sliperierna 
i Umeå, Ytterstfors och Skellefteå, varigenom Scharin kom att för-
foga över ungefär en tredjedel av den svenska exporten. 

Scharin hade knappast bragt de två nya industriföretagen i Umeå 
och Skellefteå i hamn, förrän han utsattes för en hård påfrestning. 
Bankab. Stockholm-Övre Norrland, i vilket Scharin var starkt en-
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gagerad, hade råkat i stora ekonomiska svårigheter. En rekon-
struktion av banken företogs, vilket medförde nya penningutlägg 
för Scharin. Hans ekonomiska ställning blev på detta sätt mycket 
bekymmersam, och det krävdes kraft och förmåga att uppklara det 
hela. Plötsligt och oväntat kom då döden i slutet av 1910 (annan-
dag jul) och avklippte för alltid hans storstilade industriella verk-
samhet. 

Sterbhuset forsatte emellertid rörelsen i den avlidnes anda. Skel-
lefteå trämassefabrik gick visserligen för en tid ifrån dess ledning, 
men återfördes efter några år till den ombildade Scharinska firman. 
Vid trämassefabriken inrättades efter världskrigets slut en tvåra-
mig såg, och sedan anläggningarna år 1922 nedbrunnit, uppbygg-
des de ånyo med tillämpning av den moderna teknikens finesser. 
Trämassefabriken i Umeå utvidgades med en ny likaså tekniskt 
fulländad anläggning vid Sofiehem. 

Sågverksindustriens snabba frammarsch hade så de bästa förut-
sättningar: billiga, av naturen danade transportleder och tillgång 
till råvaror och billig drivkraft i närheten av företagen, och var 
tämligen oberoende av järnvägsnätets utsträckning till Norrlands 
sågverksdistrikt. Järnvägarna kunde ha sin betydelse för uppam-
mande av annan industri och alldeles särskilt för utnyttjande av 
malmen i de stora gruvorna i Norrbotten. 

Men även för jordbruket — och Västerbottens län är ett utpräg-
lat jordbrukarlän — har förekomsten av järnvägar en stor betydel-
se. Jordbrukarna få genom järnvägarna i jämförelse med forna 
tiders transportförhållanden snabbt och billigt de varor de behöva: 
lantbruksmaskiner, gödningsämnen etc. Tack vare de snabba tåg-
förbindelserna ha de också kunnat mer än förut slå sig på boskaps-
skötsel, enär matvaror erfordra snabb transport. 

I Västerbotten var det ända till en god bit in på 1800-talet då-
ligt beställt med verkliga vägar. Fördelen av en landsväg längs 
kusten hade de styrande sedan länge haft klart för sig. När Karl 
IX år 1602 företog en resa från Finland omkring Bottniska viken, 
fick han uppmärksamheten inriktad härpå. Byggandet av en kust-
landsväg påbörjades också år 1607. Tiderna voro oroliga, och ar-
betet avbröts tid efter annan. Först under senare delen av 1600-
talet hade man hunnit så långt som till Västerbottens län. Denna 
väg reste Karl XI år 1695 och anmärkte då på att den var så gräs-
beväxt. 

Under 1700-talet gjordes en hel del för vägväsendets ordnande. 
Först fr. o. m. mitten av 1800-talet kom dock vägbyggnaderna att 
försiggå efter följdriktiga principer. Väg- och vattenbyggnads-
styrelsen organiserades år 1841. Sedan denna styrelse erhållit tek-
niskt utbildade personer och fasta organ för sin verksamhet, gick 
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utvecklingen raskt framåt, i all synnerhet som riksdagen höjde det 
årliga anslaget för vägbyggnader. Redan år 1824 hade man fått 
en landsväg över Norra Degerfors och Ekorrträsk till Lycksele. 
Sedermera fick man väg från Vännäs till Fredrika och vidare till 
Åsele och Vilhelmina. Mellan Lycksele och Stensele anlades väg 
först i slutet av 1880-talet. Lycksele blev i övrigt ett centrum för 
vägar, som utstrålade åt olika håll. 

Denna utveckling av vägväsendet stäcktes icke genom järnvägar-
na. Det dröjde f. ö. länge, innan man kommit så långt med järn-
vägsbyggandet som till Västerbotten. Och när järnvägsbygget väl 
tog vid, följde järnvägen ingalunda den gamla stråkvägen längs 
kusten utan ganska långt därifrån genom mera glest bebyggda trak-
ter. Den man, som genomförde stambanornas byggande, nämligen 
Nils Ericson, följde den principen, att järnvägarna skulle skapa 
företagsamhet och rörelse. Därför fingo de icke dragas genom trak-
ter med utvecklad rörelse. Kust- och strandbygderna, som tack vare 
tillgång på samfärdsmedel få bättre odling och en talrikare befolk-
ning, behövde icke hjälp av järnvägarna. Norra stambanan, som 
fullbordades i början på 1890-talet, gick några mil från Umeå och 
Skellefteå. Detta kunde nog också vara motiverat ur militära syn-
punkter. För Umeås del var en sammanbindningsbana med stam-
banan vid Vännäs färdig redan 1896, men Skellefteå måste vänta 
ända till 1916, innan järnväg byggdes från staden till Bastuträsk. 
Med Holmsund erhöll Umeå järnvägsförbindelse år 1921, sedan 
staden i Holmsund anlagt en hamn. 

Först så sent som år 1924 förenades Lycksele genom bibana till 
Hällnäs med stambanan. Genom inlandsbanan har Västerbottens 
lappmark så småningom införlivats med det övriga järnvägsnätet 
och bättre förutsättningar skapats för rationellt utnyttjande av de 
värdefulla tillgångar ifråga om skog m. m., som finnas i de av-
lägsna och otillgängliga bygderna i lappmarken. Järnvägen har 
blivit det stålband, som utplånat lappmarksgränsen. På sistone 
har den därvidlag fått en god hjälp i den vitt utbredda busstrafiken. 
Denna trafik har kanske sin största betydelse i den mera tättbe-
byggda kusten, där många och relativt goda vägar finnas, men där 
järnvägsförbindelser saknas. T. o. m. mellan så avlägsna orter 
som Umeå och Skellefteå går regelbunden busstrafik. Sådana in-
dustriorter som Robertsfors och Hörnefors ha genom busslinjer fått 
sin trafikfråga bättre ordnad. 

Gäller det mera skrymmande och tungt gods kunna knappast 
bussarna ersätta järnvägarna. För den nyupptäckta bergslagen i 
norra Västerbotten, Boliden, skapas därför verkliga förutsättningar 
för de värdefulla gruvornas utnyttjande först i och med att järn-
vägen mellan Boliden och Skellefteå fullbordas. 
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Att tack vare järnvägarna större samhällen kunna uppstå, ha vi 

ett exempel på i Vännäs, som nästan överflyglat en sådan gammal 
kulturort som Lycksele. De ha båda under de senaste åren blivit 
köpingar, de enda i länet. 

Den omständigheten, att det i ett så stort län som Västerbotten 
med sina 200,000 invånare endast finnes två mindre städer och två 
köpingar på tillsammans ej ens 20,000 invånare, visar hän på att 
Västerbotten är ett typiskt jordbrukarlän och icke såsom mången 
"sörlänning" föreställer sig, när han talar om Norrlands slumran-
de miljoner, ett övervägande industridistrikt. 

Det finns tillgång till skog och elektrisk kraft för trävaruindu-
strien, som ännu icke utnyttjats, och det finns en bergslag med vär-
defulla metalltillgångar. Vad man ofta förbiser, är utvecklingsmöj-
ligheterna för Västerbottens jordbruk, särskilt ifråga om boskaps-
skötsel och trädgårdsskötsel. Att sådana värmefordrande växter 
som jordgubbar trivas mycket bra i Västerbotten, är nog för 
mången obekant. 

Vad som framför allt erfordras för en ytterligare utveckling av 
Västerbottens näringsliv är upplysning, och denna vinnes framför 
allt i skolorna. I förhållande till länets storlek äro dock skolorna 
mycket få och ha ett relativt ringa antal elever. Ett statens läro-
verk finnes i Umeå och en samrealskola i Skellefteå, ett kvinnligt 
folkskoleseminarium i Umeå, ett statens småskoleseminarium i 
Lycksele och ett landstingets i Skellefteå. Slutligen ha vi lands-
tingets folkhögskola i Vindeln. 

Elevantalet i de högre skolorna rekryteras till övervägande del 
från städerna. Det ställer sig i allmänhet för dyrbart för föräld-
rarna på landsbygden att inackordera sina barn i läroorterna under 
många år framåt. Stipendier till fattiga och begåvade elever skulle 
säkert delvis kunna avhjälpa detta missförhållande. En kommunal 
mellanskola i Lycksele har man också år 1929 beslutat att upprätta. 

Önskemålen kunna mångfaldigas, men för deras förverkligande 
behöves pengar, och sådana äro ej alltid så lätta att anskaffa. Oli-
ka intressen komma då vanligen i strid med varandra. Det blir 
som det varit: en strid mellan olika intressen och viljor. Väster-
bottens historia har, liksom mänskligheten, liksom Sveriges histo-
ria, varit uppfylld av tävlan och kamp, motsättningar och konflik-
ter. Dessa motsättningar och konflikter ha på fredlig väg blivit 
lösta, och det hela har resulterat i en samverkan, under vilken Väs-
terbotten gått starkt framåt. 



V Ä S T E R B O T T E N S A D E L . 
Personhistoriska anteckningar. 

Av ANNA WERNER. 

I vår tid tillmätes ej det adliga namnet någon nämnvärd betydelse-
Bortå äro de tider då gossen av börd redan i vaggan förärades 
titlar och vedermälen, och då det för en ofrälse person var straff-

bart att förälska sig i och gifta sig med en adlig tös. Men man 
bör ej heller ringakta en ättefaders upphöjande i adligt stånd, det 
var den tidens sätt att belöna förtjänsten, och helt visst voro de s. k. 
stamfädren för sin tid duktiga karlar, som äro värda att av sina 
efterkommande behållas i vördat minne. Det är endast de ärftliga 
rättigheterna, som en senare tid funnit orättvisa och som även nu-
mera i största utsträckning kringskurits. 

Härnedan följer några erinringar om de adliga släkter, som här-
stamma från Västerbotten. Som synes är det krigiska bragder, juri-
diskt skarpsinne eller stora insatser i kyrkligt avseende, som givit 
anledning till upphöjelsen. 1) 

Bekant är att från Västerbotten utgått en rad framstående kyr-
kans män, såsom biskoparne Benzelius, Bothniensis, Linnerius. De 
två förstnämnda stego rent av till ärkebiskop och samtligas barn 
adlades. Nämna vi då först Benzelius' efterkommande så var stam-
fadern för släkten nämndeman och skattebonde i Bensbyn i Neder-
Luleå och hette Henrik Jacobsson, gift med Margareta Jonsdotter, 
död 1654. Detta par hade sonen Erik, som tog tillnamnet Ben-
zelius efter födelsebyn. Han gick den lärda vägen, blev efter var-
annat student, fil. magister, teol. professor och slutligen ärkebiskop, 
allt i Uppsala. Han dog därstädes 1709 och ligger begraven i 
Uppsala domkyrka, där man ännu kan se hans ståtliga epitafium. 
"Hans lycka gjordes" säges i en biografi "då han som ung magister 
blev lärare åt greve Magnus de la Gardies äldste son, med vilken 
han gjorde vidlyftiga utländska resor. Blev 1690 kronprinsens, 

' ) Att här icke kan skiljas på Väster- och Norrbotten kommer av det, att 
äldsta indelningen har följts, som på svenska sidan var Västerbotten och på 
den fiska Österbotten. 
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sedermera Carl XII:s informator". Benzelius undanbad sig det 
honom erbjudna adelskapet, vilket exempel tre av hans söner följde 
(de blevo alla tre efter vartannat ärkebiskopar), men övriga söner 
och sonbarn mottogo utmärkelsen och adlades under namnet Ben-
zelstjerna. 

De adlade voro Olof assesor, Lars landshövding och Nils, mili-
tär av kaptens grad, vilken tillfångatogs i Pultava och fördes till Si-
birien, varifrån han dock hemkom och bosatte sig på en gård Åker-
länna i Uppland. Med hans hustru hände sig det sorgliga, att hon 
blev "förgiven" av en bondhustru några år efter hemkomsten. En 
f järde broder hette Gustaf, han nämnes som aktuarie. Alla dessa 
kallade sig som nämnt Benzelstjerna, och de blevo stamfäder för 
•olika grenar, som åtminstone under de första generationerna räk-
nade verkligt framstående män bland sina medlemmar. Här är ej 
utrymme att följa alla släktmedlemmarnas öden genom tiderna, 
men några antydningar kunna göras. 

Av ärkebiskop Benzelius d. y. släktgren överflyttade i början av 
1800-talet en medlem till Finland. Han dog som apotekare i Nykar-
leby. Han hade flere barn, men ingen tyckes ha kommit sig varken 
till lång livslängd eller till de värdigheter, som namnet krävde. Med 
apotekarens son Erik Albrecht Benzelstjerna "agent för en fängel-
seförening" i Hälsingfors, död 1875 utgick den släktgrenen. En 
hans farbror Lars Jesper var underofficer i franska armén åren 
1831—36 och efter hemkomsten bosatt i Kristianstad. Han dog 
därstädes 1880 och med honom slöts ätten Benzelsjerna på svärds-
sidan. 1 ) 

En av döttrarna i släkten blev gift med en greve von Engeström 
och den släkten fick för många år sedan tillåtelse att kalla sig Ben-
zelstjerna von Engeström. Den är bosatt i Polen. En Benzelier-
nas ättling slog sig ned i Tyskland på Karl XII:s tid, där den förlä-
nades riksadligt stånd. Nu levande avkomlingar av den grenen 
kalla sig Benzel-Sternau och äro bosatta i Mainz — en egendomlig 
vandring genom tiderna från Bensbyn till Mainz. En av Lars Ben-

1 ) Porträtt på Erik Benzelius d. ä. finnes å Oripsholm. Det är en större 
oljemålning dat. 1697. Porträttet visar en man med skarpt skurna drag med 
ett ytterst värdigt utseende. Sammastädes finnes även porträtt av Lars och 
Gustaf Benzelstjerna. Till den sistnämndes ära strängade skalden Olof von 
Dalin sin lyra däri det heter: 

Du är vår vördnad värd; det värde som du hyste 
var verkligt utan konst och utan glitter lyste 
gudsfruktan utan skryt och lärdom utan gräl. 

Förstånd med livligt minne 
en kung inom sitt sinne, 
men i sin plikt en träl. 
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zelstjernas efterkommande blev under 1788—89 års krig med Ryss-
land för en delaktighet i en komplott mot ryska flottan i Köpen-
hamn dömd till döden, men benådades av ryska kejsarinnan och in-
sattes på livstids fängelse å Munkholmen utanför Trondhjem. Han 
frigavs dock sedermera och dog på Kälve gård i Sörmland 1808. 

Till de från prästerliga led utgångna adelsmännen sluter sig för-
tjänstfullt assessor Oraan, utgången från Skellefteå och till börden 
av lappsk extraktion.1) Likaså kan i detta sammanhang nämnas 
släkten Nordin adlad af Nordin — kanske ej till börden så rena 
västerbottningar, som de förutnämnda, men dock med så mångårig 
och mångfaldig hemortsrätt i dessa bygder, att de kunna andra-
gas. 2 ) 

Adliga ätten Bure var även av rent västerbottniskt ursprung. 
Dess stamfader hette Anders Jacobsson vilken levde i början av 
1500-talet. Troligen är namnet då taget efter by eller gård, det rå-
der bland genealogerna ovisshet om ursprunget. Anders Jacobs-
sons döttrars barn och barnbarn kallade sig Bureus, varav en med-
lem av den släkten adlades 1621 med namnet Bure. Han hette An-
ders Bureus och står nämnd som "generalmatematiker", sannolikt 
betydde detta chef för generallantmäterikontoret. Denne Bureus-
Bure skall vara den förste, som lät utföra kartor över skandinaviska 
halvön, samt särskilda sådana över Hälsingland, Norrland, Lapp-
land och Finland. Han har blivit kallad svenska kartografiens fa-
der. Släkten steg aldrig till rikets högsta värdigheter, men man 
finner bland dess medlemmar många förtjänstfulla ämbetsmän. Den 
delade dock så många andras öde, att ej vara livskraftig. Den 
siste med namnet på svärdsidan Anders Fale Bure, nämnes som 
löjtnant i armén, med "överjägmästares fullmakt". Han avled 1829 
i Husby i Uppland, efterlämnande trolovad, jämte en erkänd dotter, 
sedermera ingift i släkten Zacco. 3) 

I historiken över släkten Rålamb säges, att den härstammar från 
en "birkekarl" (handlande) som haft sitt hemvist i Hiskie och Tafle 
byar, på vilkas ägor Umeå stad efteråt byggdes. Den första person 
av släkten vars namn gått till eftervärlden var Peder Rålamb, vilken 
nämnes som häradshövding 1418 över Gestrikland. På den tiden 
fanns ju ej adel i samma bemärkelse som i senare tid, men frälse-

1 ) Om Qraan och hans efterkommande kan läsas i "Västerbotten" Hem-bygdsföreningens årsbok 1928, sid. 141 o. f. 
-) Om ätten af Nordin se "Västerbotten", Hembygdsföreningens årsbok 1928, sid. 144 o. f. 
3 ) Länge troddes att släkten kom från Skön i Medelpad där det funnits och ännu är att se en gravsten från medeltiden, vilken troddes vara lagd över en Fale Bure, släktens förmodade stamfader. Överbibliotekarien Bygdén har emellertid i en uppsats i "Samlaren" 1890 påvisat att så ej är fallet. 
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man, som det då kallades, var denne Peder R. Släkten tycktes ti-
digt ha flyttat bort f rån fäderneorten och sedermera torde ingen av 
dess medlemmar ha varit i tillfälle att egna födelseprovinsen sina 
tjänster. 

Landssekreteraren i Umeå under Carl XII tid hette Olof Dubbe, 
död 1724. Han tycktes ha vunnit sin konungs synnerliga ynnest, 
enär sonen Carl uppkallad efter kungen, adlades av denne under 
namnet Dubbenhjelm. Han efterträdde sin fader i tjänsten i Umeå 
och torde ha varit en förtjänstfull man, han kallades nämligen till 
riksdagsman för Umeå m. fl. norrländska städer 1727, samt blev 
sedermera häradshövding över Västerbotten. Han sökte sedermera 
transport till enahanda befattning i Roslagen och blev samtidigt as-
sessor i Svea Hovrätt. Dubbenhjelm dog ogift i Östhammar 1770. 

Bland jurister födda i provinsen och som undfått adelskap mär-
kes vidare Malmer, adlad Malmerfelt, en synnerligen förtjänstfull 
man på sin tid. 1) Nämnas kan även släkterna Walter och Winblad, 
tillsammans adlade under namnet Walter von Winblad, som även 
äro urgamla västerbottningar. 2) 

Bland adliga släkter som inflyttat och med tiden så samman-
smält med ortens egna familjer, att de blivit rotade, märkes Lager-
borgs. Den kommer ursprungligen från Värmland, men i förra 
hälften av 1700-talet blev en överstelöjtnant Daniel Skragge Lager-
borg placerad på Västerbottens regemente och fick boställe i Torne-
dalen. Det hette Kiviranta, men omdöptes av honom till Lagers-
holm. 1) Denne kapten Lagerborg var gift med Elisabeth von Rohr 
från Narva, som hade haft olyckan se sina bröder stupa vid slaget 
därstädes 1704 och systrarna i villervallan bortförda. Paret La-
gerborg hade flere barn, vilka samtliga förblevo väster- och norr-
bottningar tills ätten utdog häruppe. En av sönerna hette Daniel 
Gustaf, han slutade sina dagar som major på Västerbottens reg. 
med boställe i Bygdeå. Han kallade detta för Bygdeåborg. Förf. 
känner ej huruvida gården ännu behåller detta namn. Genom dem 

*) Om släkten Malmerfelt kan läsas litet i Västerbottens hembygdsförenings årsbok 1929, art. "Bland lagmän och rättslärde." 
2 ) Om deras uppkomst och romantiska öden se närmare "Västerbotten", Hembygdsföreningens årsbok 1928, sid. 143 o. f. 
3 ) "Lagersholm var beläget en fjärdingsväg från Torneå på älvens östra strand. Bostället gick förlorat med freden i Fredrikshamn då denna sida av älven kom att höra till Finland jämte 117 av regementets rotar. Här dog ma-jorskan Christina Lagerborg f. Thelin 1804. 
Efter 1809 blev det gamla bostället, där så många svenska officers familjer levat, domarsäte, men sedan det i juli 1857 nedbrunnit har det icke återupp-byggts, en källare och en sätesbod är allt' vad nu står kvar. 
På hemmanets mark reser sig nu Tornedalens ståtliga finska folkhögskola." (Ur Lagerborg: En värmlandssläkts öden.) 
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och deras efterkommande börja ett sakta dalande nedåt, som lätt 
kan följas. 

Äldste sonen Daniel Johan var 19 år och sergeant på nyssnämn-
da regemente då han drunknade i Neder-Kalix skärgård. Det var 
midsommardagen 1768 under en "seglats med soldaten Hinrik Yt-
terberg." Andre sonen Georg Reinhold hann ej över fänriks grad. 
Han var gift och bosatt på faderns boställe i Bygdeå. 1) Tredje och 
yngsta sonen var majoren Vilhelm Lagerborg. Han anförde en ba-
taljon av Västerbottens regemente i kriget 1808 och stridde under 
Sandels vid den ärorika Savolaxbrigaden. Redan i den första drabb-
ningen stupade han, efterlämnande änka och tre söner i små om-
ständigheter. Vilh. Lagerborgs änka överlevde sin make i över tret-
tio år, hon dog 1839 hos sin äldste son på hans boställe i Sunderbyn 
vid Luleå. 

Den siste av denna stormanssläkt, som i fyra generationer varit 
befordrade officerare vid Västerbottens regemente var nämnda ma-
jor Vilh. Lagerborgs sonson, vilken var handlande i Neder-Kalix. 
Han skall ha varit en redlig och vänsäll man "anspråkslös och 
nykter", men mycket klent begåvad. Så köpman han var kunde han 
ej på egen hand uppsätta ett kontrakt eller dylikt. De ägde och be-
bodde gården Högbacka därstädes. Det är att tillägga att änkan 
gifte om sig med en granne, Lars Olof Andersson, och därmed var 
namnet Lagerborg borta ur provinsens historia. 2) 

En släkt, som numera är att anse som västerbottnisk, enär den 
knappt är representerad annorstädes, är Ulfhjeltn. Det stolta nam-
net går tillbaka till 1600-talet då en Ambjörn Ulf i Jönköping ad-
lades under namnet Ulfhjelm. Till Västerbotten kom släkten med 
Clces Anders Ulfhjelm, som 1779 blev fältväbel vid Västerbottens 
regemente. Han bevistade finska krigen 1789—90 samt 1808—09 
och var därunder med vid Uttismalm och Alavo och flera av de 
platser som blivit oss bekanta genom Fänrik Ståls sägner. Han 
skulle ha varit en äkta krigsbuss, som helt säkert är att ställa vid 
sidan av de av Runeberg besjungna. Han avled som överstelöjt-
nant i armén år 1839 i Skellefteå. Av hans många söner placerades 

*) Av hans barn levde ännu på 1860-talet en son, Carl Urban Lagerborg. 
Han hade efter tusende mödor hamnat i Paris där han livnärde sig som ki-
rurgisk instrumentmakare. Huruvida han var gift och efterlämnade arvingar 
har ej kunnat utredas. 

2 ) Under tidernas lopp hade åtskilligt av ståndsmässiga möbler, silver, va-pen och preciösa samlats inom släkten och slutligen hamnat på Högbacka. Det berättas att vår intresserade forskare Hugo Samzelius förvärvade en del av dyrgriparne, som han sedan skänkte till Nordiska Muséet. På Högbacka hade även stamfaderns Daniel Lagerborgs och hans frus, Elisabeth von Rohrs, por-trätt fått en fristad. De såldes av Maria Öhkvist till okänd person, men upp-spårades sedermera och inlöstes av Nordiska Museet. 
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fyra på Västerbottens regemente, vilkas ättlingar ännu i dag — den 
fjärde generationen — är att finna på samma regemente. Släkten 
har dock i stort sett, i enlighet med tidens anda, mer och mer över-
gått till fredliga yrken. Vad som är anmärkningsvärt är, att den-
na släkt är innehavare av troligtvis övre Norrlands enda fideiko-
miss, Fredrikslund utanför Skellefteå. 

En annan adlig släkt som har mer än hundraårig hemortsrätt i 
dessa orter är en gren av den stora släkten Taube. Den förste med 
namnet härstädes var Arvid Joachim Taube, född antagligen i Björ-
neborg i Finland 1776. Han innehade tapperhetsmedalj i guld till 
minne av sitt deltagande i finska kriget 1808—09. Efter krigets 
slut kom han som kapten till Västerbottens regemente, där han 
avancerade till major. Av hans söner blev Carl Arvid sergeant vid 
nämnda regemnte och Otto Bernhard tullförvaltare i Haparanda. 
Från dessa två härstammar den nu, särskilt i Norrbotten, så talrika 
släkten. 

Ännu flere av adligt stånd skulle kunna nämnas, men utrymmet 
har strängt anlitats och det sagda må vara nog. 



Magister O. P. Pettersson. 

EN VÄSTERBOTTNISK HEMBYGDSFORSKARE 
Av HOLGER M:N-PALMGREN. 

I slutet av år 1929, närmare bestämt den 11 december, fyllde 
f. folkskolläraren i Tärna, Olof Petter Pettersson sjuttio år. 

O. P. Petterssons insats i den västerbottniska hembygdsforsk-
ningens tjänst är av så betydande slag och av ett så bestående värde 
att hans namn och gärning intaga en plats vid sidan av dem, som 
räknas som pioniärer för denna gren av kulturarbete inom provin-
sen. Där Ferdinand Lsestadius', C. F. Ekevalls och C. N. Pahls 
namn ihågkommas och nämnas med vördnad och tacksamhet, där 
nämnes också och med lika rätt magister O. P. Petterssons. 

Magister Olof Petter Pettersson föddes i Lövnäs by i Vilhelmina 
socken den 11 december 1859. Genomgick i början av 1880-talet 
folkskoleseminariet i Hernösand, där han bland sina lärare bl. a. 
räknade lektor J. Nordlander, den framstående Norrlandsforska-
ren, som torde hava varit den förste att intressera den unge adepten 
för det slag av forskning, som med åren skulle bliva hans livsin-
tresse och livsverk. Efter genomgångna studier erhöll magister 
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U t e p å a r b e t s f ä l t e t . 
Fr. v. lappen Anders Mattsson i Skalmodalen, O. P. Pettersson o. Stångberg. 

Pettersson anställning som lärare vid Skytteanska skolan i Tärna, 
där han verkade intill år 1916, då han avgick från sin befattning 
med pension. Ytterligare några år framåt kom magister Petters-
son att som vikarie få ägna åt lärarekallet, dels i Tärna, dels i 
Åsele och till sist, så sent som då detta skrives, i Västerhiske i Umeå 
landsförsamling där magister Pettersson med sin dotter, lärarin-
nan Ingrid Pettersson, under de senare åren varit bosatt. 

Det första resultatet av magister Petterssons forskningar inom 
Västerbottens lappmarker publicerades redan år 1883, medan P. 
ännu vistades vid seminariet i Hernösand. Det återfinnes i Sven-
ska Familjejournalen för sagda år, under rubrik Ett Lappbröllop i 
Fattmomakk. 

Det dröjer åtskilliga år, ända till 1890, innan magister Petters-
son på nytt upptager arbetet på sitt forskningsfält. Men detta år 
insänder han till Svenska Landsmålsarkivet i Uppsala ett omfat-
tande manuskript, behandlande Sagor och Sägner från Åsele och 
Vilhelmina. 

I Svenska Landsmålen publicerar han några år senare, 1888, en 
skildring med titeln: Lapparnas Sommarlif. 

I Turistföreningens årsskrift för år 1898 finna vi ett nytt bidrag 
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av O. P. Petterssons hand: En vandring genom södra Storfjäll. 
Ytterligare några år senare, 1912, publicerar han i Nord. museets 
Fataburen anteckningar om Fornlapparnas sätt att begrava sina 
döda. Ett samma år, 1912, till Nord. museets arkiv insänt och där 
ännu förvarat manuskript är betitlat Kristoffer Sjulssons Minnen. 

Från och med det år, då magister Pettersson frånträder sin 
mångåriga läraretjänst i Tärna, inledes en ny fas i hans lappmarks-
forskningar. Det torde kunna sägas, att hans tidigare arbete inom 
detta fält endast utgjort en lika grundlig som betydelsefull inled-
ning, och att det huvudsakliga verket ännu återstod. Befriad från 
skolarbetets börda grep sig alltså den redan åldrige forskaren på 
nytt an med sin uppgift, och nu följa resultaten slag i slag. 

Början göres med publicerandet av en längre artikelserie i Väs-
terbottens-Kuriren 1920, under rubriken Minnen från fjällbygden, 
berörande i främsta rummet förhållandena inom Vilhelmina socken 
i äldre tider. 

Under de närmaste följande åren är magister Pettersson syssel-
satt med utredigerandet av sitt största och märkligaste arbete, den 
Ordbok över folkmålet i Vilhelmina, del / och II, som åren 1923— 
24 översändes i manuskript till Landsmålsarkivet i Uppsala, där 
det ännu förvaras. Detta manuskript omfattar icke mindre än 849 
+ 3 8 4 foliosidor, allt skrivet med landsmålsalfabet med fullständiga 
böjningsmönster och rikhaltiga texter. Såsom komplement till des-
sa manuskript förelåg efter två år, 1925—1926, ytterligare en vid-
lyftig handskrift, De gamla byarne i Vilhelmina, ävenledes översänd 
till Svenska Landsmålsarkivet. Ett utdrag av detta manuskript 
som innehåller över 600 sidor folio och omfattar ett 40-tal byar, pu-
blicerades i årsboken "Västerbotten" år 1928 under rubriken Jonas 
Dahlström i Strömnäs (Västerbotten 1928 sid. 81 ff.) 

Åren 1927—28 betecknar höjdpunkten av magister Petterssons 
forskarflit, att döma av de ståtliga resultaten. Icke mindre än fyra 
digra manuskript härröra nämligen från denna tid, varav Lands-
målsarkivet förfogar över två, Ortnamnsarkivet och Västerbottens 
läns hembygdsförenings arkiv vardera över ett. Manuskripten äro 
följande: 

Bidrag till ordbok över lapska dialekter i Vilhelmina. (Lands-
målsarkivet) . 

Ortnamn av lapskt ursprung inom Åsele och Lycksele lappmar-
ker. (Ortnamnsarkivet). 

Lapska sagor och sägner. (Landsmålsarkivet). 
Nybyggare i Åsele Lappmark under början av 1800-talet. (Hem-

bygdsföreningens arkiv). 
Sommaren 1929 förlade mag. Pettersson för första gången sin 

verksamhet till länets sydligaste lappmark, och resultatet av dessa 
17 
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forskningar framlade han samma och följande år i Ordbok över 
folkmålet i Risbäcks kapellförsamling (manuskript i Landsmåls-
arkivet) . 

Under den senast förflutna sommaren har Folkmålet inom Sor-
sele socken varit föremål för mag. Petterssons undersökningar och 
resultatet av dessa äro under utarbetande. 

Om man till nu uppräknade arbeten ytterligare lägger det manu-
skript Fasta fornlämningar inom Västerbottens lappmarker som se-
dan en följd av år förvaras i Vitterhetsakademiens arkiv, torde lis-
tan över magister Petterssons märkligare arbeten vara tämligen 
fullständig. Såsom redan av uppräkningen framgår är det ett impo-
nerande material som här framlagts till tjänst för den kulturhisto-
riska forskningen i våra bygder. Värdet av detta material torde 
knappast kunna överskattas. Därför borgar redan den omständig-
heten, att de minnen av en svunnen tids kultur, som genom magister 
Petterssons arbete blivit samlade och tillvaratagna, faktiskt räddats 
i sista stund. 

För att utföra den gärning som magister Pettersson gjort till sitt 
livsverk krävdes en man med speciella förutsättningar och dessa 
ägdes och äges lyckligtvis i rikaste mått av den gamla läraren i 
Tärna. — Sedan barndomen intimt förtrogen med ödebygdslandet 
och dess folk, torde ingen bättre varit ägnad att med det tålamod 
och den diplomati och förståelse, som voro nödvändiga, få det för-
tegna folklynnet att öppna sina skattkamrar av minnen och tradi-
tioner. Som en man av folket, anspråkslös och flärdfri, genom-
vandrade Tärnamagistern under otaliga somrar lappmarkerna från 
norr till söder, från fjällen ned till skogsbygderna, och lärde så 
känna befolkningen däruppe så som om de alla varit medlemmar 
av en och samma stora familj. 

Under en följd av år var magister Pettersson anknyten till Geolo-
giska undersökningen i lappmarkerna och fick därigenom ett ut-
märkt tillfälle att ytterligare fördjupa sin kännedom om landet och 
dess bebyggare. 

Ett arbete av den art magister Pettersson genomfört kräver icke 
blott en andlig spänstighet av betydande mått utan även, och i lika 
mån, en fysisk träning, sådan som de lärda mödornas män mera 
sällan besitta. Magister Pettersson kan ännu vid fyllda 70 år gläd-
ja sig åt en vigör, som tillåter honom att fortsätta sina milslånga, 
strapatsrika fotvandringar på det vidsträckta arbetsfältet i fjällens 
och skogarnas land. Någon annan bekvämlighet än den, som un-
der långa vintrar består i det lugna och trägna arbetet vid skriv-
bordet, där resultaten av somrarnas vandringar och anteckningar 
ordnas och utarbetas i form av digra manuskript, känner icke mag. 
Pettersson till, och har han förvisso heller aldrig känt. 
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Vad som icke minst ökar storheten av mag. Petterssons forskar-
gärning är den uppoffrande anspråkslöshet, varmed han genom-
fört den. Få och blygsamma ha de ekonomiska bidrag varit med 
vilkas stöd den märklige Tärnamagistern kunnat räkna för sitt ar-
bete. Han hör icke till den typ av forskare, som dekretera: Så och 
så stort anslag behöver jag, för att utföra den och den saken. Han 
har gått motsatta vägen: först utför jag mitt arbete, och visar det 
sig bli av något värde, så står det dem fritt,som intressera sig för 
saken, att hjälpa till att ersätta de havda kostnaderna. Långt ifrån 
alltid har någon sådan ersättning kommit mag. Pettersson till del. 
Men då har han ändå känt sig fullt tillfreds med den belöning, som 
består uti de omdömesgillas erkännande av ett fullgott verk. 

Då Västerbottens Läns Hembygdsförenings arbetsutskott inför 
den åldrige forskarens sjuttioårsdag fattade beslutat att bringa ho-
nom föreningens hyllning, skedde det i känslan av, att den hyll-
ningen skulle komma att träffa en man, som djupare än någon före 
honom behjärtat och verkat för de syften, som föreningen gjort till 
sina, och som därför i högre grad än någon före honom gjort sig 
förtjänt av föreningens tacksamhet och erkänsla. 

På uppdrag av föreningens verkställande utskott författade dess 
vice ordf., rektor H. Jungner, texten till den hyllningsadress, som 
sedan i konstnärligt pränt fästades på pergament för att tillsam-
mans med en hedersgåva av 500 kronor i guldmynt överlämnas till 
jubilaren. 

* * 

Hyllningsadressen, utförd av fröken Maja Beskow, var av föl-
jande lydelse: 

Till Hembygdsforskaren Folkskolläraren O. P. Petterson. 
1859 11/12 1929. 

På Eder sjuttioårsdag vill Västerbottens Läns Hembygdsförening 
till Eder uttala sin tacksamhet för vad Ni gjort till främjande av de 
syften, som Hembygdsföreningen vill tjäna. Genom det omfattan-
de forskningsarbete, som Ni utfört inom Västerbottens län, särskilt 
i Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Tärna församlingar, har Ni hop-
bragt ett för belysande av Västerbottens läns historia, dess bebyg-
gelse och språk, synnerligen värdefullt material. Till betydlig del 
äro de av Eder insamlade kulturminnena av den art, att de kunna 
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sägas hava genom Eder räddats åt framtida forskning. Jämte sitt 
tack vill Västerbottens Läns Hembygdsförening till Eder uttala sina 
bästa välgångsönskningar för ett fortsatt framgångsrikt arbete till 
gagn för hembygden och dess folk. 

Umeå den 11 december 1929. 
För Västerbottens Läns Hembygdsförening: 

N i l s O. R i n g s t r a n d . 
H u g o j u n g n e r . H. M n - P a l m g r e n . 



Utsikt över Burträsk kyrkstad före branden. 

B U R T R Ä S K K Y R K S T A D 
In memoriam. 

Av HOLGER MN-PALMGREN. 

Söndagen den 3 augusti 1930 spriddes över Västerbotten ett 
budskap, ägnat att väcka sorg och förstämning inom hela vårt 
län: budskapet om att Burträsks gamla kyrkstad i grund 

förintats genom en eldsvåda. Den omständigheten, att katastrofen 
— såsom sedermera vid rättsliga undersökningen konstaterades — 
var att tillskriva en sinnessjuk vettvillings verk, mordbrand alltså, 
minskade icke bestörtningen inför det inträffade. 

Med Burträsk kyrkstad utplånades ett av vårt lands märkli-
gaste och mest egenartade kulturminnen. Den till hela sin anlägg-
ning och sitt byggnadsskick ålderdomligaste bland de till vår tid 
bevarade norrländska kyrkstäderna var Burträsk väl i själva ver-
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ket en av de få, som genom seklerna trotsat de övriga kyrkstäder-
nas öde att från tid till annan helt eller delvis härjas av den röda 
hanen. Till mycket stora delar hade den bevarat sin karaktär av 
1600-tals anläggning. 

I föregående årgång av "Västerbotten" hade jag tillfälle att till-
sammans med redaktör Ernst Westerlund publicera en översiktlig 
uppsats över samtliga västerbottniska kyrkstäder, däribland alltså 
även Burträsk (se "Västerbotten" 1929, sid. 108 ff.) Jag har så-
lunda icke anledning att i denna minnesruna åter upptaga ämnet, 
så mycket mindre som jag, vad Burträsk kyrkstad beträffar, ytter-
ligare kan hänvisa den intresserade läsaren till en förträfflig upp-
sats av folkskolläraren Ragnar Forslund, publicerad i Skellefte-
bladets "Minnesskrift om och till Burträsk Församling" 21—22 
september 1929. 

Till det bildmaterial, som härmed framlägges till en åminnelse 
av den nu förintade kyrkstaden, vill jag endast knyta några kort-
fattade reflektioner, som närmast röra de fattiga rester vådeiden 
sparade ute på det vackra kyrkstadsnäset vid Burträskets strand. 

Den egendomliga ödets nyck, som ville, att just det parti av kyrk-
staden, som man av trafiktekniska skäl redan före branden dömt 
att rivas, skulle komma att ensamt kvarstå oberört av katastrofen, 
har på ett enastående sätt aktualiserat problemet för eller emot riv-
ningen. 

Södra infartsvägen till Burträsk kyrkstad med torget i bakgrunden. 



Burträsk kyrkstad. Infartsvägen sedd i riktning från torget. 

Parti från Burträsk kyrkstad. Husen t. v. kvarstå ännu efter branden. 
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Kyrkstaden söndagen den 3 augusti 1930. 

Redan i min ovan åberopade uppsats i föregående årsbok fann 
jag mig föranlåten uttala en bestämd varning mot att den berama-
de rivningen tillätes, väl underkunnig som jag var om det faktum, 
att en mycket stor del av den allmänhet, som närmast borde varit 
intresserad för kyrkstadens bevarande stod, eller ställde sig, okun-
nig om dess oersättliga värde som kulturminne och likgiltig, för att 
icke rent ut säga fientligt stämd inför uppgiften av att bevara detta 
kulturminne för all framtid. 

Sedan den nu timade katastrofen har problemställningen helt 
förändrats. Nu är frågan denna: Ha de få bevarade resterna av 
kyrkstaden så mycket kulturhistoriskt värde, att deras bibehållande 
kan anses påkallat, eller ens försvarligt? 

Efter en nyligen företagen inspektion på ort och ställe må det 
tillåtas mig anföra några ord i denna fråga. 

Utgående från den, som jag anser självfallna förutsättningen, 
att, därest Burträsks allmoge skulle finna behovet påkallat att upp-
föra nya kyrkstugor, platsen för den nedbrunna kyrkstaden näppe-
ligen kan komma att ifrågasättas för detta ändamål, bör proble-
met utan tvivel först och främst tagas under prövning från stads-
planesynpunkt. 
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Hur kommer det nu avröjda kyrkstadsnäset, en av de natur skö-

naste platserna i hela Burträsk, att gestaltas? Dess läge omöjlig-
gör dess bättre all tanke på någon, åtminstone mera omfattande, 
bebyggelse. Ett förslag har väckts, att göra hela området till nå-
gon slags parkanläggning, en folkpark inneslutande en hembygds-
gård, eller något i den riktningen. Frågan är väl, om icke detta 
förslag är det, som före varje annat är förtjänt att tagas i beaktan-
de. Redan platsens historia och sekelgamla traditioner tala för 
denna lösning och stödjas härvid på det starkaste av den utomor-
dentliga naturbelägenheten, som skulle göra uppgiften till en av 
de tacksammast tänkbara. 

Nu synes det självklart, att om kyrkstadsnäset i en framtid skulle 
komma att utformas i denna riktning och göras till en plats helgad 
bl. a. åt socknens kulturminnen, finns det väl få minnen av denna 
art i högre grad berättigade att där bevaras, än det tiotal kyrkstu-
gor som kvarstå efter branden. 

Härvid utgår jag emellertid från den förutsättningen, att dessa 
kvarstående kyrkstugor icke skola bibehållas på sina nuvarande 
tomter kring infartsvägen utan flyttas in på näset, och vidare, att 
endast de stugor böra komma ifråga vid en sådan förflyttning, som 
nu befinna sig på vägens innersida, medan de mot sjökanten beläg-
na slopas, såsom varande av tämligen ringa intresse. 

* * 

* 

Från och med instundande år blir Burträsk municipalsamhälle. 
Må det nya municipiets första stora uppgift bliva att åvägabringa 
en pietetsfull lösning av här berörda problem. Noblesse oblige. 
Och må det även ihågkommas, att ett samhälles framtid vilar på 
dess bevarande av kontinuiteten med det förflutna. 



rån läraren herr Artur Olofsson i Medsele, Vindeln, har Hem-
bygdsföreningen fått emottaga trenne avskrifter av några in-
tressanta gamla handlingar från byn Tegnäset i Degerfors s:n. 

Handlingarna, som här nedan meddelas, utgöras dels av tvenne 
soldatkontrakt på roten Nr. 92 Tiger i Tegsnäset, det första av år 
1809, det andra av år 1821, dels av ett skogsköpekontrakt, in-
gånget i slutet av år 1859, allt mitt under Baggböleriets klassiska 

Ur den handskrivelse, som herr Olofsson låtit åtfölja de tre av-
skrifterna, må anföras följande: 

"Angående soldatkontrakten är det äldre givetvis det intressan-
taste. Att lägga märke till är den mycket höga legan, 60 riksdaler, 
betingad av, att det var mitt i brinnande krig. Av kontraktet från 
år 1821, vilket jag skickar med för jämförelsens skull, framgår, att 
legan då var endast 6 riksdaler. 

Skogsköpet är säkerligen ett typiskt sådant från Baggböles glans-
tid och gäller ett hemman 1/8 mantal nr. 3 Tegsnäset. Skogsmar-
ken omfattar hundratals tunnland, men jag kan tyvärr icke uppge 
exakta siffror. Priset förefaller oss orimligt lågt, men torde vid 
tiden för köpets avslutande ha ansetts tämligen normalt. Säljaren 
har troligen ansett köpesumman närmast som en gåva, då virket 
stod så lågt i pris, att skogen knappast hade något rotvärde. Han 
skulle heller icke ha gjort en så dålig affär, om inte virkespriserna 
hade kommit att stiga på ett sätt, som icke han och knappast någon 
annan då kunde förutse. Han hade försäkrat sig om arbetsför-
tjänst vid avverkningen, och mer kunde han under dåvarande för-
hållanden icke räkna med att få ut ur sin skog. 

Föreställningen, att de betänksamma bönderna allmänt låtit lura 
sig av bolagens rävar till ombud, är av senare datum. De förra 

tid. 
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räknade säkerligen kallt och lugnt med de förutsättningar, som då 
funnos, men man kan verkligen inte begära, att de skulle kunna 
förutse de starkt stigande priserna på trävarumarknaden. 

Sant är, att bolagen på grund av konjunkturerna gjorde väldiga 
vinster på bondeskogarna och att en och annan bonde verkligen 
blev lurad, men det är en annan historia." 

De gamla handlingarna publiceras med bibehållande av origina-
lens stavning och interpunktion. 

I. 
SOLDATKONTRAKT 

för rötan N:r 92 Tiger i Tegsnäset, De g er fors sn. 
av år 1809. 

Härmedelst gifver jag Pehr Persson Edström Ifrån Tegsnäset 
till känna det jag af fri vilja låtit Leija mig till Såldat för Rötan 
N:r 92 Tiger vid öfverste Leutnantens Compagni af detta Läns 
Konglig Wästerbotns Regemente Att tjena för bemälte Rota som 
Såldat Så länge jag dertill Dugelig befinnes och det emot Undfåen-
de af en Lega Stor Segstio Rigsdaler Rigsgl.m. Wilket jag nu ge-
nast skal hafva att undfå, Då jag ock nu genast af mina Rote Säl-
lar skall hafva att undfå försvarlig Slepe Mundering till hand och 
fot, Samt i Stället för Rötan Så Skal jag af mina Rote Sällar hafva 
att undfå Segs tunnor Korn om året, Gett och Stridt tillsammans, 
Sådant Som det växer efter årgången, Och till mötes Kost vid in-
fallande Battalijons Möte Femton Marker tort Kött 1. y 2 Lispund 
Tort Rågbröd 15. Marker Mjölk 1. Kappa Gryn, 5 Marker Smör 
och 5 Marker Fläsk, Derjemte förbinder jag mig Pehr Pehrsson 
Edström, Att i händelse jag Sjelf genom egen förvållan Practicerar 
mig ur Tjensten, Så Skall jag till mina Rotesällar Den första Legan 
och Mundering återbetala. 

Hvid denna afhandling äro vi underteknade, till alla delar Nög-
de Samt förpliktar vi oss att ofvanstående betingande fulgöra och 
efterlefva. Till yttermera visso hafver jag detta med mitt namns 
underskrift och i tillkallade vitnens närvaro bestyrkt Som Skedde i 
Granön den 6:te Martius 1809. 

Pehr Pehrsson Edström 
Witnar Såldate ämne 
Nils Nathanaelsson i Granöhn 
Johan Johansson „ „ Könic Jonsson Pehr Jonsson 

Nils Petter Olofsson i Tegsnäset 
Jacob Jonsson Carl Jonsson 
Cattarina Jacobs Dotter i Granöhn 
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Därjemte förbinder vi oss Samtelige Rotebönder att Så länge vår 

förutnemde Såldat är uti Fält, Så Skall han af oss hafva att undfå 
Tvenne Dagsvärk På Tunnan och tvänne Lass ved på Tunnan. 
Arbetet Skal ske i Andetiden om Sommaren Ärforderlig Mat för-
behåller vi oss under arbetstiden. Datum utsupra. 
Witnar 
Nils Nathanaelsson 
Johan Johansson 

i Könic Jonsson 
Granön Pehr Jonsson 

Nils Petter Olofsson 
I Tegsnäseth 
Jacob Jonsson 
Carl Jonsson 
Cattarina Jacobsdotter 

I Granöhn. 
Bomärken. 

Enligheten med Originalet intygar 
Jonas Persson i Kussjön 
Pehr Pehrsson ibidem 

II. 
SOLDATKONTRAKT 

för rötan N:r 92 Tiger i Tegsnäset, Degerfors sn. 
av år 1821. 

Härmedelst Jör Jag Eric Ericson ifrån Degerfors Witterligt Det 
Jag af fri vilja låtit leja mig til soldat för Rötan N:o 92 Tiger i 
Tegs Näset att Tiena förbemälte rota som soldat så länge Jag Der-
til Dugelig Befinnes och Det Emot Wisse mig Betingade Wilkor 
Neml at Jag nu genast skal Hafva at undfå i stetsell 6 Rdr Riks-
gäls, och af Rötan tils Jag til Träder Rötan 4 Tunnor Korn om året 
efter som i års Tiderna Wägsser, jämte en försvarlig slepemonde-
ring til Han och fot sådan som af veder Börande gillas och apro-
'beras. Monderingen skal skafvas anten af Kronan, eller af Bön-
der efter förfatningarna utstakar Rote husen lemnar jag Rote 
Hållarena anstån uti 5 års tid, men sedan skal Rote Husens Utgö-
rande genast vidtagas Häst förbehålles til nödig Tiörssel til Hö 
och ve, Med Denna afhandling äro vi å ömsesidor nögde samt för 
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Pliktar vi oss at åfvanstående Betingande fulljöra och efterlåta 
Till yttermera Wisso Hafve vi Detta med Wåra namn underskrifvit 
och til Kallade Wittnen Bestyrgt som skedde i Tegs Näset Den 13 
october 1821. 

Eric Ericson soldateämne 
Wittnar 
Nils Nathanaelsson 
i Granön Nemdeman 
Pehr Hans son (bom.) Rotesällar 

i Tegs näset Anders Pehrsson (bom). 
Olof Kungsmän (bom.) 
Nils Petter Olofsson (bom.) 
änka Anna Magdalena Tiger 

i Tegs Näset 
Johan Frank i Granön 

Approberas 
F: Fock 

Compagn: Chef 
III. 

SKOGSKÖPEKONTRAKT 
från Tegsnäset i Degerfors s:n av år 1859. 

C o n t r a c t . 
Jag undertecknad, Hemmansägare i Tegsnäset by af Degerfors 

Socken och Westerbottens Län, uplåter härmedelst till Handelsbo-
laget Herrar James Dickson &• C:o i Götheborg, på Femtio (50) 
års afbrukningstid, all den till mitt Hemman i nämnde by hörande 
och under detsammas Skatt lydande Skog af Tall och Gran, att af 
nämnde Handelsbolag eller dess rätte innehafvare under förenämn-
de tid nyttjas och okvalt gagnas emot en öfvenskommen och betin-
gad Städja af Etthundrafemtio (150) Riksdaler Riksmynt samt en 
årlig afgäld för bemälte uplåtelse af Åtta (8) Kappar Korn att efter 
ortens Markegångs pris lösas. 

Detta med följande vilkor. 
1 :o) Ofvannämnde Städja skall af Köparen erläggas före den 

1 :ta Februarii 1860 och har jag att årligen inom samma tid upbära. 
lösen för omförmälte Kornafgäld. 

2:o) Skogens tillträde räknas från den dag, som denna af hand-
ling varder af Handelsbolaget gillad och antagen, och göres vid 
dess afbrukning det förbehåll, att ej mindre träd få fällas och af-
hämtas än som på 10 alnars längd från roten håller minst 10 tum 
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i toppens diameter, likväl med förbehållen rättighet för köparne att 
äfven taga smäckrare virke till Strömbygnader, och sådan Skog 
som för den gröfre skogens tillgodonjutande måste undanröjas. 

3:o) Säljarens och dess kommande rätts innehafvare äger, att 
från Skogen taga alla husbehofsförnödenheter af Bränsle, Hus-
byggnadsvirke och allt för öfrigt, som till Hemmanets husbehofs 
nyttjing tarvas, men icke derutöfver; Så att det virke som ej hun-
nit till den mognad som i 2:dra punkten blifvit antydd; skall tills-
vidare stå orördt på tillväxt. 

4:o) Mulbete och alla å skogstracten befintliga odlingslägenhe-
ter äger säljaren att såsom tillförne begagna, dock bör köparen sät-
tas i tillfälle att från de sednare för af hämta all den derå befintlig 
Timmerskog. 

5:o) Säljaren frånsäger sig all Svedjning å de tracter, der Tim-
merskogen deraf kan skadas eller skogseld upkomma äfvensom all 
barkning till Tjäru ämnen och barktägt i öfrigt, Men förbehåller 
sig rättighet till att begagna Stubbar och Rötter för Tjäru tillverk-
ning. 

6:0) Säljaren medgifver Köparena fri och oqvald flottningsrätt 
genom de wattendrag som de vilja gagna för flottningen, samt även 
rättighet att å desamma, på egen bekostnad anbringa sådana an-
stalter som de anse för flottningen nyttige. 

7:o) Företrädesrätt till arbetsförtjenster vid skogsafverkningen, 
förbehåller sig säljaren. 

8:0) Säljaren hemular i alla hänseenden för den upplåtna och 
försålda egendomen och således detta äfven för detta fall att denna 
försäljning genom Lagakraft vunnen Dom skulle komma att häf-
vas eller rubbas, då han enligt Laga värdering håller köparena fria 
från all förlust. 

9:o) Köparena äga till yttermera säkerhet att utan mitt vidare 
hörande låta inteckna detta Contract i mitt hemman, hvartill jag 
förbinder mig att utlemna mitt fastebref och i öfrigt erforderliga 
Handlingar. 

Häraf äro 2:ne Likalydande Exemplar uprättade, hvaraf Säljare 
och köpare tagit sig ett hvardera. 

Sålunda öfverenskommit warder härmedelst i tillkallade Vittnens-
närvaro försäkrat. 

Tegsnäset den 15 December 1859. 
Anders Nilsson (bomärke). 

Såsom närvarande wittnen underskrifva 
Eric Johansson Frank Daniel Ericsson (bomärke), 
i Granön (bomärke). i Tegsnäset 
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Förestående Contract godkännes och antages till alla delar; be-

tygas. 
År och dag som förr skrifne står 

James Dickson & C :o 
genom Ludv. Nelson enl. Fullmakt. 

Sigill. 
Förestående Contrakt godkännes till alla delar, hvarjemte Städ-

jan är till fullo betalt med 150 Rdr Rmt som härmedelst qvitteras. 
Tegsnäset den 15 december 1859. 

Anders Nilsson (bomärke.) 
Wittna 

C. O. Nord 
Eric Johan sån (bomärke) 

Granön. 
1860, 61, 62 och 63 års arrende 1 T:na Korn qvitteras 

Baggböle den 18 jan. 1864 
Anders Nilsson i Tegsnäset 

genom J. Ström 
1864, 65, 66 och 67 års arrende 1 T:a Råg qvitteras 

Baggböle den 13 Decb. 1864 
Anders Nilsson. 

gen Jacob Andersson 
1868, 69 70 o. 71 års arrende 1 Tunna Korn qvitteras 

Baggböle den 26/3 1872 
Anders Nilsson gen. Sonen. 



L I T T E R A T U R 

Linnés lapska resa. 
CARL VON LINNÉ: Iter Lapponicum, 

Linnés Ungdomsresor I med inledning av K. 
Hagberg. P. A. Norstedt & Söner, Stock-
holm 1929. 

I december månad år 1731 inlämnade den unge botanikern Carl 
Linnseus en skrivelse till Vetenskapssocieteten med begäran om ett 
stipendium av 600 daler kopparmynt i och för en resa till Lapp-
land följande sommar. Han framhåller i sin skrivelse, hurusom 
Lappland "av de äldsta poeter och historici så högeligen admire-
rats" och att det nu, sedan hela världens naturalhistoria är utfor-
skad, borde ligga vetenskapen så mycket närmare om hjärtat att 
även sträcka sig till Lappland, som bättre än någon annan trakt i 
världen borde kunna skänka nya inblickar i "naturens alla tre 
riken". 

Sina anspråk på att vara den rätte mannen för ett sådant företag 
motiverar han med, att han är svensk, ung, frisk och oförtruten, 
utan tjänst och ogift, törs våga sig på flotte över floder utan att be-
höva tänka på faderlösa barn och att han till yrket är naturalhisto-
riker och medicus. 

Efter åtskilliga påstötningar fick verkligen Linné sitt anslag, 
dock nedprutat till 400 daler kmt, den 15 april 1732. 

Knappt en månad senare, den 12 maj, befinner sig den unge 
upptäcktsresanden på väg norrut. Och därmed hade den lapska 
resan begynts, den som alltså blev inledningen till Linnés många 
berömda forskningsfärder inom hemlandets gränser. 

Under resan, som varade i fem månader, förde Linné liksom allt 
framgent under sina färder, en vidlyftig dagbok, där han anteck-
nade sina upptäckter och ref lektioner. Först så sent som år 1888 
—89 samlades och utgåvos dessa resejournaler från L:s ungdoms-
år i en mönstergill edition på svenska av E. Ährling. Likväl kom-
mo de att i litteraturen intaga en tämligen undanskymd plats tills 
Oscar Levertin upptäckte dem på nytt och inrangerade dem på den 
plats, som tillkom dem, bland den svenska litteraturens klassiska 
mästerverk. 

14 



210-
Någon folkläsning ha de dock icke ens genom Levertins Ehren-

rettung blivit, hur mycket de än förtjänade det. Kanhända äro för-
utsättningarna i våra dagar, med det enormt stegrade intresse som 
numera förefinnes för all slags memoir-, rese- och dagbokslittera-
tur, större för en vidare omfattning av dessa utomordentliga arbe-
ten av en av våra största naturvetenskapsmän och svenska folk-
skildrare. Redan den omständigheten, att ett modernt förlag tagit 
sig före att utgiva en ny upplaga av verket, pekar i sådan riktning. 

Det är P. A. Norstedt & Söners förlag, som i sin serie Memoirer 
och Resor, i vilken redan förut ingått ett för den norrländska biblio-
grafin så viktigt arbete som Laestadius' Journal, även inlänkat två 
volymer betitlade Linnés ungdomsresor I, II. Detta är redan i och 
för sig en förtjänstfull åtgärd, genom vilken förlaget inlagt stor 
förtjänst. 

Det synes emellertid undertecknad, som om den nu utgivna upp-
lagan av Linnés ungdomsresor knappast skulle vara så lämplig att 
förmedla den stora svenska allmänhetens bekantskap med Linnés 
skriftställarskap. Man måste onekligen ställa sig en smula frå-
gande inför åtgärden att i så gott som okommenterat skick utgiva 
två volymer, i vilket det för vår tids människor mycket främmande 
språket latin utgör en så avsevärt integrerande del, som fallet är i 
Linnés arbeten. 

Exempelvis: Huru många moderna svenskar äro i stånd att, 
med eller utan Cavallins förträffliga lexikon läsa och förstå en pas-
sus som denna, på tal om skillnaden mellan lapsk och svensk kläde-
dräkt: 

"Nos sveci äro spända i kläderna. Halsduk, rock, väst, strum-
por, vamer spännas hårt åt, ju hårdare, ju elegantius, lappones 
contra duo tantum leviter constricta habet, scil. byxor superius, 
dock ej hårdare än att de kunna dragas upp och ned sine apertura 
och skinnegeband, dock är alltid angusta contractio violentior, haec 
lata." 

I denna mening äro endast de båda s v e n s k a dialektorden 
(vamer och skinnegeband) försedda med förklarande noter. 

Man skulle kunna tro, när man läser en enstaka passus, som 
den ovan citerade, och vet att varje sida i boken uppvisar liknande, 
att det borde vara en tung och tråkig läsning att arbeta sig igenom. 
Jag vet icke, hur det kan vara i det fallet för den i latin alldeles o-
bevandrade. Den som har någon liten insikt i det ädla rommar-
språket och desslikes är känslig för den sällsamt friska, ofta lapi-
dariskt formulerade men dock ständigt intensivt levande rytmen i 
Linnés prosa, blir betagen och tjusad. 

Iter Lapponicum är, som sagt, den första av Linnés ungdoms-
resor, och upptager första volymen av den i två band utgivna nya 
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upplagan (andra bandet innehåller Dalaresan samt den fragmen-
tariska Utländska resan). Färden gick från Stockholm utefter 
kusten till Umeå, därifrån till Lycksele och vidare norrut till Tor-
neå. Återvägen togs genom det finska landskapet Österbotten, över 
Åland till Uppsala, där han inträffade den 10 okt. 1732. 

Den 23 maj lämnade Linné Nordmaling på väg norrut och in-
träffade dagen därpå i Umeå, där han mottogs av landshövdingen 
Baron Grundel, som visade honom sin trädgård och underhöll ho-
nom med berättelser om en del "kuriositeter". Redan den 26 bröt 
emellertid L. upp från residensstaden på väg västerut. På aftonen 
anländer han till Jämteböle, där han övernattar. (Enligt en tradi-
tion just i den gård, som av Hembygdsföreningen förvärvades och 
år 1923 uppfördes på Gamm-lia). 

I Jämteböle ser och iakttager han "med nöje" huru "paupertas 
(fattigdomen) lär bättre bruka Guds gåvor än andra". Vad som 
närmast föranleder denna reflexion är två ting: För det första åsy-
nen av några kvinnor som flådde aspbark, som sedan lades under 
tak att torkas till hösten, då den skäres sönder för att givas åt krea-
turen vid inträffande foderbrist; för det andra är det den kvälls-
vard, som han här för första gången får smaka: ett tjäderbröst, 
"skjutet och stekt förliden höst", och sedan långsamt torkat. 

Den 27 är han åter på väg — om den nu kan kallas väg, "så 
svår, att jag tillstår att jag aldrig känt dess make" säger resenären. 
Bäst går det att komma fram över de här och där växande tallhe-
darna. Annars är det "sten på sten med stora implicerade trädröt-
ter" och "däremellan hålor fyllda med vatten, ty regnet och tjälen, 
som nu gick ur jorden, hulpos åt." 

Tegnäs är nästa station, sju mil f rån Umeå sockenkyrka "uti en 
förträfflig ( = förskräcklig) väg. Härav sker, att de måste resa 
om fredags morgon till kyrkan, så att de ej kunna komma till kyr-
kan utom om böndagarna, sällan pingst, jul och påsk. Vad skulle 
väl en liten kyrka kosta? Här är ansvaret hos överheten inför 
Gud!" tillfogar resenären allvarligt. 

I Granön embarkerar Linné den 29 maj uti en "håp" (båt) "uti 
västra Umeå flod" för att ros fram till Lycksele, fem goda mil, utan 
någon gård på vägen att vila på. Hela vägen hade roddaren sina 
nät med, inemot 30 stycken, på vilka "han fick nog gäddor. Hans 
förnämsta skatt tages av fiske. Här säljes ett lpd torr gädda för 
1 dir. 5 öre smt." 

På kvällen den 30 maj ankommer Linné till Lycksele, där han 
gästfritt mottages av kyrkoherden Ola Gran med prostinna. De 
söka övertala honom att stanna kvar till nästa böndag, hänvisande 
på lapparnas opålitlighet: "De taga ofta till bössan då någon kom-
mer till dem ovetandes". Men Linné fruktar mera den annalkan-
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de vårfloden än de lömska lapparna och far redan följande dag vi-
dare till Sorsele. 

Kyrkan i Lycksele beskrives som högst eländig, "av trä, så att då 
det regnar blir man helt våt, lik en lada med bänkar så låga, att 
man måtte bliva krumpen". 

I Lycksele råkar den unge medicinaren också på ett egendomligt 
sjukdomsfall: 

"Här var en kvinna, som jämmerligen plågades av grodor, vilka 
hon druckit i vatten, då de voro rom förliden vår; hon kände att de 
voro tre; hon hörde dem giö (skälla) och andra som sutto jämte; 
hon stillade något sin pina med brännvin, salt dogo de intet av"! 
— Linné ordinerade tjära, men den kräktes patienten genast upp! 

Efter tre dagars fruktansvärda strapatser på vägen mot Sorsele 
måste Linné och hans förarlapp mot sin vilja vända tillbaka sam-
ma väg de kommit. — "Nu var jag mätt på att färdas. Hela den-
na lappens land var mest myra, hinc vocavi Styx. Aldrig kan 
presten så beskriva helvete, som detta är ej värre. Aldrig har po-
eterna kunnat avmåla Styx så ful där detta ej är fulare. Stygium 
penetravi". (Jag har genomfarit dödens land). 

Vem har med färre ord och mästerligare skildrat vildmarkens 
hela fruktansvärda ödslighet än Linné i dessa? Man har lätt att 
förlåta honom, sonen av herdediktens idylliska tidevarv, att han i 
den situationen icke ägde blick för de öde viddernas mäktiga skön-
hetsvärden. Linné visar sig eljest i sin Lapska resa i detta hän-
seende vara långt före sin tid. Han är i själva verket den förste 
svenske naturdiktaren av modern läggning, i så måtto att han äger 
förmågan både att uppfatta och återgiva naturen med ett enhetligt 
stämningsinnehåll, en omständighet som ter sig desto märkligare, 
då den framträder nära ett par årtionden före Rousseau, den mo-
derna naturuppfattningens banbrytare. 

En märklig omständighet i detta sammanhang, värd att begrun-
das och beaktas, är Linnés inställning till den lapska frågan. Ti-
digare liksom senare resenärer i lapparnas land betraktade lapp-
folket med en nedlåtande blick von oben, beklagade deras mörker 
och vidskepelse och ivrade i främsta rummet för deras andliga 
vård och omhändertagande. Så icke Linné. För honom är, som Le-
vertin säger, "lappen en levande sägen från herdetiden 
och han har redan blicken öppen för den tragik, som svävar över 
varje naturfolks öde i den hopplösa sammanstötningen med kultu-
rens övermakt och bokstafsväsen". Han har också blicken öppen 
för de stora orättvisorna som begåtts och begås mot nomadfolket: 
Så säger Linné i en anteckning i Lycksele Lappmark den 5 juni 
bl. a. följande, på tal om fiskerätten i lappmarken: 

"Det är underligt, huru de (nybyggarne) kunna driva lappen 
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bort eller hava frihet att fiska däruppe — — utan att giva minsta 
skatt antingen till kronan eller tionde till presten eller leja till lap-
pen, som giver skatt för sitt land, vilka (lapparna) beklaga sig, att 
de på allt sätt bliva illa hanterade. Jag frågade dem, vi de ej kla-
ga. Svarades: Ack vi mäkta ej resa till överheten, de få hantera 
oss som de vilja ty du ser här, vi ligga strödda i ödemarken; 
aldrig tro vi, att vår nådiga överhets vilja så är, visste vi det, så 
ville vi ändå vara nöjda." 

Utan tvivel är Linné också den föste, som har upptäckt det stora 
ödelandets rika möjligheter till en bättre folkförsörjning: 

"Här och där i skogarna finnes gott mulbete, men svårt åker och 
äng, mindre åker. Jag tycker dock att detta träffligt stora landet 
även såväl kunde odlas som någonsin Helsingland, vilket är nog 
så strängt backigt och mindre lämpligt än detta. Jag har sett kär-
ren av flyängar eller helt sank, vilka jag är viss på skulle bliva 
bästa äng, allenast vattnet finge öppning genom en liten väg och 
rinna bort". 

Den 6 juni är Linné åter i Granön som han redan följande dag 
lämnade för att via Stocknäsmark och Jämteböle begiva sig ned till 
Umeå. Den 8 juni är han tillbaka i residensstaden. Här gör rese-
nären en liten anteckning om den norrländska sommarens säregna 
plötslighet: "Jag admirerade vad på 14 dagar allenast var hänt, i 
det då jag reste hädan, var aspen icke utslagen, vilken nu hade sto-
ra löv, gräset var då mycket kort, som nu var kvarterslångt etc." 

Då Linné på morgonen den 12 juni åter lämnar Umeå på väg 
norrut, nedkastar han i anteckningsboken några rader, vilka i sin 
naiva, betagande skönhet voro värda att präntas med guldskrift i 
den svenska naturdiktningens annaler: 

"Chamasdaphne Buxb. eller Erica palustris pendula . . . stod nu 
i sin bästa fägring och gav kärren en träfflig prydnad. Jag såg 
huru hon, förrän hon utslår är helt blodröd, men då hon blommar 
bliva bladen helt livfärgade. Jag tvivlar någon målare hinner sät-
ta de behagligheter på en jungfrus bild och med sådan skönhet be-
pryda dess kinder. Intet smink har ännu hunnit dit. Då jag hen-
ne såg, föll mig före Andromeda, av poeterna avbildad. Ju mer 
jag på henne tänkte, ju mer kom hon överens med denna ört. Så 
att om poeten just satt sig före, mystice att beskriva henne, hade 
hon aldrig bättre träffats — —". 

Är det icke underligt, att det just är det karga, fattiga västerbott-
niska landskapet med dess oansenliga vårflora, som inspirerar re-
senären till detta lyriska mästerstycke, ett koncentrat av hela den 
nordiska vårens anda och skönhet! 

Samma dag (den 12 juni): "I gästgivargårdarna Grimesmark 
och Selet refererades mig om ett berg 2 mil härifrån, som skulle 
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hålla koppar, dit förlidet 3 år en ifrån Bergskollegium varit skic-
kad att examinera. Men som bönderna voro timida, inrådda av 
borgarna i Umeå, blev han galet visad på andra berg". 

Ett gott stycke folkpsykologiskt vittnesbörd i dessa rader! — 
Och här ett stycke kulturhistoria, ett koncentrat på några tryck-

rader, men innehållsrikt som lika många trycksidor: 
"När solen gick ned genom en liten molnfläck, ankom jag till 

gamla staden i Piteå; då jag först färjades över en bred älv. Invid 
bryggan var en galge, där 2:ne finnar voro steglade på hjul, varest 
hela kroppen låg hel utan huvud; som mördat resande folk i avsikt 
av pengar. En lapp steglad och delad, som besovit sin släkting". 

Den 21 juni ankom L. till Luleå. Efter att sålunda ha följt den 
unge Linnaeus' färd genom Västerbotten, lämna vi honom för den-
na gång. Kanske kan denna lilla axplockning ur Lapska resans 
rika skörd väcka vidgat intresse för denna bok, som med full rätt 
kan betecknas som resultatet av den första i modern mening veten-
skapliga upptäcktsresan genom våra landsändar, och därjämte som 
den glansfulla inledningen till naturskildringen i svensk diktkonst. 

H. Mn-Palmgren. 



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

STYRELSEBERÄTTELSE FÖR ÅR 1929. 
Föredragen vid årsmötet den 13 november 1930. 

Efter källarmästare Em. Carlssons avflyttning från Sävargården 
i maj 1929 utannonserades restauranten ledig för arrende, men 
fann verkställande utskottet intet av de inkomna anbuden accepta' 
belt utan uppdrog åt intendent Palmgren att förhandla med stadens 
konditoriidkare om möjlighet för någon av dem att under somma-
ren arrendera Sävargården enbart för konditoriservering. 

Av tvenne ingivna anbud beslöt verkställande utskottet antaga 
herr Thure Melanders, lydande på en summa av kronor 500: — 
för månaderna juni—augusti och beslöts vidare, att restauranten 
skulle hållas stängd följande höst och vinter. 

Under försommaren 1929 undergick Sävargården diverse nöd-
vändiga reparationer. Nedre våningens samtliga rum omtapetse-
rades. Samtliga golv i övre och nedre våningen med undantag av 
kök och serveringsrum omfernissades. Allt för en kostnad av c:a 
2000: — kronor. 

Den redan föregående höst beslutade lagningen av stora upp-
fartsvägen till Gamm-lia har verkställts under drätseldirektör 
Nilssons ledning. 

Samtliga till Sävargårdens terass hörande trädgårdsmöbler hava 
ommålats. Sammalunda ock alla till folkparken hörande flagg-
stänger. 

Sedan arkitekt Kjell Wretling ingivit av honom infordrat förslag 
till en ny musikpaviljong, beslöt verkställande utskottet att den gam-
la sedan länge fallfärdiga f. d. skyttepaviljongen skulle rivas och 
en ny uppföras i enlighet med arkitekt Wretlings förslag. Arbete-
na med rivningen och nybyggnaden igångsattes omedelbart. Den 
nya paviljongen, som fick sin plats på nordvästra sidan av planen 
framför Sävargården, stod färdig i början av juni månad. Entre-
prenör för arbetet var byggnadsfirman Bröderna Lundberg, Umeå 
och kostnader för arbetet, inklusive material, uppgingo till i runt 
tal 3000 kronor. 

På uppdrag av verkställande utskottet ombesörjde förvaltare 
Hellström under sommarens lopp en kraftig och välbehövlig skogs-
gallring inom södra och västra delarna av folkparkens område, var-
vid lämpligt gallringsmaterial kom till användning för uppförande 
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av en gärdesgård kring Jämtebölegårdens område. I anslutning 
härtill lät förvaltare Hellström uppsätta ett av honom för Gamm-lia 
förvärvat gammalt hästvandringsverk intill rundlogen. 

På inbjudan av bestyreisen för Umeåutställningen beslöt verkst. 
utskottet att Hembygdsföreningen skulle deltaga med en avdelning 
för hembygdsvård och fornminneskunskap, och tillsatte för detta än-
damål en kommitté bestående av rektor Jungner, sammankallande, 
samt adjunkt H. Wikström i Skellefteå och intendent H. M:n-Palm-
gren i Umeå. Utställningsbestyrelsen hade ursprungligen reserve-
rat två å tre rum i Allmänna Läroverket för Hembygdsföreningens 
utställning. Emellertid visade det sig, att utrymmena för övriga 
utställare i samma byggnad blivit för knappt tilltagna, vilket hade 
till följd, att hembygdsföreningen för sin utställning måste nöja sig 
med ett enda rum. Programmet för denna avdelning måste därför 
i sista stund omläggas. Huvudvikten lades på den arkeologiska 
och byggnadshistoriska delen. 

Genom tillmötesgående från Riksantikvarien erhölls lån av i Sta-
tens samlingar förvarade västerbottniska stenåldersfynd, vilka sam-
manfördes med de båda västerbottensmuseernas motsvarande mate-
rial till en fyllig och intressant avdelning omfattande ett par hundra 
föremål, kompletterade med fotografier och kartor. — En samling 
fotografiska förstoringar efter plåtar ur hembygdsföreningens ar-
kiv, belysande västerbottniskt byggnadsskick, utgjorde den andra 
avdelningen av denna utställning. 

På grund av sommarens utställning och därmed förenade arbe-
ten har intendentens insamlingsresor detta år blivit av mindre om-
fattning. Dock ha tvenne längre resor företagits, den ena huvud-
sakligen i Vilhelmina s:n och den andra genom kustlandet upp till 
Luleå, därvid ett flertal föremål, fotografier och uppteckningar in-
samlats och gjorts. 

På initiativ av Hembygdsföreningen genom dess ordförande i-
gångsattes föregående år en insamling bland länets hembygdsvän-
ner för åstadkommande av en minnesvård på framlidne redaktör 
Ernst Gafvelins grav. Insamlingen avslutades denna sommar, och 
för de insamlade medlen, kronor 1100, beställdes hos firman Norr-
lands Stenförädling i Skellefteå en gravvård efter ritning av brö-
derna Kjell och David Wretling, samt av den senare en porträtt-
medaljong i brons. Gravstenen levererades under hösten och restes 
på redaktör Ernst Gafvelins grav å Nya kyrkogården i Umeå. 

Till hembygdsforskaren f. folkskolläraren O. P. Pettersson i 
Västerhiske beslöt verkställande utskottet att på hans 70-årsdag i 
december 1929 överlämna en hyllningsadress, jämte en summa av 
kronor 500 i guld. Adressen, textad av fröken Maja Beskow, som 
härför uppburit arvode, undertecknades av föreningens ordf. och 
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vice ordf. jämte sekr., och överlämnades jämte penningsumman till 
jubilaren i hans hem den 11 december av rektor Jungner och inten-
dent Palmgren. 

Av teateramatörerna i Umeå har såsom gåva till Gamm-lia över-
lämnats ett av artisten C. M. Lindquist målat porträtt av framlidne 
redaktör Ernst Gafvelin. Porträttet har bekostats av medel som in-
flutit av under sommaren hållna teaterföreställningar, därvid Ernst 
Gafvelins posthuma skådespel "Västerbottningar" uppförts. Till 
större delen hava dessa teaterföreställningar avhållits på Gamm-
lia. 

Museet har under året besökts av närmare 2000 personer; där-
vid äro medräknade gruppbesök från skilda skolor och läroanstal-
ter inom och utom staden. Bland besökarne märkas i främsta rum-
met H. K. H. hertigen av Västerbotten, som jämte uppvaktning be-
såg samlingarna vid sitt besök i Umeå under sommaren. 

Efter Umeåutställningens slut beslöt verkställande utskottet att 
inköpa till museets arkiv ett hundratal av de av Riksantikvarien ut-
lånade fotografierna av i Statens samlingar befintliga västerbott-
niska stenåldersfynd. 

Av Föreningens årsbok Västerbotten utgavs tionde årgången un-
der december 1929. 

NILS G. RINGSTRAND. 
H. Mn-Palmgren_ 

REVISIONSBERÄTTELSE. 
Sedan Västerbottens läns Hembygdsförenings ordinarie revisorer 

förklarat sig förhindrade att verkställa revision av föreningens rä-
kenskaper och förvaltning för år 1929, ha undertecknade anmodats 
verkställa nämnda revision. Efter fullgjort uppdrag få vi härmed 
avgiva följande berättelse: 

De av föregående års revisorer påvisade felaktigheterna i 1929 
års räkenskaper ha på ett nöjaktigt sätt blivit rättade. 

Samtliga utgiftsposter äro verifierade. I hyra för 1929 för Gam-
la seminariet har till statsverket inlevererats 1,500: — kr. Då års-
hyran är 1,000: — kr., bör för innevarande år inlevereras allenast 
500: — kr. 

Vi hava tagit del av styrelsens och verkställande utskottets pro-
tokoll under året samt den 1 dennes verkställt inventering av för-
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eningens kassabehållning, banktillgodohavande och obligationer, 
vilka befunnits i överensstämmelse med räkenskaperna för nämnda 
dag. 

Föreningens byggnader och inventarier äro brandförsäkrade till 
betryggande belopp. 

Föreningens inkomster och utgifter under 1929 framgå av följan-
de sammanställning: 

Inkomster: 
Anslag: 

av landstinget 3,000: — 
„ Umeå stad 3,000: — 
„ lotterimedel 40,000: — 46,000: — 

Årsboken, netto 3,749: 35 
Diverse inkomster 1,296: 65 
Återbetalt för muséet 502: 10 
Räntor 2,215: 41 7,763: 51 

Kronor 52,763: 51 
Utgifter: 

JYiuséet: 
löner 5,400: — 
hyra, bränsle, resor, inköpta fornsa-

ker m. m 4,556: 89 9,956: 89 
Nybyggnader och byggnadsreparationer 

å Gammlia 4,968: 70 
Skogsröjning, vägreparationer och div. 

arbeten å Gammlia 2,712: 10 
Diverse omkostnader 4,467: 07 
•Överskott 31,658: 75 

Kronor 52,763: 51 
Föreningens tillgångar och skulder den 31 december 1929 voro 

enligt räkenskaperna: 
Tillgångar: 

Inventarier 6,338: 78 
Museiförrådet 5,326: 28 11,665: 06 
Byggnader å Gammlia 98,574: 56 
Obligationer 40,800: — 
Jnnestående i bank 46,882: 64 

Kronor 197,922: 26 
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Skulder: 

Reserverade medel 772: 46 
Kapitalkonto 197,149: 80 

Kronor 197,922: 26 
Då någon anmärkning mot räkenskaperna och förvaltningen ej 

föreligger, få vi tillstyrka ansvarsfrihet för den tid, revisionen om-
fattar. 

Umeå den 7 november 1930. 
E. A. HOLMSTRÖM. VICTOR BROMAN. 

Av föreningen valda revisorssuppleanter. 

I förenämnda revision har undertecknad deltagit: 
CARL OLSSON. 

Av stadsfullmäktige i Umeå utsedd revisor. 

ÅRSMÖTET 1930. 
Ordinarie årsmöte med föreningen avhölls i samband med Hus-

hållningssällskapets ordinarie vintersammankomst torsdagen den 
13 nov. å Minervalokalen i Umeå. 

Styrelseledamöter i tur att avgå voro följande: 
landstingsman K. J. Lundberg, Norsjö, 
nämndeman N. Bellander, Bjurholm, 
drätsel direktör N. Hj. Nilslson, Umeå, 
jägmästare E. Westman, Sorsele, 
direktör A. Unander-Scharin, Umeå, 
riksdagsman O. E. Sandberg, Umeå. 
juvelerare K. E. Berg, Stockholm, 
adjunkt Oskar Lundquist, Umeå, 
fru H. Gafvelin, Stöde. 

Av dessa omvaldes samtliga med undantag av nedannämnda, 
som avflyttat från länet: nämligen K. E. Berg, Stockholm, och fru 
H. Gafvelin, Stöde. För juvelerare Berg invaldes riksdagsman N. 
Gabrielsson, Umeå, och för fru H. Gafvelin överste P. A. Erlands-
son, Umeå, samtliga för fyraårsperioden 1931 —1934. 
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För rektor Jungner, som på grund av sin avflyttning från länet 

avsagt sig ledamotskapet i föreningens styrelse och verkställande 
utskott invaldes i styrelsen rektor Helge Granfelt, Umeå. 

Till revisorer omvaldes bankdirektör R. Wikander och kamrer K. 
J. Lundberg, Umeå. Till suppleanter för dessa omvaldes kamrer V. 
Broman och skiftesgodeman E. A. Holmström, Umeå. 

Vid styrelsesammanträdet omedelbart efter årsmötet valdes till 
vice ordförande adjunkt Oskar Lundquist, Umeå. Samtliga leda-
möter av verkställande utskottet omvaldes, nämligen ordinarie: 

fröken Anna Grönfeldt, 
sekreterare Adolf Granström, 
förvaltare Th. Hellström, 
drätseldirektör N. Hj. Nilsson, 
major L. Wahlberg, 

och till suppleanter för dessa: 
stadsträdgårdsmästare J. A. Strand, 
fabrikör Otto Wretling, 
red.-sekr. Birger Lundström. 

REDOGÖRELSE FÖR HEMBYGDSFÖRENINGENS VERK-
SAMHET UNDER ÅR 1930 INTILL DEN 1 NOV. 

Föredragen vid årsmötet den 13 nov. 1930. 
På förekommen anledning beslöt verkställande utskottet i början 

av året att taga under prövning frågan om ett övertagande från 
föreningens egen sida av restaurantrörelsen å Gammlia, och upp-
drog för den skull åt herrar Granström och Nilsson att söka ge-
mensamt verkställa en preliminär beräkning över de kostnader och 
risker, som kunde tänkas förenade med en dylik åtgärd. Under ti-
den utannonserades, ehuru utan resultat, Sävargårdens restaurant 
ledig för arrendering under året. 

I slutet av mars månad framlade herrar Granström och Nilsson 
sina kalkyler. Ehuru enl. denna beräkning risk förelåge, för att 
en tämligen avsevärd förlust kunde komma att åsamkas föreningen 
i och med att densamma övertog driften av Gammlia-restauranten, 
beslöt verkst. utskottet på kommitterades förslag och med hänsyn 
till ådagalagda svårigheten att anskaffa en lämplig arrendator, att, 



300-årig bagarstuga från Tväråmark, Sävar s:n, efter flyttningen till Oammlia. 

till att börja med, försöksvis under ett år själv omhändertaga resta-
urantrörelsen och driva den enligt de av i kommitterades förslag an-
givna riktlinjerna. 

För detta ändamål tillsattes en restaurantkommitté, bestående av 
förvaltare Hellström, red. B. Lundström och fru Gulli Forsberg, 
med herr J. A. Strand som suppleant. Nödiga penningmedel för 
inköp av inventarier, anställande av personal och utförande av be-
hövliga reparationer ställdes till kommitténs förfogande. 

Restaurantkommittén grep sig omedelbart an med sin uppgift, 
och den sista april uppslog Sävargårdens restaurant åter sina por-
tar för allmänheten, nu under ledning av en av kommitterade an-
ställd föreståndarinna. 

Härmed bifog, tablå (se bil. 1) över restaurantrörelsens ekono-
miska ställning, vilken uppgjorts av föreningens skattmästare den 
4 nov. 1930, efter ett halvt års förlopp sedan restaurantrörelsen 
öppnades, uppvisar ett resultat som i stort sett överträffar verkst. 
utskottets bästa förhoppningar. Då emellertid endast den för restau-
rantrörelsens drivande gynnsammaste halvårsperioden förflutit och 
vintersäsongen november—april ännu återstår, är det givetvis för 
tidigt att ännu vedervåga ett uttalande om slutresultatet för hela 
årets vidkommande. De hittills ådagalagda resultaten visa emeller-
tid, att även om en förlust kommer att uppstå under den återståede 



Piporgel från Malåträsk, tillverkad i Norsjö omkr. 1870. 



Piporgel från Sävar s:n, tillverkad i Norsjö, dat. 1821. 
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delen av verksamhetsåret, kan den icke bliva av den omfattning, 
som verkst. utskottet redan förutsättningsvis vid starten räknade 
med såsom möjlig och trolig. 

Ett betydelsefullt led i arbetet för fullbordandet av Jämteböle-
gårdens anläggning på Gammlia har verkst. utskottet åvägabragt 
genom förvärvandet av en hemmansäg. Anselm Högdahl i Tvärå-
mark, Sävar socken, tillhörig 300-årig bagarstugubyggnad i nämn-
da by, vilken byggnad under våren inköptes och omedelbart ned-
togs, flyttades och återuppbyggdes som flygelbyggnad till Jämte-
bölegården. Stugan är en envånings timmerbyggnad, innehållan-
de dels en bagarstuga med ugn, dels en mindre kammare jämte för-
stuga. Ägaren betingade sig ett pris av 850 kr. för den gamla 
byggnaden, inklusive priset för nedtagning och inforsling till 
Gammlia. 

Under året har klagotiden för det Häggströmska testamentet ut-
gått, och alldenstund intet klander från arvingarna anförts, har 
Hembygdsföreningen därmed inträtt som rättmätig ägare av de till 
föreningen donerade möblerna och övriga föremålen, som i gåvo-
brevet nämnas, på Dalkarlså Herrgård. Då museets alltmer olid-
liga trångboddhet emellertid förhindrat att dessa föremål överflyt-
tats till och införlivats med museets samlingar, hava de tillsvidare 
med Landstingets samtycke, fått kvarstå på Dalkarlså. Vid en av 
intendenten under sommaren företagen inspektion på herrgården 
framstod emellertid med all tydlighet önskvärdheten och nödvän-
dgheten av, att ifrågavarande inventarier så snart som möjligt, helst 
före vintern, bortflyttas från Dalkarlså. Eftersom alltjämt ingen 
möjlighet förefinnes, att inom museets lokaler rymma desamma har 
verkst. utskottet ansett sig böra utröna möjligheten att inom staden 
förhyra lämpliga magasinslokaler, där inventarierna provisoriskt 
kunna upplagras i förbidan på, att museets lokalfråga kan erhålla 
en efterlängtad lösning. 

I slutet av år 1929 erhöll Hembygdsföreningen av lotterimedel 
ett anslag av kronor 40,000, vilka medel, i enlighet med de villkor 
som meddelats för deras förvaltning, fonderats. En förnyad an-
hållan hos Kungl. Maj: t om ett anslag av lotterimedel å kronor 
150,000: — för en museibyggnadsfond har av föreningen ingivits 
och bidar Kungl. Maj:ts avgörande. 

Till Samfundet för Hembygdsvård har föreningen på därom 
gjord anhållan utbetalat ett anslag å kronor 100: — som bidrag till 
bestridande av kostnaderna för den av Samfundet under sommaren 
avhållna Hembygdskongressen i Stockholm. 

Intendenten Palmgren har av föreningen åtnjutit resekostnader 
för ett besök i Stockholm vid det av Riksantikvarien sammankallade 
museimannamötet 17—21 maj. 
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Museet har under året bokfört omkring 200 nyförvärv, bland 

vilka i främsta rummet äro att nämna tvenne dyrbara gåvor: av fru 
Ingeborg Hedin, Lycksele: En gammal automobil, inköpt år 1900 
och med säkerhet den första i Västerbotten. Vidare av herr C. G. 
Hellsten, Skellefteå, och hans broder J. A. Hellsten, Viskan, en 
ståtlig piporgel, tillverkad av orgelbyggaren Anders Holm i Norsjö. 

En piporgel av liknande typ förvärvades till museet år 1928 från 
Sävar s:n. Denna orgel, som är signerad med årtalet 1821, här-
stammar ävenledes från Norsjö s:n. 

Museets arkiv och bibliotek hava under året erhållit en betydan-
de tillväxt, ej minst på grund av att publikationsbytesförbindelser 
inletts med flertalet av i landet verkande kulturhistoriska föreningar 
och liknande sammanslutningar. 

H. Mn-Palmgren. 

Tväråmarkstugan från baksidan. 

17 
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Bil. 1. 

GAMMLIARESTAURANTENS STÄLLNING 
per 4/11 1930. 

Matvarors konto: 
An. Kassa 6,286: 01 Per Kassa 8,245 : 31 
„ Vinst- och förlust kto 2,259:30 „ Utgående bal. lager 3 0 0 : -

8,545:31 8,545 : 31 
Kaffe konto: 

An. Kassa 554 : 49 Per Kassa 2,243: 30 „ Vinst- och förlust kto 1,788: 81 „ Utgående bal. lager 1 0 0 : -
2,343: 30 2,343: 30 

Läskedryckers konto: 
An. Kassa 1,111:33 Per Kassa 2,350 : 52 
„ Utgående bal. skuld. . 300:— „ Utgående bal. lager . . 100: — 
„ Vinst- och förlust kto 1,039: 19 

2,450 : 52 2,450: 52 

Tobaks konto: 
An. Kassa 996:09 Per Kassa 993:48 „ Vinst- och förlust kto 97:39 „ Utgående bal. lager 100: — 

1,093: 48 1,093: 48 
Bankkonto: 

An. Kassa 3,521:40 Per Kassa 3,469 : 31 „ Utgående balans konto 52:09 
3,521:40 3,521: 40 

Hembygdsföreningens konto: 
An Utgående balans konto 2,790: 57 Per Kassa 2,790: 57 

Inventariers konto: 
An. Kassa 3,421: 67 Per Utgående balans 3,421: 67 

Omkostnaders konto: 
An. Kassa 3,484: 20 Per Kassa 1,890: 25 
„ Utg. bal. div. skuld . . 150:— „ Utg. balans, kollager 700: — 

„ Vinst- och förlust kto 1,043:95 
3,634 : 20 3,634 : 20 
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Löners konto: 

An. Kassa 2,090: 07 Per Vinst och förlust kto 2,090 : 07 

Vinst- och förlust konto: 
An. Omkostnader 1,043: 95 Per Matvarors konto 2,259 : 30 
„ Löner 2,090: 07 „ Kaffe konto 1,788:81 
„ Vinst 2,050:67 „ Läskedryckers konto. . 1,039:19 

„ Tobaks konto . . . . 97:39 
5,184 : 69 5,184 : 69 

Utgående balans konto: 
An. Kassabehållning kont. 517:48 Per Hembygdsfören., lån. . 2,790 : 57 

„ Bankkonto 52:09 „ Diverse skulder . . . . 450: — 
„ Inventarier 3,421:67 „ Kapitalkonto 2,050:67 
„ Matlager . . . . 300: — „ Läskedrycker 100: — 
„ Kaffe 100: — „ Tobak 100: — „ Kol 700: — 1,300: — 

5,291: 24 5,291: 24 

Umeå den 4 november 1930. St. Benedictsson. 
Kassaförvaltare. 



DRIFTSÄKERHET 
är en ytterst viktig faktor inom all 
rationellt driven produktionsverksam-
het. Ett motorfel inom en avdelning 
eller på en enda maskingrupp inver-
kar på hela fabrikens verksamhet och 
resulterar i stagnation och produk-
tionsminskning. 

Asea-motorns solida konstruktion, 
dess rikliga dimensionering och låga 
temperaturstegring gör, att den uthär-
dar även den tyngsta o. hårdaste drift. 

Låt oss lösa Edert driftproblem. 

ASEA 
Filialen Umeå 

Kungsgatan 71 



FÖRTECKNING 
över 

Västerbottens Läns Hembygdsförenings medlemmar 1 okt. 1930. 
Rättelser i förteckningen, adressförändringar o. d., torde godhetsfullt 

anmälas till intendent H. M:n-Palmgren, Umeå. 

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

STÄNDIGA MEDLEMMAR. 
Ahn, F:son Rudolf, skogsförvaltare, Nordmaling. 
Almlöf, Nils, jägmästare, Visby. 
Andelius, Emma, fru, Karlavägen 22„ Stockholm. Berg, Åke, jägmästare, Eksjö. 
Bergstedt, M., distriktslantmätare, Umeå. Bohmansson, Tora, fru, Örebro. 
Boisman, von, E., rvttmästare, Skärblacka. 
Brändström, F., bankrevisor, S:t Eriksgatan 53 B, Stockholm. 
Carlsson, Alfred, fil. doktor, Järnvägsstyrelsen, Vasagatan 1, Stockholm. 
Cederblad, C., adjunkt, Uppsala. Conradson, Ragnar, apotekare, Nordmaling. 
Conradson, Thyra, fru, Nordmaling. Ekman, C., bankdirektör, Upplandsgatan 58, Stockholm. 
Ekman, J. L., disponent, Ytterstfors—Munksunds A.-B., Stockholm. 
Eriksson, Ivar, grosshandl., Umeå. Ernberg, V. F., disponent, Nordmaling. 
Gabrielsson, N., riksdagsman, Teg, Umeå. 
Giertz, K. H., överläkare, Stockholm. 
Gillberg, Anna, fru, Umeå. Gillberg, Ernst, handlande, Umeå. 
Grahn, Andr., konsul, Umeå. 
Grapengiesser, Sten, disponent, Nybrogatan 9, Stockholm. Grundberg, Ernst, grosshandlare, Nybrogatan 73, Stockholm. 
Hallström, Sven, advokat, Umeå. Hamrin, John, byråchef, Riddaregatan 43, Stockholm. 
Hedberg, Th., disponent, Köpmanholmen. Hedenberg,von Ludv., major, Hjorthagsvägen 9, Stockholm. 
Helleberg, Birger, direktör, Lodgatan 3, Stockholm. 
Huldt, Herman, disponent, Skafted. 
Huldt, Kristoffer, bruksägare, Wahrensdorfsgatan 6, Stockholm. 
Huldt, Seven, bankdirektör, Strandvägen 17, Stockholm. Huss, Gunnar, generaldirektör, Kungsholms hamnplan 3, Stockholm. Häggbom, Emil, bankdirektör, Umeå. 
Kempe, Erik, fil. lic., Strandvägen 22, Stockholm. 
Kempe, Ragnar, civilingenjör, Kristinagatan 13, Västerås. 
Kempe, Seth, bruksägare m. m., Kungträdgårdsgatan 22, Stockholm. 
Kramer, I., häradshövding, Sundsvall. Landgren, A. H., stadsfiskal, Umeå. 
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| Dam- & Barn konfektion 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS EGNAHEMSNÄMND. A d r e s s : UMEÅ • Telefon 69 
Utlämnar statens egnahemslån för förvärvande av egna hem inom Väs-terbottens län. Lånen äro av två slag: Jordbrukslån, som utlämnas för förvärvande och bebyggande av en hemmansdel eller en jordbrukslägen-het, helst av sådan storlek, att innehavaren kan beräknas därav få sin ut-komst, samt bostadslån, som beviljas för inköp av en tomt och för upp-förande därå av ett mindre bostadshus. Jordbrukslånen äro amorte-ringsfria i fem år och bostadslånen i tre år, under vilken tid ränta efter 4 % erlägges å lyftat lånebelopp; sedan börjar amorteringen av lånets amorteringsdel, som utgör 2 / 5 av beviljat belopp. Å amorteringen er-lägges för jordbrukslån en annuitet (årlig avgift, utgörande ränta och amortering) å 6 %, varav 4 1 / 2 % 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 1 / 2 % för jordbrukslån och 5 % för bostadslån. Låntagare, som bevil-jats egnahemslån å en nybildad jordbrukslägenhet (jordbrukslån), kan förutom egnahemslånet tilldelas s. k. premielån utan återbetalningsskyl-dighet för utförande av nybyggnads- och nyodlingsarbeten å lägenheten. 

Ansökan om egnahemslån bör inlämnas helst före 1 maj till veder-börande e g n a h e m s o m b u d , som lämnar nödiga upplysningar muntligt om egnahemslånerörelsen och tillhandahåller nödiga ansök-ningsblanketter. Uppgift å egnahemsombuden erhålles hos Egnahems-nämnden. 
s 

T Ä . V O 
i«iiii«ii»ii«ii«»ii«ii«ii»ti«iitii«iitiiii*i<»iiiiitii»iiriitii«ii»ii»iiiiJiiiii»i*tiî «Jiii<tii«iiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiii»ii»ii«ii«iiiii»tiiii«ii«*«n«inn>mn«nrnn«inni 

i alla för byggnader förekommande dimensioner och kvalitéer levereras till modera ta ortspriser . Väl ång-torkat Golvträ, Pär lspånt o. listverk ständ. på lager. 
U M . E Å . A <Gr S A <& S Ä K T I E B O I Å G 
Telefon 364 u m E Å . Telefon 364 
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Larzon, Jean, direktör, Banérgat. 5, Stockholm. 
Linden, Iwan, tandläkare, Grenna. 
Lindfors, Elof, köpman, Loke 2, Umeå. 
Lindström, G., överste, M. E. A., Stockholm. 
Ljungquist, H., ryttmästare, Stockholm. Lundh, A., doktor, Djursholm, Stockholm. Nilsson, J. M., direktör, Mästersamuelsgatan 42, Stockholm. 
Nilsson, N., handlande, Umeå. Nyström, H., bankdirektör, Sv. Handelsbanken, Stockholm. Olsson, Aug. j:r, disponent, Karla vägen 11, Stockholm. Olsson, G., kamrer, Musik-Akad., Stockholm. Ringstrand, Nils G., landshövding, Umeå. Ringstrand, Berta, fru, Umeå. 
Rydbeck, O., bankdirektör, Skand. Kredit A.-B., Stockholm. Rydin, Axel, fil. doktor, Stocksund. Salin, Karl, disponent, Umeå. 
Scherdin, Per Ant., herr, Sibyllegatan 20, Stockholm. 
Snellman, E., bankdirektör, Floragatan 6, Stockholm. 
Stenberg, J. A., konsul, Skellefteå. 
Sundin, Otto Elias, agronom, Umeå. 
Sönsteby, K., disponent, Backe. Wallmark, F. W., landsfiskal, Umeå. 
Viklund, Adolf, riksdagsman, Brattfors. 
Wikström, Henning, lantbruksingenjör, Skellefteå. Zingmark, J. O., lantbrukare, Umeå. 
Ålund, V., jägmästare, Karlavägen 78, Stockholm. Öhlén, Einar, banktjänsteman, Svenska Handelsbanken, Stockholm. 
Öhlén, Iwar, banktjänsteman, Svenska Handelsbanken, Stockholm. 
Öqvist, J. B., löjtnant, Skellefteå. 

ÅRLIGT BETALA] 
I n o m 

Umeå stad: 
Abramsson, Tora, kont.-bitr. Abramsson, Gunnar, e. o. landskanslist. Ahlgren, O., handlande. Ahn, von M., fru. Almgren, E., länsassessor. Almqvist, R., skräddare. Almqvist, B., lasarettsvaktmästare. Andersson, And., löjtnant. Andersson, Fritz, bagare. Andersson, And., journalist. Andersson, Eric, reparatör. Andersson, P. A., modellsnickare. Andersson, Frida, fru. Andersson, K., tryckare. Andersson, Einar, lärare. Andersson, Andreas, gårdsägare. Andersson, Seth, Kassör. 

IDE MEDLEMMAR, 
l ä n e t : 

Andersson, Karl, hemäg., Ytterhiske 8. 
Andersson, E., skogsfogde, Ytterhiske. A p pel gren, G., lektor. 
Arinell, H., postassistent. 
Arnell, M., lektor. Arner, And., lektor. 
Arwe, Carl, pastor. 
Asp, Isidor, faktor, Gimonäs. Backlund, Karl, ingenjör. 
Benedictsson, S., bankrevisor. 
Benedictsson, Inez, fru. Berg, Gustaf, tandläkare. 
Eerg, Elma, fru. 
Berg, E., sergeant. Bergman, Gärda, lärarinna. Bergmark, Aron, köpman. 
Bergstedt, Axel, löjtnant. 
Bergstedt, Naima, fru. 
Bergstedt, Georg, skogstjänsteman. 
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^ R ? Ä . = B . M . F Ä R D E N 
S T O C K H O L M - U M E Å 

Entreprenadfirma för VÄRME-, VATTEN- och AVLOPPSLED-
NINGAR, BAD- och TO IL ETTA NLÄ G G N., PUMPA NLÄ GGN. 
Tel. i UMEÅ 243 Konstruktioner utföras mot lågt arvode. Tel.-adr.: F/ERDEN 

P. A. L U N D M A R K S J Ä R N A F F Ä R 
Rt. 178 U M E Å Rt. 178 
Försäljer: Byggnadssmiden, Hushållsartiklar, Lantbruksmaskiner, Veloci-

peder, Arbetsvagnar, Kakelugnar, Papp alla slag m. m. 

£ M r É MIHMIESI 
KUNGSGATAN 63 GOTT K A F F E . TELEFON 322 

3) 
Rikstelefon 31 och 151. Etablerad 1871 

1 n H % w 
P A R T I - & M I N Ü T A F F Ä R 
Telegramadress: VONAHN 

K O ^ S T H Ä K I i l G A nr ssr l ä ]E I» I ̂  <Gr A . J K M . O B L E R - 2VIATTOR - O & R D I N X R 
G O D A A V B E T A L N I N G S V I L L K O R 

Rt. 351 OTTO WRETLING Rt. 351 
(Kungl. Hovleverantör) 

P E N S I O N A T M A R G A R E T A S M A T S A L A R 
Beställningar för större och mindre sällskap. 
God mat. Humana priser. Klubbrum. 

Tel. 713 & 1713 JENNY H A M M A R B E R G Skolgatan 46 
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Beronius, G., jägmästare. Beskow, Maria, teckningslärarinna. Bjurström, Anna, fröken. Björk, Erik, folkskollärare, Böle. Björnwall, Erik, l :e prov.-läk. Björnwall, Karin, fru. Blomqvist, H., faktor. Bondesson, K. G., lektor. Boström, Gustaf, häradsskrivare. Bourvall, Bertil, fotograf. Bredberg, K. D., studerande, Teg. Bredberg, Stina, lärarinna, Teg. Broman, Eva, lärarinna, Teg. Broman, Tyra, bankbokhållare. Broman, V., kamrer. Broström, Axel Th., lantmätare. Bursell, Tyra, fru. Byström, Tekla, lärarinna. Backman, Carl, banktjänsteman. Bäckman, B., kassör. Bäckman, E. B., bankkassör. Bäckström, J. M., byggmästare, Teg. Bäckström, Oskar, målare, Böle. Bäckström, Gunnar, hem.-äg., Böle. Bäckström, A., faktor, Ytterhiske. Carlgren, N. P., Handlande. Carlsson, Anna, prokurist. Carlsson, Hilding, mekaniker. Carlsson, Kristina, änkefru. Carlsson, Robert, flottningschef. Carlsson, Signe, fröken. Cederberg, Hans, lappfogde. Claesson, F., stadskassör. Dahlberg, F., adjunkt. Dahlgren, O., direktör. Dahlgren, J. A., kanslist. Dahlman, Sigrid, lärarinna. Danielsson, Ludv., skräddaremäst. Degerman, Elin, lärarinna. Dufvenberg, E., redaktör. Edgren, Maria, fru. Edstedt, C., lostförman. Ekholtz, Tor, fotograf. Ekman, Gunnar, handl., Haga. Elson, O., föreståndare. Emanuelsson, E., skräddaremästare. Emanuelsson, Em., gårdsäg., Sandbacka Emsing, J. A., distriktschef. Emsing, Ann^, fru. Eriksson, E., hemmansägare, Böle. Eriksson, Erik, konditor. Eriksson, Gottfrid, direktör. Eriksson, Helmer, kontorist, Ytterhiske. Eriksson, Joh., gårdsägare. Eriksson, K. V., handelsresande. 

Eriksson, Nanny, lärarinna. 
Eriksson, Nils, hemmansägare, Böle. 
Erlandsson, P. A., överste. 
Fjellström, Hildur, pappershandl. 
Forsberg, Augusta, hotellförest. 
Forsberg, J. Ad., köpman. 
Forsberg, Annie, fru. Forsberg, Gurli, fru. 
Forsman, Joh., köpman. 
Forsman, Agda, telefonist, Haga. 
Fossum, Ottillia, fru. 
Franzén, Cecilia, fru. Franzén, J. Arv., åkare. 
Fransson, A. K., överbanmästare. 
Fredriksson, R., ingenjör. 
Fridner, G., jägmästare. 
Gadd, Harald, häradsskrivare. 
Gafvelin, Elsa, fru. Gafvelin, Åke, stud. 
Gewalt, Helmy, fru. 
Glas, Gottne, disponent. Grahn, K. M., målare. Grahn, Gunnar, grosshandl. 
Grahn, C. A., byggmästare. Granberg, C. A., herr, Haga. 
Grahnén, O. H., civilingenjör. Granholm, Frans, ritare. 
Grenholm, G., kamrer. Granström, Ad., sekr. 
Grubbström, K. G., kassör. 
Grönfeldt, Anna, lektor. 
Hage, Hilding, bokhållare, Öbacka. Hallström, Siri, fru. 
Hallström, Nils Ivar, stud. Hansson, Joh., tullvaktmäst., Ytterhiske. 
Hansson, Ludv., hem.-äg., Ytterhiske. 
Harju, H., köpman. Hedberg, Hildur, lärarinna. 
Hedberg, John, kontorschef. Hellstén, Dagmar, fru. 
Hellstén, G. B., agent. Hellström, Thorsten, förvaltare. 
Hellström, Gärda, fru. Henriksson, J. A., ångb.-kommissionär. 
Henriksson, Ester, fru. Hermanson, Joh., tapetserare. 
Hjortsberg, R„ köpman. 
Holm, Jenny, fru. Holm, K., kamrer. 
Holm, Otto, lektor. 
Holm, P. F., landsfiskal, Teg. Holmberg, Fanny, fru. Holmgren, Gustaf, skomakare. 
Holmström, E. A., skiftesgodeman, Teg. 
Hultman, Gustaf, landssekreterare. 
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| KÖTT, FLÄSK & CHARKUTERIVAROR TILL JULEN i 
| bäst och billigast hos i 

| Ester P e t t e r s s o n s Slakteriaffär | 
| Rt. 317 Kungsgat. 59 vid Rådhustorget Rt. 317 | 
"xT iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

^ ' T - jJ J i a l i A*, i^u 
oL\j 

Bästa mötesplatsen för medlemmar av Hembygdsföreningen 
är det centrala 

Centralhotellets Konditor i 
Hemtrevliga lokaler. Snabb och uppmärksam betjäning. 
Utmärkt gott kaffe, thé och choklad. Goda bakelser samt 

frasande gott hembakt. Våfflor. Läckra smörgåsar. 
Försök smörgås å la "Bäckahästen"! Frukt, konfekt m. m. 

iiJiiFiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiF]itiiiiEiiiiEiilllllllLilillrii[jiEiiEiiiiiriiiiriiiiiiiiriiiiiEiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiij|»iiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiij|iiiiiiiiiiiiiiiii • j_i 
1 S K E L L E F T E - B R Ö D E T 1 
| är Norrlands förnämsta brödfabrikat. \ 
I * 1 
| PRISBELÖNT MED GULD-, SIL VER- OCH HEDERSDIPLOM \ 
| Årsproduktion c:a 3,000,000 kg. | 
JTMIIIII iaii II lim i* i MiiiiiiiiiiiiiJiiiaiiitiiiiiiiiMiiiiMiiiiiiiiJiiiiiiiiiFMiiiiiiitiiJiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiBiiiiiBMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiifiriiiiiiiitijriiiMiifiiiiiiiiiifr 
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Håkansson, Josef, gårdsägare. Hägglund, Olga, kontorist. Härlin, Einar, redaktör. Hörneli, Anna, lärarinna. Iwar, Erik, fanjunkare. Jacobsson, Edit, fröken. Jacobsson, Joh., byråassistent. Jacobsson, Carl, handlande. Jacobsson, Hilma, fru. Jacobsson, G., kassör. Jansson, C. J. V., agent. Jansson, G. R., exekutionsbetjänt. Johansson, Fr. V., kamrer. Johansson, Guido, arkitekt. Johansson, Edv., handl. Johansson, Greta, lärarinna. Johansson, Otto, furir. Johansson, Joh., hem.-äg., Ytterhiske. Jonsson, Tycko, kassör. Jäger, Bror, sergeant. Jönsson, Nils, distr.-lantmätare. Jönsson, K., fru. Kamf, Torvald, kamrer. Karlsson, O., jordbrukare, Haga. Kinch, K-, civilingenjör. Kinch, Wilma, fru. Kjellerstedt, Hertha, fröken. Kollberg, K., kassör. Kraepelien, Hans, bankkassör. Lagergren, Signe, fröken. Lagerqvist, Betty, änkefru. Larsson, Seth, lektor, fil. d:r. Laurell, Rob., arkitekt. Leander, Axel, disponent. Liden, Hanna, lärarinna. Lilja, Sven, lärare. Lind, Gotthard, snickare. Lindberg, Carl, köpman. Lindberg, Johan, lagerarbetare. Lindberg, F. H. L., fanjunkare. Lindberg, Olof, vaktkonstapel. Lindblad, Gustaf, sergeant. Lindgren, Gustaf, linjeförman. Lindgren, J. V., rektor. Lindgren, Stig, läkare. Lindholm, S., folkskollärare. Lindkvist, L. A., överinspektör. Lindquist, Olof, postvaktmästare. Lindström, Olga, fru. Lindström, G. I., furir. Lundberg, Ax. K., lokförman, Haga. Lundberg, Joh. A., kassör. Lundberg, K. J., bankkamrer. Lundberg, Aug., nämndeman, Teg. Lundgren, A., reparatör, Grisbacka. 

Lundquist, Oscar, läroverksadjunkt. Lundström, Alfrida, fru. Lundström, Birger, red.-sekr. Lundström, Hulda, lärarinna. Lundström, K., agronom. Lundström, K. G., tingsvaktmäst. Lundström, P., banktjänsteman. Löf, Elisabet, lärarinna. Löfgren, Oskar, handl. Löf venmark, H. H., exp.-biträde. Malmquist, J., folksk.-lär., Röbäck. Mark, Maria, handlande. Markström, Carl, furir. Mattsson, Svea, handelsbiträde. Melander, Thure, musikhandlare. Middelsten, Ester, fröken. Middelsten, Sigrid, fröken. Modig, Alma, fru. Nilsson, Carl, faktor. Nilsson, E., herr, Gimonäs. Nilsson-Hjort,, Elsa, fru. Nilsson-Hjort, K. N., förvaltare. Nilsson, J., riksbanksdirektör. Nilsson, Joh., handlande. Nilsson, Karl, kassör. Nilsson, Nils, mejerist. Nilsson, Nils Hj., drätseldirektör. Nilsson-Stig, T., ingenjör. Nordén, Sven A., grundläggare. Nordgren, Elsa, barnmorska. Nordström, Algot, ingenjör. Nordwall, A., musikdirektör. Norlin, Betty, lärarinna, Teg. Norman, Axel, köpman, Ytterhiske. Norman, G. L., maskinist, Västerhiske. Nyberg, J. A., fanjunkare. Nyberg, Rickard, fängelsedirektör. Nyländer, K., pantbanksförestånd. Nyström, A. E., målare. Ohlsson, Karin, doktorinna. Olofsson, Artur, herr. Olsson, Arvid, kontorschef. Olsson, Gunilla, lärarinna, Böle. Olsson, Karl, bagare. Orring, Frans, skogsfaktor, Västerteg. Palm, Karl, herr, Gimonäs. Palmgren, Gust., maskinist. Palmgren, H. Mn-, intendent. Persson, G., arbetare, Gimonäs. Pettersson, Anna, lärarinna. Pettersson, Gösta, ritare. Pettersson, Joh., kyrkvärd, Grisbacka. Pettersson, Maria, hembag. Pettersson, Per, skräddare. Pettersson, Viktor, kakelugnsmakare. 
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A K T I E B O L & Q E T 
ä t j e . s t u ^ » s 

TIT ZSfc 3 E 3 k . 
JÄRNAFFÄR - MASKINAFFÄR 

REKOMMENDERA S 
P O S T - , T E L E G R A M - OCH T E L E F O N A D R E S S : N Ä S L U N D S 

H 

Ä.-B. H. Anderssons Värme- & Yattenledninosaliar 
Kungsgatan 89, Umeå 

Telegramadress: V Ä R M E B O L A G - Rikst.: Bokföringen 8, Chefen 828 
itiiiii«ii»tiiiiiiiiiiiriitiiiii»iitii>iTi>>iTiiiiiiiiiiiiti«iJTiiiiit>it»iTiti>iiiiaiiiitii«iiiiijiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiii»t'ti»»iiti«rtiiiitiiii»iiiiiiiiminmiimim 

Centralvärmeledningar 
Vatten- & Avloppsledningar 

Badrums- och Sanitära 
installationer 

utföras 

Rör, Rördelar och Armatur 
Sanitetsporslin och -emaljgods 

Hoar och Regulatorer 

f ö r l a d u g å r d a r m . m . till s a l u i pa r t i o c h m i n u t 
0 B 

E. Hermansons Möbelaffär 
ItllllllBlliliililllllltlitllllilllBlllllllllltlillilliilBllltlltllMllllllBlllllllltlltllllilllBliitlllltlltllliilliliillillflinillilliiliililliHllifHIHmilltlltlllimlB 
Tel. 183 KUNGSGATAN 50 Tel. 183 

R i k h a l t i g t l a g e r a v 
M ö b l e r , M ö b e l t y g e r , G a r d i n e r och K o r k m a t t o r 
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Pihlstrand, P. G., auditör. Porad, Edvin, tandläkare. Quennerstedt, N., vattenrättsdomare. Rasmusson, N., distriktslantmätare. Rasmusson, Astrid, fru. Regnell, A. L., bankdirektör. Rehnman, J. 
Ringström, Engla, lärarinna. Roos, Birger, advokat. Roos, Henry, löjtnant. Rosén, Gustaf, riksdagsman. Rosén, Tyra, fru. Rosén, Stellan, redaktör. Rönnberg, Oskar, ombudsman. Rönnberg, Fanny, fru. Saedén, Birger, tandläkare. Saedén, Carl Th., köpman. Saedén, Gustaf, köpman. Sandberg, Astrid, fröken. Sandberg, Oskar, maskinist. Sandberg, Lina, Grisbacka. Sandberg, O. E., herr, Böle. Sandström, Beda, kontorist. Sandström, E. A., hem.-äg., Böle. Sandström, Marie, lärarinna. Sandström, Ludvig, hemäg., Västerteg. Sandström, P. W., byggmästare. Scherdin, O., kapten. Schwartz, Eugen, bankkamrer. Schönning, Ester, bankkassör. Serrander, Ingrid, föreståndarinna. Silén, Einar, kyrkoherde. Sjöberg, R., frisör. Sjöberg, Carl, frisör. Sjöberg, G., frisör. Sjöberg, J. Aug., verkmästare. Sjöberg, Britta, fru. Sjögren, Egil, guldsmed. Sjöstedt, Selma, fru. Sjöstedt, P. O. E., montör. Sjöström, Oskar, inspektor, Gimo. Sohlman, Gunnar, herr. Stenberg, Signe, fröken. Stenström, G. S. T. F., fabrikör. Stiernström, Anna, fru. Stiernström, Berta, fru. Stigell, Torsten, direktör. Stigell, Lisa, fru. Strand, J. A., stadsträdgårdsmäst. Strandeli, Margit, lärarinna. Strandgren, Elisabet, fröken. Strandgren, Oskar, byggmästare. Strömberg, C. A., köpman. Strömberg, J. Artur, tandläkare. Strömberg, Astrid, fröken. 

Strömgren, Aron, bokhållare. Strömquist, Elsa, fröken. Strömquist, N., handlande. Sundén, Ragnar, D. H. S. stipendiat. Sundén, Emma, fru. Sutidkler, G., köpman. Sundström, Joh., bryggmästare. Sundström, J. H., fanjunkare. Sundström, E., fru. Svahn, Agnes, änkefru. Svanberg, Harald, lektor. Svanström, P. A., borgmästare. Svanström, Rosa, fru. Svedberg, Frans, fil. d:r. Svedberg-Rosell, Hanna, fru. Sylvén, Thyra, fru. Thalén, Adolf, jordbrukare, Haga. Thalén, D. ]., disponent. Thalén, Lorentz, agronor. Tunell, B., apotekare. Tunell, Signe, fru. Tunell, Astrid, fröken. Törnquist, Emilia, fru. Uhnoo, Axel, kapten. Ulfsjö, John, apotekare. Umeå Gymnasieförening. Unander-Scharin, Arne, direktör. Unger, B., konsulent. Unger, Greta, fru. Vadell, Gustaf, kamrer. Wahlberg, Lennart, major. Vahlberg, Signe, lärarinna. Waldenström, Lotten, fröken. Wedberg, Erik, överstelöjtnant. Vestberg, M., telefonarbetare. V estman, Jonas, jägmästare. Widding, C. A., ombudsman. Wikander, R., bankdirektör. Wikberg, Dagmar, fru. Wikberg, John, kommissionär. Wiklund, Edvin, herr. Wikner, F. M., handlande. Wilton, Åke, lasarettsläkare. Wistrand, G., lektor. Wretling, David, skulptör. Wretling, Kjell, arkitekt. Wretling, Otto, fabrikör. Wågberg, N. F., disponent. Wärre, VVolger, kamrer. Wästfeldt, C. J., arbetschef. Zetterström, C., bokbindare. Åhman, J. R., svarvare. Åhman, Linda, änkefru. Åström, Bernh., herr. Åström, C. E., verkmästare, Teg. 
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E. H. yt tergrens Gu ldsmed ia f fä r 
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FÖRLOVNINGSR1NGAR & HEDERSPRESENTER 
Moderna, stiliga och billiga. 

Till landsorten sändes omgående portofritt . Ringmått sändes på begäran. Rikst. 324 

Ill II • -< 111 • • • • •• till | | | l " l | | | l " " H | | l j i 

t U ^ ^ E B l C ^ n O E T ^ 3 
insats i länets utveckling under 

63 års t id 
har varit av oskattbar betydelse 

Ännu i dag 
för tidningen den sunda utveck-
lingens talan, främjande jordbruk 

handel och industri. 
Utmärkt 

nyhetsor^an! 

Modern 
utstyrsel! 

i Läses av 
| omkring 30,000 västerbottningar ® f 

I l l i i , i l l l l i , , i l l l h . . t l l l l i . . i l l l l i . , i l l l l i . , i l l l l i . i i l l l l i . , i l l l I I H i i i i l l l l i i i i l l l l i U l l Ill II M i l . , i l l II M i l II I H U S 

Hjortsbergs Pappershandel , Umeå 
VÄLSORTERAD PARTI- OCH MINUTAFFÄR 

T e l e f o n 2 4 1 

Stort lager av alla slags Kontors-, Skriv- och Ritmaterialier, Kon-
torsböcker, Läderportföljer, Plånböcker, Portmonnäer, Damväskor, 

Fotografiska artiklar. 
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Åström, C. G., fanjunkare. 
Öberg, Sven, maskinist. 
Öhman, J. V., ingenjör. 
Öqvist, Ingeborg, fröken. 
Östberg, E. A., bagare. 

Skellefteå stad. 
Ahlman, J. F., folkskoleinspektör. Alm, J. S., herr. Andersson, Efraim, kamrer. Berg, Q., jägmästare. Borg, G., överjägmästare. Boström, J., veterinär. Brandt, Ellen, lärarinna. Brännström, Ludv., riksdagsman. Burman, Bror, urmakare. Burman, Otto, landsfiskal. Burström, Ossian, överlärare. Bäckman, N. A., skogschef. Bäärnhielm, Marg., lärarinna. Dahlberg, Birger, verkmästare. Dahlin, K. R., herr. Elversson, Hanna. Eriksson, Nina, lärarinna, Gummark. Fellström, K. A., kyrkoherde. Forsell, Betty, fröken. Forsell, Märta, lärarinna. Frick, Ivar, journalist. Hedman, Ivan, distriktslantmätare. Hellsten, C. G., förman, Sunnanå. Häggbom, Sven, stadsbokhållare. Jacobsson, Berta, fru. Johansson, A., brevbärare. Kårsell, B., läkare. Lagergren, Anna, lärarinna. Lagerquist, Emil, grosshandlare. Landström, John, bagare. Linder, Th., tumningschef. Lindgren, Emil, folkskollärare. Lundell, Olga, telegrafist. Lundell, Svante, herr. Lundquist, Ester, lärarinna, Medle. Marklund, Anna. Nyström, Helena. Palmgren, Sten, hovrättsnotarie. Rehn, Alex., advokat. Rehnberg, Ossian, flottningschef. Renhorn, Gust., lärare. Samskolan. 
Sjöström, R., slöjdlärare. Skellefteå stads skolbibliotek. Skellefteå stads folkbibliotek. Snellman, G. A., distriktslantmätare. Snellman, Hildegun, fru. 

Svenonius, R., banktjänsteman. Söderling, E., länsträdgårdsmästare. Söderström, Aug., herr. Tjulin, Gustaf, konsul. Westerlund, E., journalist. Wikström, A., redaktör. Wikström, H., läroverksadjunkt. Åström, Otto, folksskollärare. Öberg, Anna, fröken. Östedt, Magda, lärarinna. 

Agnäs. 
Björling, A. F., herr. Lundberg, Edv., hemmansägare. 

Ammarnäs. 
Granberg, H., lärare. 
Grundström, L., herr. 

Avaträsk. 
Nyman, Viktor, slipmästare. 
Wiklund, Leon., herr. 

Bastuträsk. 
Berglund, Hildur, fru, Risböle. Boman, Hugo, l :e stationsskrivare. Brändström, Edit, fröken. Bäckman, Anna, lärarinna. Bäckström, Ester, postst.-förest. Gren, Oskar, inspektor. Hallner, A., herr. Holmlund, Alb., fabrikör. Hörnlund, N. J., handelsföreståndare. Jonsson, John, kontorsbiträde. Larsson, Emil, herr. Lindblom, Sigurd, kyrkvärd. Lundgren, Tobias, herr. Marklund, Axel, länsschaktmästare. Svahn, Helena, lärarinna. Wallén, Karl, banmästare. Zingmark, A., folkskollärare. 

Bjurholm. 
Adner, Valdemar, skollärare. Bellander, N., nämndeman. Bäckström, Verna, lärarinna. Holmgren, S. A., nämndeman. Johansson, Hedvig, fru. Lindquist, Anna, Ström. Samkoff, Joh., herr. Strandberg, Hugo, postst.-förest. Ståhlsten, F., handlande. 
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j J O N S S O N & S A N D G R E N I 
= Telefon 670 och 993 U M E Å Telefon 670 och 993 | 
§ Filialen vid Rådhustorget telefon 165 | 
I F I . X S K - , K Ö T T - «Sfc; C M Å H K U T E H T V Ä H O K | 
| I PARTI OCH MINUT | 
| Egen tillv. av förstklassiga charkulerlvaror. Endast färska kontroller, varor till lägsta dagspriser | 
T l l l l l l l l l l l l l l l l l l Itl III U l l l l l t l l t 11 l l l l t l l l I I I E I III I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l X I I V I I f l l III III l l l l l l l l t l l t l l M l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l B t l l l l l t t l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l 1(1 l l l l II I T T 
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or a 
i9j/sf:em£ofageé i (~~HfmeåJ 

l :sta k l a s s Hotel l och Resanderum 
I l l 

Musikcentralen 
II 

(ANDERS EKBLOM) 
Rikstelefoner: Affären 575, Bost. 1049 

Kungsg. 55, Umeä (Cenlralholellets iasi ighel) 

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

sorterfng Grammofoner ocb Skivor 
av alla kända märken. 

Violiner, Dragspel, Banjos, Mandoliner Guitarrer, Zittror och smäinstrumenl i allra största urval o. till billigaste priser 
Allt m u s i k n y t t i skivor och noter 
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Björksele. 

Björk, E., kronojägare. 
Nolander, N. O., pastorsadjunkt. 

Blattnicksele. 
Linder, Axel, kronojägare. Persson, M., vandringsrättare. 

Boliden. 
Lind, Artur J., herr. Sandberg, Harry, herr. Woltze, Walter, herr. 

Borgsjöbyn. 
Lindblad, Hanna. 
Lundberg, Karl, skräddare. 

Botsmark. 
Karlsson, Joh., herr. Nilsson, J. A., folkskollärare. Oliv, Martin, pastor. Westerlund, Alfred, herr. 

Brännfors. 
Falk, Matilda, lärarinna, Åbyn. 
Holmlund, Gustaf, nämndeman, Käll-

bomark. 
Nygren, Anette, lärarinna, Kringförs. 

Brännland. 
Andersson, Ragnhild, lärarinna. Eriksson, Anna, fröken. Jonsson, Emil, skiftesgodeman. Jonsson, Elin, lärarinna. Jonsson, Alb., inspektor. Jonsson, Thure, herr. Lidström, Amalia, lärarinna. Nygren, Ebba, lärarinna. Åström, Elsa, lärarinna, Kassjö. Åström, Oscar, nämndeman. 

Bureå. 
Aspgren, Erik, herr. Burström, C. L., skräddare. Eklund, K. G., herr. Eklund, Göta, lärarinna. Grundin, Flilda, sjuksköterska. Holmgren, Betty, fröken. Larsson, L., fröken. 

Lundquist, Alma, lärarinna. 
Nordin, Y., byggmästare. 
Nyström, C. H., lärare. 

Burträsk. 
Brännström, Hilma, fru. Johansson, A. F., schaktmästare. Jonsson, Anna, fru. Larsson, H. A., handlande. Lindeberg, Karl, kom.-lantm. Lundmark, Albin, herr, Mjödvattnet. Rönnberg, J. F., kamrer. Rönnberg, Magda, fröken. Zetterberg, W., förvaltare. 

Bygdeå. 
Ahn, von M., fru. 
Andersson, Ernfrid, herr, Dalkarlså. Bruhn, Augusta, fröken. Isberg, Otto, fabrikör. Lindström, Selma, postst.-förestånd. Markgren, Alb., kyrkoherde. Pettersson, K. W., schaktmästare. 

Bygdeträsk. 
Boström, Alida, lärarinna. Olsson, Oskar, hemmansägare. 

Bygdsiljum. 
Andersson, Rut, fröken. Boström, Alvira, postst.-förest. Olofsson, J. P., herr, Rönnliden. Olofsson, E. N., herr, Rödningsheden. Olofsson, Vilhelm, skomakare, Bjur-fors. 

Byske. 
Gårding, O., landsfiskal. 
Olsson, Hilda, lärarinna. 
Tjerngren, O. J., herr. 

Bäsksjö. 
Bäsksjö J. U. F. 
Eriksson, Nils, lärare. 
Forsberg, Hulda, fru. 

Dikanäs. 
Lindholm, K., magister. Nyländer, K. J., lapptillsyningsman. Västerlund, Aug., lärare. 

17 
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I L å n g t i d s p a s t e u r i s e r a d | 

oskummad och skummad mjölk, grädde, smör samt flera | 
| sorters ost til l billigaste part i- och minutpriser. | 

| * i 
I UMEÅ MEJERI AKTIEBOLAG 1 
| T e l e f o n e r : K o n t o r e t S 2 0 , B u t i k e n 4 6 E 

TTIIIIIIH I Minn 
/ s 

Sandbergs Konditori, Umeå 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 

KUNGL. HOVLEVERANTÖR 
* 

ALLTID FÄRSK HEMGJORD CHOKLAD & KONFEKT 
\ / 

Umeå Ång bryggeri Aktiebolag 
Tgmadress : Ångbrygger i — UMEÅ — Rikstelefon 74 

Tillverkning av PILSNER klass II, LAGERDRICKA klass I. 
Ständigt neder lag av Original tappad CARNEGIE-PORTER på I/2-butelj 

Mineralvatten och Läskedrycksfabrik 
Kontrollerad och analyserad ti l lverkning av alla s lags LÄSKEVATTEN 
såsom Soda- och Vichyvatten, flera sorters Lemonader samt Sockerdricka 
li<MIIIIIIIII ll>ll I 111 III III t Ill II riltllllllllil IMU IIIMIMII1III lllllll [1IIIIMI1IIII III 1 1IIHIMIIK1II1 111II111 • 11 • I 

I O S C A R L Ö F 6 R E N S FRUKT - & j 
B L O M S T E R H A N D E L 

| Rt . a f f ä r e n 456, b o s t a d e n 728 | 

| REKOMMENDERAS \ 
| Egen odling av alla slags SNITTBLOMMOR och | 
| KRUKVÄXTER | 

•T nu i i 
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Kriström, Oskar, herr. Ledin, E. A., herr. Lindgren, Anna, lärarinna. Lundberg, Leonard, herr. Nordlund, Allan, herr. Nordlund, Edit. Sandberg, Knut, herr. Söderholm, Anna, lärarinna-Åkerlund, Ax., stuvare. 

Holmön. 
Andersson, O. M., handl. 
Kyhlberg, Algot, komminister. 
Wikander, Hanna, lärarinna. 

Dorotea. 
Andersson, A. P., herr. Selin, Jonas, herr. Sjöström, Ernst, herr. Strömbom, Sten, provinsialläkare. 

Drängsmarkby. 
Essner, Hjalmar, folkskollärare. Lindmark, Evald, riksdagsman. Lundmark, Valborg, fr. Lundqvist, Mina, fröken. 

Finnforsfallet. 
Lindberg, Alma, fr. 
Nilsson, J. G., herr. 

Fredrika. 
Brännström, G., herr. Danielsson, N. A., herr, Norrfors. Gidlund, O., herr. Hedman, kronojägare, Norrfors. Jonsson, Elof, herr, Lögdasund. Nordenstedt, E., herr. Ström, Sanny, fröken. Tengborg, O. A., herr. 

Granliden. 
Johansson, Jenny, fröken. Löfstedt, C. M., hemmansägare. Qvarnström, Alfons, herr. Wikdahl, Erik, hem.-äg., Mångbyån. 

Granön. 
Grahnén, A. A:son, herr. Nilsson, Nanny, fru. Persson, Astrid, fröken, Lillsele. Sandberg, Anna, fru. 

Hemavan. 
Berglund, Dagny, lärarinna. 
Johansson, Ernst, herr. 

Holmsund. 
Andersson, Klas, herr, Djupvik. Andersson-Löfroth, M., fru. Dahlén, Elisab., fröken. Granström, A., herr. Holmqvist, Adolf, maskinist. Häggström, M., bokhållare. Johansson, B. A., kapten. Johansson, Evert, herr. 

Hällnäs. 
Burström, Elise, lärarinna. Lundqvist, Gust., herr. Persson, Hertha, fröken. Schöld, Carl, fanjunkare. 

Hörneå. 
Andersson, Hulda, lärarinna. Bergström, Elsa, fr. Englund, Klas, Ängersjö. Hammarberg, E., herr, Hörnefors. Johansson, Halvar, herr. Lenman, J. K., folkskollärare. Lundin, Karl, herr, Hörnefors. Nordgren, Ludvig, herr, Hörnefors. Renmark, Helmer, herr, Hörnefors. Sandström, C., föreståndare, Häggnäs. Sandström, G. A., herr, Hörnefors. Sundberg, John, faktor. Sundelin, K., kyrkoherde, Hörnefors. Svensson d. ä., Erik, herr, Hörnefors. Tegenfeldt, Edvin, herr, Hörnefors. Viklund, Edvin, herr, Hörnefors. Viklund, Ester, fröken, Hörnefors. 

Hörnsjö. 
Johansson, Anna, fröken. Larsson, Tea, fröken. 

Jörn. 
Andersson, M., fjärdingsman. Backman, K. G., folkskollärare. Berglund, Ragn., folkskollärare. Felt, Ragnhild, fröken. Johansson, Elma, lärarinna. Johansson, Artur, herr. Sparrman, Hilda, fröken, Björkliden. Wallmark, Filip, lärare. 
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Tågvirke, B i n d g a r n , Bast-
band, Makulatur, Wellpapp, 
Påsar, Linolja, Färger, Fer-

nissor, Borstar, Penslar 

Järn, Spik, Plåt, Byggnads-
smiden, Spislar, Drev, Papp,. 
Fönsterglas, Cement "Komet-

märket", Slipstenar 

i p a r t i h o s 
H E D F O R S , U J M . E & 

Telegramadress : L i n d f o r s a r n a . Te le foner : 714 och 1044. 1284 kassa och bokf. 

Olofsfors Bruk 
GRUNDLAGT 1762 

N O R D M A L I N G 
Tillverka och försälja alla slags 

FLottningssmiden samt Ketting 
Tillförlitligt fabrikat. 

Postadress: Nordmaling. Rikstelefon Nordmaling 26 
Telegramadress: Olofsfors, Nordmaling 

Levar Hotell & Gästgivaregård, Nordmal ing 
Innehavare : Fru S. SUNDBERG, tel. 109 

REKOMMENDERAS 

PROPRA RESANDERUM. VÄLLAGAD MAT. 

Hotellets na tursköna läge bidrager att göra det till lämpligaste 
mål för utflykter såväl sommar- som vintertid. 
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Kallholmen. 

Bäckman, N. Alb., skogschef. Hedmark, Frida, lärarinna. Johansson, Lydia, fröken. Jonsson, Henny, fröken. Kallholmens skolbibliotek. Lundmark, Hugo, herr. Sävenäs Nya Aktiebolag. 

Kalvträsk. 
Norberg, Göta, lärarinna. Ulfhielm, Ninny, lärarinna. Wiklund, Hj., herr. 

Klutmark. 
Lindström, Adéle, lärarinna. 
Nyström, Anna, lärarinna. 

Kusfors. 
Björk, Lars, herr. Halfvarsson, Hilda, lärarinna. Nygren, V., lärarinna. Lundberg, Gustaf, tandtekniker. Lundberg, Yngve, herr. 

Kusmark. 
Frisk, Emil B., folkskollärare. 
Fuhrberg, Signe, lärarinna. 

Kåge. 
Lindfors, C. O., handelsförest. Marklund, K., lärare. Pettersson, Arv., repslagare. 

Ljus vattnet. 
Brännström, Nils, landstingsman. Burlin, Ludv., hemmansägare. Holmström, A., handlande. Nyström, Andr., nämndeman. Renman, Hilma, lärarinna. Rönnberg, Dagmar, fröken. Wikström, Alma, fru. 

Lomsjö. 
Hammar, Hildur, fru. 
Johansson, T., lärare. 
Nordström, Rudolf, kronojägare. 
Nilsson, Folke, herr. 

Lycksele. 
A.-B. N. J. Bäcklund. Grahn, P. E., nämndeman. Jonsson, E., riksdagsman. Karlsson, Hilma, fröken. Lindgren, Adolf, herr. Marcusson, J. Th., förvaltare. Olsson, J. A., herr. Olsson, Per, herr. Sjöberg, H., jägmästare. Strandberg, B., jämästare. 

Lögdeå. 
Högberg, E. G., skräddare. Hörnsten, B., herr. Nyberg, K. H., herr. Rönnberg, Elon, herr. Sandgren, J. V., folkskollärare. Wiklund, Adolf, herr. 

Lövånger. 
Andersson, Carin, fröken. Bredberg, Folke, bankkamrer. Burman, Elise, postst.-förest. Edström, Carl, kyrkoherde. Fällman, Anton, lärare. Gafvelin, R., handlande. Johansson, Eric, skräddare. Karlsson, E., folkskollärare. Lundmark, P. A., lärare. Olsson, Ida, lärarinna. Rönnmark Anny, fröken. Öhman, Hilda, lärarinna. 

Malåträsk. 
Bergström, E., handlande. Dahlström, K-, kyrkoherde. Renström, E., herr. Öberg, F., handelsförest. 

Marsfjäll. 
Holmgren, Petrus, lapptillsyningsman. 
Larsson, Agata. 

Meselefors. 
Andersson, J. O., herr. Essegård, E., lärare. Rådström, Ida-Greta, fru. 
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MATVARU FRUKT-, DELIKATESS-
& SPECERIAFFÄR 

Telefon 326, 477 UMEÅ Kungsgatan 63 
D E is: <O a s i. M L D E DE) I«. Ä . S 

Xli iiiiiiiiiiiiiaiiRiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiaiiiiiciiiiiBJiiiiiiiiiiaiiififliiiBiiiiiiiiiitiiaiiiiiiiiBiiiiiiiiaiiiBiiiiiiifiiiiiiiiiiftiiiiiiiiaiifiiiiiiiiRiiiiiiriiiiiiiiri i >x 
i N o r d b r a n d t & D a n i e l s o n I 
i Målerifirma, Umeå 

| M o d e r n a g l a s s k y l t a r . R e n o v e r i n g a v g a m l a m ö b l e r | 
| o c h f ö r ö v r i g t allt v a d till y r k e t h ö r e r . 
| T E L E F O N 6 3 0 V E R K S T A D : V A S A G A T A N 1 5 T E L E F O N 6 3 0 | 
| N o r d b r a n d t bos t . 1656 D a n i e l s o n bos t . 1356 i 

TTi iiiifiiiiiiiiiiiifiitiiiiiitiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiciiiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiifii iT 

SfSesöR 
S / E D É N S T O B A K S H A N D E L 

vid inköp av 
To6a£svaror, ¿Pipor, tidningar o. Tidskrifter Spelkort, ¿Kameror ocfj éTotoutensilier•, 'Tvål ¿Parfymer, ¿Kammar m. m. 

I2<II JIIII i III>I>I III iiiiiiiitiiiiiiiiiiif ill IVIII ill ill IIIIII III IIIIII IIIIII laiiiiiiiti III icf iti iiiiii III III III IIIJIIII III iiiiiiti ill ill III if i III i il ill il ill iriiiiii itiiiiiii III IIIIII III iiiiLL 
A K T I B B O i a O E T | j r . raJLcKXiiij^io I 

Etablerad 1861 c m n A Rt. 52, 438, 1406 | 
Te legramadress : BÄCKLUNDS IIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIlllllllllllllllUIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllUIHIHIIIIUIHIIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIlll = 

| V S I S O K T E B A B J Ä M ^ i - «Sfc m A S K I H Å I T S K | 
Wll llllllllltlllllll llllllltllll III ICIIMIIIITIIHIIIIIIIIIIIIllllllllllllltlllllllllllllllllHIIIIIIIIHIIflllllllllHIIIIIIIHIlllHIMIHIIIIII IIHHI IHIIIIItHI llllllllllllllllllllllllTi 
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Nordmaling. 

Blom, William, förvaltare, Sörbyn. Carlsson, Ivan, kassör, Olofsfors. Dyberg, Ester, fru. Dyberg, Svea, fru. Eklöf, O., folkskollärare, Olofsfors. Eriksson, Alma, lärarinna, Håknäs. Forsberg, Maja, lärarinna, Olofsfors. Forsberg, Hildur, förest., Strömsör. Fossum, Rut, sjuksköterska, Vångsjö. Hallström, Hulda, lärarinna. Johansson, Alma, lärarinna, Djupsjö. Jonsson, Ernst, nämndeman, Långed. Jonsson, Hilda, fru, Djupsjö. Josephsson, Helge, kommissionär. Lindberg, A., landsfiskal, Levar. Ljunglöf, S. O., folkskollärare. Mattsson, Rob., chaufför. Molin, Anna, fru, Olofsfors. Nordström, Alex, herr, Olofsfors. Norling, Signe, fröken. Olsén-Carloz, Betty, fru. Robbe, J., provinsialläkare. Sikström, Hanna, Långed. Tirén, V., veterinär. Wennman, Olof, bankkamrer. Wikström, Augusta, lär:a, Baggård. Winnberg, Josefina, lärarinna. Ölund, Selmer, ingenjör, Olofsfors. 

Norrbyskär. 
Abrahamsson, J. W., byggmästare. Berglund, C., materialförvaltare. Dahlgren, E., herr. Hörnell, Knut, kassör. Hörneli, T. V., bokhållare. Lundström, Olga, lärarinna. Nordström, A. E., inspektor. Norstedt, Bror, arbetare. Olsson, Anton, herr. Persson, Frans, herr. Söderström, Carl, förvaltare. 

Norrfors. 
Burström, J. Q., Bjurvattnet. 
Lång, Lilly, lärarinna. 

Norsjö. 
Billström, E., kyrkoherde. 
Lidén, Ernst, lärare. 
Lidén, Myri, lärarinna. 

Lidén, E. A., bokhandlare. 
Sedin, Manfred, herr. 
Wikström, E., inspektor. 

Nyåker. 
Holmlund, Oskar, kamrer. Nygren, O. J. V., herr. Nygren, J. R. Th., lärare. Nordberg, Carl, handelsföreståndare. 

Obbola. 
Forsberg, Bernh., kassör. Hedberg, Karl, bagaremästare. Johansson, Linus, hem.-äg. Kjellin, Siri, lärarinna. Lundberg, Gunhild, lärarinna. Lundkvist, Bernh., lärare. Löfgren, Emil A., lärare. Löfgren, Edit, fru. Norberg, Elisabeth, lärarinna. Pettersson, Jenny, lärarinna. Sjöström, Lilly. 

Ostvik. 
Grönlund, Linda, fröken. Lindahl, Harald, lantbrevbärare. Lundqvist, Viktor, handlande. Lundqvist, Adéle, lärarinna. Lundqvist, Edla, lärarinna. Marklund, Oskar, herr. Persson, Jens, herr. Österlund, Alfrida, lärarinna. 

Ratan. 
Bäckström, Ax., herr. Bäckström, Joh., herr. Bäckström, Maria, fröken. Norlin, Linus, lots. 

Renholmen. 
Forssén, Marie Louise, lärarinna. 
Forssén, H. J., kamrer. 
Lilja, Essy, lärarinna. 

Robertsfors. 
Andersson, K. R., fil. kand. 
Andersson, Hilma, lärarinna. 
Elfgren, Ruth, fröken. 
Elowsson, Alma, lärarinna. 
Eriksson, E. M., sågställare. 
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f CfSesö£ 

f r i m u r a r - - ^ J ^ e s t a u r a n t e n 
I S K O L G A T A N 51. T E L E F O N 349 ) 

( cnn 0(~UI RII 1 IR= TJördsamt ) 
> MAT SERVERAS. ^ f r u Cfåerfa <=Cinc/fors. < 

DE. S O r i S S TT DE DÖTT SI E 3 L J E K T K I S K A B T M Å 
C 2 U l 1 E & 

Utställning Kungsgatan 51. - Rikstelefoner: 854 och 1314 

J. HANSONS EFT 
Tel. 188 GULDSMEDSAFFÄR - UMEÅ Tel. 188 
HEDERSGÅVOR - MATSILVER - FÖRL O VNINGSRINOA R 

Nya arbeten och repara t ioner u t föras å egen verks tad . 

I L u w . D Ä H I E L S S O N 
SKRÄDDERIAFFÄR & KLÄDESHANDEL 

S T O R G A T A N 55 U M E Ä RIKSTELEFON 516 
(Mitt emot Riksbanken) 

Största sortering av nyheter i moderna Herr- och Damtyger 
Förmånligaste inköpskälla för Skräddare och Sömmerskor. 

Tapeter 
K e m i k a l i e r , P e n s l a r , B o r s t a r , P u t s - o c h T v ä t t m e d e l 

till l ä g s t a p r i s e r 
F O R S B E R G S F Ä R G H A N D E L 

K u n g s g a t a n 6 0 ( U m e b l a d e t s h u s ) . Te l . 5 3 1 
U m e å 
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Forsgren, J. E., kassör. Forsgren, Nanny, lärarinna. Fresk, A., ingenjör. Högström, Fanny, fru. Hörnström, W., förvaltare. Jacobsson, Göta, lärarinna. Kroger, Ludv., befallningsman. Laurell, Alice, telegrafkommissarie. Liedén, Alvar, landsfiskal. Lindahl, Edit, lärarinna. Lindmark, Leontin, herr. Lindqvist, Ernst, handlande. Möller, G., läkare. Sjöström, Willy, fru. Sjöström, F. W., herr. Stenberg, Axel, kronojägare. Westman, Bengt, kamrer. Wikström, B. V., lärare. 

Rundvik. 
Johansson, Andreas, herr. Lundberg, A. A., herr. Lundmark, C. Th., bokhållare. Morland, Karl, herr. Norgren, A., kassör. Olsson, Alrik, arbetare. Olsson, Linnéa, fröken. Rundviks ungdoms skolbibliotek. Tideman, R., förvaltare. 

Sikeå. 
Hedlund, Anna, lärarinna. Johansson, Jenny, fröken. Lundberg, Maria, lärarinna. Lundgren, Albin, hemmansägare. Markström, Frida, lärarinna-Nilsson, N. O., skomakare. Norbrandt, A., herr. Norbrandt, E., herr. Olsson, P., kommissionär. 

Skivsjöstrand. 
Jacobsson, Alb., herr. 
Olsson, Gideon, herr. 
Wikström, Alfr., herr. 

Skråmträsk. 
Brännström, A., herr. 
Larsson, And., herr. 

Sorsele. 
Brännström, A., herr. 
Larsson, And., herr. 

Calleberg, C. A., kyrkoherde. Edblad, N., jägmästare. Hedman, Vald., kronojägare. Jacobsson, Karl, lärare. Kronquist, Ch., lärare. Lundmark, M., bokhållare. Nordlund, Anna, lärarinna. Nordström, J. A., herr. Palmgren, K. E., herr. Westman, Erik, jägmästare. 
Spöland. 

Abrahamsson, G. P., banvakt. Bengtsson, Gulli, lärarinna. Bäcklund, Lilly. Carlsson, Märta, lärainna. Dahlberg, G. M., herr. Emanuelsson, E., hemmansägare. Jacobsson, Henny, lärarinna. Lundberg, K., kontrollassistent. Marklund, Harald. Norman, Sven A., hemmansägare. Nordin, Arvid, herr. Ohring, Alfr., kyrkoherde. Schödin, N., lärare. Strandberg, Joh., hemmansägare. Sundelin, Tora, lärarinna. Zachrisson, Gerda, fröken. 
Stensele. 

Bjuhr, Karl, byggmästare. Bäckström, Sven, lärare. Gulliksson, O., kronojägare. Ljunglöf, Ida, lärarinna. 
Storuman. 

Danielsson, E. M., herr. Jacobsson, Axel, handlande. Lindholm, H., lärare. Rådström, Augusta, lärarinna. Stenvall, Hulda, lärarinna. 
Stöcksjö. 

Andersson, Ester, lärarinna. 
Hammarberg, E., herr. 

Sävar.. 
Edström, K. J., herr. Jonsson, Sanna, lärarinna. Larsson, Amanda, lärarinna. Myrin, K., kyrkoherde. Pettersson, Lydia, lärarinna. 
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1 Bränniands Nya Trfllöradllnosaktleliolao I 
= l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHI I I I I I | ] | IMII I I I IMII I IMII I I l l l l l l l l l l l l I IMIMIMI1MIIMIl l l t l l l l l t l l l l l l l l l l l I I I [ l l l l l l l l l l [ IHI I t l l l l l l l l l l ] l l lM1II I IMll l l l l l l l lMMIi l l l l l l lMI| g 

= P o s t a d r e s s : B r ä n n l a n d - Rt. Brännland n:o 1 - Te l eg ramadre s s : T r ä f ö r ä d l i n g e n | 
| Försä l je r f rån egna sågverk och hyvlerier alla s lag och 
= dimensioner av sågade och hyvlade t rävaror . Största sor-
| ter ing. Alla sor ters byggnadssnicker ier av ek, b jö rk o. fu ru 
i Kyrko-, bank- o. butiksinredningar m. m. levereras fr. modern snickerifabrik | 
= O b s . ! Stor leveransförmåga . In fordra offer ter . = 
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Största sortering i: 
Färska frukter, Konserver, Matvaror, Delikatesser 

Grönsaker & Konfektyrer 

hos 
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1 Kundens bästa vår strävan! I 
= Har Ni e j förut avprovat våra förstklassiga t i l lverkningar av Char- | 
| kuterivaror så vänd Eder förtroendeful l t till oss. 
i Oskar Dahlgrens Slakteri A.-B., Umeå j 
§ T E L E F O N E R : 668 Kontoret , 370 Minutaffären Skolgatan 45 — Ankn. Chefens bostad — | 
= 435 Minutaffären Sparbankshuse t . 162 Filialen Oell ivare. 
| Bästa inköp skälla för återförsäljare! 
X̂Tlui •jiKjî iiiaiitiaaiauiaMsiiaiasktitiiiMiiiiitaitiiiiiujiiiiiiiisiiiiiiiitiiiittitiitiifriiiBaiiiiiiiiiaBiiiiiiaiaaiaiiaiiaiitaaaiiaiiiiiaiiataBiiitaiiaaaaiiaiiiiitiitiiiiiiiaiijiaai fi~ 



Tavelsjö. 
Brodin, K. L., kyrkvakt. Eriksson, J. H., herr. Karlsson, Nils, nämndeman. Olsson, Helge, herr. Sandberg, Gustaf, herr. 

Tvärålund. 
Andersson, Hj., herr. Bredberg, Astrid, lärarinna. Eriksson, G., fröken. Jacobsson, Carl, herr. Johansson, Hulda, fröken. Olofsson, Helge. Sundling, Erik, handlande. 

Tärnaby. 
Andersson, K. A., lapptillsyningsman. 
Lundberg, K. J., landsfiskal. 
Lundberg, Rickard, chaufför. 

Umfors. 
Johansson, Nils, herr. 
Rusén, G. V., pastor. 

Ursviken. 
Bäckman, L. A., herr. Fällman, Rob., herr. Persson, Gust., herr. Unander-Scharin, E., intendent. Wigren, Gustaf, förvaltare. Wikberg, Karl, lots. Wikberg, Hanna, lärarinna. 

Vebomark. 
Wallmark, J. Th., hemmansägare. 
Westergren, O. A., hemmansägare. 
Öhman, Joh. E., folkskollärare. 

Vilhelmina. 
Ahlberg,Ahlberg, Verner, kantor. Ekström, Aug., jordbrukskonsulent. Fredriksson, Lydia, fru. Jonsson, Nanny, lärarinna. Mattsson, And., herr. Mörtzell, Joh., vandringsrättare. Olsson, Edla, lärarinna. Rönnlund, Astrid, fröken. Winter, Hildur, lärarinna. 

Vindeln. 
Andersson, Nanny, sjuksyster. Bäckström, G. A., herr. Dahl, Ragnar, landsfiskal. Enström, J. Hj., ex. kronojägare. Eriksson, Annie, fru. Folkhögskolan. Församlingsbiblioteket. Graneli, S. A., agronom. Holm Ejnar, inspektör. Häggström, Märta, fru. Hörnsten, Fanny, fröken. Jacobsson, Rob., handlande. Jacobsson, Dav., rektor. Jacobsson, fru. Johansson, Henny, fröken. Jonsson, A. E., lantbrukare. Karlsson, O. A., herr. Melander, Helge, folkskollärare. Nilsson, O., jordbrukare. Nordström, Hilda, fröken. Olofsson, Ejnar, reparatör. Olsson, Frans, herr. Reineck, T., inspektor. Rönnberg, G., faktor. Segerstål, Carl, fil. kand. Skolbiblioteket. Wifell, A. Th., rektor. Åström, Hugo, landsfiskal. 

Vännäs. 
Dahlqvist, Siri, fröken. Ingerlund, Hilma, lärarinna. Jacobsson, Axel, verkmästare. Karlsson, Julius, lärare. Lagerqvist, Klara, lärarinna. Laurin, Erik, prov.-läkare. Lindquist, C. M., artist. Lindqvist, Thea, lärarinna. Persson, Gustaf, lärare. Pettersson, Valdemar, herr. Sandgren, Herman, herr. Skog, Märta, lärarinna. Strinnholm, V., skräddare. Åström, P. J. W., herr. 

Västerhiske. 
Ahnlund, O., kontraktsprost. Eriksson, K-, maskinist. Johansson, J. E., skräddare. Johansson, Viktor, lantbrukare. Norman, G. L., maskinist. 
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( Melanderå Mu&ikhandel ( 
I Tel. 328 U M E Å Tel. 328 \ 
| Alla sorters musikinstrument, strängar och tillbehör, noter | 

Grammofoner och skivor. | 
Order från landsorten exp. omgående . | 
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I T E L E F O N 463. KUNGSGATAN 56 | 

| Mottager matgäs te r på kortare eller längre tid samt bestäl lningar | 
| för s törre eller mindre samkvarn. | 
i G O D M A T . O R D M N G O C H 11 K O A . B I L L I G A P l U S E R . | 
| ES TER JANSSON. \ 
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Pettersson, Ingrid, lärarinna. 
Rehn, Pehr. 
Örnfeldt, Gunhild, fru. 

Åmsele. 
Granström, A., handlande. Grehn, J. M., bokhållare. Johansson, Dan, extra tillsyn.-man. 

Ånäset. 
Andersson, Lisa, lärarinna. Bång, Gunnar, herr. Carlsson, O., folkskollärare. Eriksson, Magnus. Hansson, Viktor, herr. Hamrin, Maria. Henriksson, A. A., herr. Johansson, Leander, Herr. Johansson, Viktor, herr. Jonsson, J., herr. Jonsson, Sigfrid, med. lic. Karlsson, Oskar, herr. Larsson, Oskar, hemmansägare. Lideli, Olivia. Lindmark, J. A., kamrer. Lindmark, Olga, lärarinna. Lindqvist, A. H., kyrkoherde. Löfgren, Almar, journalist. Moritz, Svea, fröken. Nilsson, H., herr. Olofsson, A. J., hemmangsägare. Röring, Aug., herr. Röring, Kerstin, fru. Westermark, Estrid, fröken. 

Åsele. 
Andersson, Johan, herr. 
Edén, E. E., handlande. 

Ö v r i g a o r t e r i n o 
Arvån: 
Bergsholmen: Bjurforsfallet: Blaiken: Bullmark: Dajkanvik: Ersmark: Frost kåge: Furuön: 
Gargnäs: Glommersträsk: 
Hemberget: 

Grenholm, J. P., herr. Ingelsson, Alb., montör. Jonsson, Hanna, fröken. Lindgren, Erik, folkskollärare. Logen "Fjällets Krona"s studiecirkel. Nyberg, E., landsfiskal. Nettelbladt, T., jägmästare. Åsele Folkbibliotek. Åsele Skolbibliotek. 
Öhrviken. 

Hedmark, Frida, lärarinna. 
Norberg, S., skiftesförman. 

Örträsk. 
Andersson, J. F., hemmansägare. Andersson, Ina, lärarinna. Eriksson, Signe, lärarinna. Grubbström, G., kyrkoherde. Johansson, Ida, fru. Jonsson, Hilma, fröken. Königsson, Aug., herr. Lindström, Joh., herr. Nygren, Jakob, hemmansägare. 

Östernoret. 
Eriksson, Selma, lärarinna. 
Persson, Artur, herr. 

Överklinten. 
Andersson, Karl, herr. Eklund, Thea, fröken. Grenholm, And., herr. Holmqvist, H., herr. Lundgren, Eugen, hemmansägare. Nordström, Ellen, fröken. Wikman, Märta, fröken. 

l ä n e t : 
Johansson, Vera, fru. Norgren, Charlotta, fru. Jonsson, L., herr. Lindberg, Aug., kronojägare. Norden, T., lärarinna. Öhlund, J. Hj., kronojägare. Lindberg, Lotten, lärarinna. Holmberg, Gurli, fröken. Stenman, Anna, fr. Forsgren, V., arbetare. Waernér, Olof, komminister. Ahlberg, Signe, lärarinna. 
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H E N R I K H A R J U - U M E Å 
Rt. 423 FÄRG-, KEMIKALIE- <& TAPETAFFAR Rt. 423 
Specialavdelning för fotografiska artiklar. Lokal: Kungsgatan 63 
Rekommenderar sin sortering av Färger, Fernissor, Falu 
rödfärg, Tapeter, Kameror. Stor sortering Förbands- och 
sjukvårdsartikl. m. m. Order till landsorten exp. omgående 
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i Västerbottens! 
- X 

[ 200,000 invånare är till största J 
k delen arbetare och småbrukare. J 

I P R E N U M E R E R A O C H L Ä S j 
| l ä n e t s e n d a a r b e t a r e o r g a n j 

f Västerbot tens Folkblad ] 
Ml i. .1111 II Ill II It Ill) II Hl 

GYNNA HEMDYGDENS AFFÄRER! 
Undersök kvalité och pris hos 

A.-B. J O H . F O R S M A N & C:o 
KUNGSGATAN 48, UMEÅ 

innan Ni rekvirerar Manufakturvaror från annat håll. 
Stor sor ter ing! TEL. 141 Billiga priser! 
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Hemfjället: 
Högdalsås: 
Hökmarksby: 
Hössjö: Lafsjö: 
Lajksjöberg: 
Rödåsel: 
Röjnoret: Sappetsele: 
Svarvarböle: Tallsjö: 
Torvsjö: Tväråbäck: 
Vindelgransele: Volgsele: 
Vänjaurbäck: Ytterrisjön: 
Yttersjön: 
Åsträsk: Örnäsudden: 

U t o m l ä n e t : 
Stockholm. 

Ahn, Asta von, fröken. Ahnjund, Nils, professor. Andersson, Knut, herr. Behm, Maja, fröken. Berg, K. E., juvelerare. Björklund, G., köpman. Blomqvist, Gustaf, kamrer. Burström, H., byråchef. Carring, T., fru. Dahlén, I., tandläkare. Ekeroth, Erik, aktuarie. Enell, M., fru. Eriksson, Sophie, fru. Gafvelin, Rut, fröken. Grafström, S. J:son, herr. Grahn, G. A., kontorschef. Gustafsson, Axel, herr. Hamrin, Jenny, fröken. Hamrin, Emil, grosshandl. Hedman, J., verkmästare. Hedman, T., avdelningschef. Huldt, Hampus H:son, ingenjör. Huss, Helmer, aktuarie. Huss, Ingrid, tandläkare. Höijer, Rut, fröken. Janze, Ester, fröken. Janze, O., herr. 
Kempff, C. S. R., kapten v. Gen.-stab. Kinberg, Elisabeth, fru. Lancén, Sigrid, gymnastikdir. 

Wennberg, Hugo, herr. Sundqvist, S., lärare. Fuhrberg, Sanna, lärarinna. Granberg, Linda, lärarinna. Eriksson, Konrad, herr. Nordenstedt, M., fröken. Karlsson, Olof, hemmansägare. Wimmerdahl, Caresia, lärarinna. Olofsson, Signe, lärarinna. Jacobsson, Tea, lärarinna. Widmark, D., fröken. Eriksson, A. 
Holmqvist,, Karin, lärarinna. Eriksson, Edv., kronojägare. Bäckström, K. Sandström, F., kronjägare. Gyll, Judit, lärarinna. Nilsson, Henny, lärarinna. Forsgren, F. G., lärare. Karlsson, Aug., herr. 

Lidfeldt, N., intendent. Lundin, Mia, fröken. Lundmark, Ernst, banktjänsteman. Lundqvist, Judit, fru. Löfgren, Ernst, löjtnant. Löfgren, Seth, banktjänsteman. Löfqvist, Lennart, e. o. hovrättsnot. Nissing, Rut, fru. Norén, Oscar, herr. Sjögren, Thorsten, banktjänsteman. Stenberg, Emil, bankdirektör. Stenberg, Erik, fabrikör. Westerlund, G., banktjänsteman. Öberg, Karl, aijianuens. 
Övriga orter utom länet. 

Abrahamsson, K., Boden. Ahn, J. von, Boden. Alexandersson, Inga, frkn, Härnösand. Almquist, N. J. F., f. d. statsråd, Äp-pelviken. Andersson, Amanda, Arnäsvall. Anderzon, B. O. Z., rektor, Lidköping.. Andersson, Carl, rektor, Öjebyn. Andersson, Elsa, fröken, Luleå. Andersson, Inga, fröken, Härnösand. Andersson, J., adjunkt, Sundsvall. Andersson, K. O., herr, Båtskärsnäs. Andersson, Signe, lär:a, Torpsham-mar. 
Andersson, Thea, Gustafs. 
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HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET 
lämnar fackkunnigt biträde av 

Jordbrukskonsulenter, Fiskeriinstruktör, 
Boskapskonsulent, Vandringsrättare, 
M ejerikonsulent, Slöjdundervisare, 
Länsträdgårdsmästare, Täckdikningsförman. 
Trädgårdsinstruktriser, 

Deras biträde rekvireras genom Sekreterareexpeditionen, Umeå, helst 
före 15 april. Täckdikningsförmannen äger uppbära 4 kronor pr dag av 
rekvirent. I övrigt är tjänstemännens biträde kostnadsfritt. 

Hushållningssällskapet upprätthåller: 
Lantbruksskola, a i r . : Box 84, Umeå. 
Lanthushållsskola, adr.: Strömsör pr Håknäs. 
Hushållningssällskapet utlämnar följande lån: 

Egnahemslån, Qödselvårdslån, 
Mejerilån, Hingstlän, 
Nyodlings- och betesförbättringslån, Tjurlån, 
Täckdikningslån, Fiskerilån, 

samt s. k. p r e m i e 1 å n för anskaffande av Galtar, Bin, Skotar och för 
vissa grundförbättringar i samband med egnahemslån och jordbruks-
premiering. 

Dessutom utlämnar hushållningssällskapet nyodlingsbidrag och betes-
förbättringsbidrag. 

Hushållningssällskapet anordnar premiering av: 
Mindre jordbruk, Svin, 
Nötkreatur, Får. 
Hästar, 

Hushållningssällskapet anordnar följande undervisningskurser: 
Lantmannakurser, Vävkurser, 
Husmoderskurser, Växtfärgningskurser, 
Konserveringskurser, Kurser i träslöjd, 
Trädgårdskurser, Beteskurser. 

Hushållningssällskapet understöder bildandet av: 
Hingstföreningar, Fåravelsföreningar, 
Tjurföreningar, Kontrollföreningar. 
Svinavelsföreningar, 

Hushållningssällskapet utgiver: Västerbottens läns hushållningssällskaps handlingar, årligen, 
d:o almanack, jämna årtal, 1 Upplaga 

Tidskrift för Västerbottens län, 6 haft. pr år. jn,600ex. 
Hushållningssällskapets ändamål är att främja lanthushållningen jäm-te dess binäringar ävensom hemslöjd och fiske. Bliv medlem i Sällska-pet 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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Andersson, Valborg, fröken, Orsa. Hedberg, Arv., kassör, Stocksund. 
Ankarcrona, Hugo, överste, Skövde. Hedberg, Sven, kamrer, Munksund. Arvidsson, Th., studerande, Uppsala. Hedenberg, S., herr, Luleå. 
Aurén, T. E., doktor, Stocksund. Hedman, Anny, lär:a, Roslags-Näsby. 
Backman, E. E., herr, Malmberget. Hellstén, A. Jonas, herr, Qälsgården, Bergenholtz, fru, Djursholm-Ösby. Viskan. 
Bergfors, Q., kyrkoherde, Qideå. Hemström, David, läkare, Motala. Bergstedt, Maria, frkn, Äppelviken. Hertzberg, Jenny, fru, Kiruna. Bergström, E., fil. d:r, Djursholms- Holmgren, Ruben, herr, Myckelgensjö. 

Danderyd. Holmström, M., kyrkoherde, Edsele. 
Bjerking, Arv., redaktör, Härnösand. Huldt, Hugo, bankdir., Härnösand. 
Björnegård, M., kyrkoherde, Håkansö. Håkansson, J., kapten, Djursholm. 
Bohm, Emil, lotskapten, Härnösand. Häggman, Henny, fröken, Näsviken. 
Borg, Berta, fru, Stavre. Häggström, Vilh., herr, Junsele. 
Brodin, Helmer, ingenjör, Härnösand. Hällstén, J. R., schaktmäst., Fränsta. 
Bromée, J., redaktör, Karlskrona. Isaksson, Sigurd, lärare, Los. Bucht, Torsten, fil. d:r, Lund. Jacobsson, L., herr, Piteå. 
Burlin, O., överlärare, Malmberget. Jirlow, Ragnar, fil. d:r, Västerås. 
Burström, Gustaf, disponent, Luleå. Jonsson, K. J., herr, Stugusund. Bäckman, G. W., herr, Köpmanholmen. Jonsson, Olof, ingenjör, Uppsala. 
Bäckman, J., herr, Arvidsjaur. Jonsson, L. A., handl., Sundsvall. 
Bäckström, R., herr, Mellansel. Jonsson, Anna, telegrafist, Bollnäs. Carlsson, Magda, fröken, Säffle. Jungner, Hugo, rektor, Ålsten. 
Dahlin, Conrad, intendent, Falun. Karlsson, Axel, herr, Landön. 
Dahlbeck, G., kapten, Luleå. Karlsson, K. A., Rautas. 
Dahlstedt, H., doktor, Österåsen. Kjellin, Helge, professor, Karlstad. 
Dahlström, Astrid, fröken, Bollnäs. Kjellin, Gullan, lär:a Hässjö, Tjäl. Danielsson, J. E., herr, Koskullskulle. Klingspor, ingenjör, Stortoget 21, 
Edlund, A., apotekare, Norrtälje. Malmö. 
Edström, Hj., kyrkoherde, Åre, Duved. Kriström, R., kontorschef, Äppelviken. Ekström, Signe, fröken, Lofta. Larsson, L. C., fanjunkare, Ljusdal. Englund, A., herr, Väddö. Larsson, L., postmast., Luleå. 
Eriksson, E., agronom, Uppsala. Larsson, H., ingenjör, Östersund. 
Eriksson, Gottfrid, stud., Luleå. Lidén, Hedv., lärarinna, Ås, Täng. 
Eriksson, Jonas, dir., Äppelviken. Liedgren, R., direktör, Hälsingborg, Eriksson, Artur, herr, Luleå. Lindell, G. B., herr, Kiruna. 
Erstam, O., herr, Bräcke. Linder, Elisabeth, gymn.-dir., Linkö-Fahlander, H., adjunkt, Östersund. ping. 
Fahlander, Hj., disp., Björkå bruk. Lindgren, Alb.,faktor, Storsund. Fahlander, Hilma, fröken, Hälsingborg. Lindqvist, M. V., konsul, Luleå. 
Fahlgren, E., bankkamrer, Härnösand. Lindqvist, Emma, rikstelefonist, Vans-Fahlgren, J., kamrer, Luleå. bro. 
Falk, J., landshövding, Kalmar. Lindström, A., kyrkoherde, Lit. 
Falk, Ferd., fil. mag., Östersund. Lindström, E., agronom, Kiruna. 
Forstedt, H., komminister, Mojärv. Lindvall, Harald, bankamrer, Marie-Fällman, K., sergeant, Boden. stad. 
Gabrielsson, A., fru, Djursholm. Lund, Betty, lärarinna, Härnösand. Gadd, Jenny, fröken, Strängnäs. Lund, Th., kyrkoherde, Gäddede. 
Gafvelin, Hildur, fröken, Bollnäs. Lundberg, Elsa, fröken, Skönvik. 
Gafvelin, Hulda, fru, Stöde. Lundblad, Jenny, lärarinna, Överkalix. Gavelin, Axel, överdir., Djursholms- Lundgren, Jaq., herr, Äppelviken. 

Ösby. Lundqvist, Birger, professor, Göte-Genberg, O., kyrkoherde, Edsbordet. borg. Hansson, Olga, lärarinna, Munkflo- Lundquist, Edv., länsarkitekt, Härnö-
högen. sand. 

17 
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I Aktiebolaget Löfgren & Ahlqvist, Umeå 1 
Reparations- & Mekanisk verkstad | 

I Specialaffär för cykeldelar . Ensamförsä l j a re av Fram och Rambler | 
| Försä l j e r Internat ional m. fl. au tomobi le r . — O l j o r och B e n s i n | = | 
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K u n g s g a t a n 5 2 Umeå R t . 6 4 , 6 S . 1 0 5 

Rekommenderar sina tysta trevliga resanderum. 

G O D A B Ä D D A R . H U M A N A P R I S E R . 

BYGGNADSSNICKERIER 
I N R E D N I N G A R 

Lundberg & Schäder Eftr. 
T e l e f o n 7 0 ! U m e å S t o r g . 2 7 B 

> / 

Färger, Oljor, Tapeter, Papp, Korkmattor, Sjuk-
vårdsartiklar, Fotografiartiklar 

v ä l s o r t e r a t l a g e r i 

OSCAR AHLGREN, Tel. 8 5 - Kungsgatan 4 9 
Vindelns Sjukv. & Färgh., Tel. 84. Vännäs Sjukv. & Färgh., Tel. 88 

Rikst. 742 Odéon=Teatern, Umeå s t o r g . 4 o 
(Stadens ledande biografteater) 

Förs tk lass iga p r o g r a m — såväl l judfi lmer som s tumma, 
f rån de fö rnämsta f i lmofficinerna. 

Förestäl ln ingar varje kväll kl. 7 och 9 em. 
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Lundqvist, Jenny, fröken, Göteborg. Selinus, Olof, herr, Piteå. 
Lundström, Knut, herr, Kiruna. Sellgren, J. A., tygarbetare, Boden. 
Löf, Knut, herr, Strängnäs. Sjöblom, Maja, fröken, Ljusdal. 
Löfgren, E. A., faktor, Bredbyn. Sparrman, Linda, fru, Katrinebergs 
Marcusson, Erik, bokhållare, Luleå. kapell. 
Marklund, Harald, Gälsgården, Viskan. Stenberg Gerda Gyljen 
Markström, Harald, förvaltare, Piteå. Stenberg^ Vilma,' fru, Gyljen. 
Messing Linda fru, Malmberget. stenlund, N. E„ kronojägare, Ånn. 
Moritz, Frida, fröken, Gnesta. Sthén, Gottfr., herr, Idre. 
Mangberg, Ida, fröken, Piteå Stjernlöf, Minna, lärarinna, Ljusdal. 
Nordberg, Arne, fil. mag., Gammel- Strandberg, A., herr, Örnsköldsvik. 
v . s t a , c l - ,, , w , , , Strömqvist, H., Söderhamn. 
Nordin, Ester fru, Malmberget. Strömsnäs, Emil, Jakobstad, Finland. 
Norlin, Olga, fröken, Borlänge. Sundfeldt, B., herr, Munksund. 
Norman Z., lantmä are, Östersund. S v a r t S ) V e r a , fru, Bredbyn. 
Norrlands nation, Uppsala. Söderholm, Alfhild, fru, Ytterlännäs. 
Nyländer Herman, direktor, Hesselby- x i b e r g j K Q D > a d v o k a t j Härnösand. Villastad. Trolle, C. H., bankdirektör, Kalmar. Nystrom, Gustaf, handl , Gnesta. Wahlberg, Ellen, frkn, Dals-Rostock. Näslund, J. A., folkskoleinspektör, Wahlberg, Hedvig, fröken, Alingsås. Harnosand. Waldenström, R., revisor, Borås. Ohlsson, Hanna, larannna, Östersund. W a l l é n , Karl, banmästare, Kiruna. Olofsson, Fabian, fiskernnsp., Marie- W a l ] j A x w . , apotekare, Valdemars-stad. vik. Olofsson, Gerda, fröken, Vänersborg. ,, , T , . . . . . Olofsson, Hilda, sjuksyster, Torsby. B " a n d f r ' A L " ' skraddare, Västervik. Olsson, Rut, fru, Gislaved. ^ i d m a r k A sjuksyster Säter. Pahlberg, Seth, adjunkt, Söderhamn, ^ i d s rand, Frida, frkn, Dals-Rostock. Persson; Manbert, herr, Ö r n s k ö l d s v i k , ^ t r a n d Hugo, fil d:r, Uppsala Rehnman, H., lärarinna, Slättån. Wxk und, K. B professor Uppsala. Rosencrantz, A., apotekare, Skene. ^ i k h m d , M. herr, Ulricehamn Runström, G., läkare, Västerås. ^ i k l V n d ' köpman, Malmberget. 
Rydqvist, Hj„ adjunkt, Visby. Wizelius W landskanslist Kalmar. 
Råde, A., kyrkoherde, Ramsele. Raring, Astrid, fru, Vänersborg. 
Röse, J., postassistent, Göteborg. Zacknsson, H., fr., Gayle. Röse, B., herr, Ahus. Zetterberg, H , ¡agmastare, Spannar-
Sander, Oscar, vågmästare, Luleå. boda. Sandström, E. W., schaktmästare, Nat- Åberg, Mathilda, Kloten. 

tavara. Åslund, J. G., herr, Junsele. 
Schultz, Allan, stadsdirektör, Luleå. Öberg, Svea, lärarinna, Domsjöverken. Schäder-Henriksson, Elin, Malmber- Ödegård, W., redaktör, Hudiksvall, get. Öhman, Amalia, lärarinna, Holmfors. 
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U 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 e j vilda markers ro, 
Låt allt liv i frihet leva". 

Allt levande i naturen har sin uppgift att fylla. Det är där-
för varje människas plikt att så litet som möjligt och i varje 
fall icke av okynne ingripa störande i naturens stora hushåll-
ning. 

Kärleken till naturen, dess djur- och växtvärld, ammas i 
ungdomen och det ligger därför synnerlig vikt på, att de, 
som äro satta att handleda barn och ungdom, hos sina lärjun-
gar 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. 
VÄSTERBOTTENS LÄNS HEMBYGDSFÖRENING. 

V J 
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^ X e ^ t a n r c m t © a t t a t g å t b e t t 
S e l . 2 2 2 © a r a m - i i a U m e å 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 

aglig Fonbitoriserr>ering, 
luncfyer, mibbagar octj 
supéer. — -Ejemtreriliga 

IoFaler för familjefester ocfy före* 
n ings samFmm. — Stör re ocfy 
rninbre Beställningar emottagas. 
Dacfras te målet för promenaderna 
sommar ocb ointer. Habiomusif 

i i i i i i i i i^^ 

^ X e g i t n : ¿ f > £ t n 6 x > < g b 5 3 f i 5 t £ t u t t g £ t t 
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Västerbottens 
Landtmannaföreningars Förbund 

Post- och telegramadress: L ä n s f ö r b u n d e t , Umeå 
Huvudkontor i LJmeå: tel. 14 & 329 
Filialkontor i Skellefteå . . . . tel. 229 
Filialkontor i Spöland tel. 25 

Omsättning senaste affärsår: 
Konstgödsel c:a 3,2 mill. kg 
Fodermedel och spannmål „ 2 , 9 „ 
Utsäden „ 0,s „ 
Kalk, cement, tegelrör „ 2,3 „ 
Hö och halm „ 0,? „ 
Hushållsmjöl „ 0,9 „ 

Sammanlagt c:a 1,050 vagnslaster om 10,000 kg\ 

Rensar frö i Umeå och Skellefteå. 
Har egna magasin i Umeå, Skellefteå, Skelleftehamn, Spöland, Bastu-

träsk och Byske samt nederlag i Nordmaling, Hörnefors, Ratan, Sikeå, 
Gumbodaholmen, Kräkångersfjärden, Kallviken, Burvik, Bureå, Kåge, 
Klutmark, Jörn, Lycksele, Nyåker och Överklinten. 

Tack vare a n s l u t n i n g från jordbrukarne har detta åstadkommits. 

SPECERIER, KONSERVER, DELIKATESSER, FÄRSKA 
OCH KONSERVERADE FRUKTER 

Ät Öhmans Bröd - Drick Pyramidens Kaffe 

E M I L L U N D M A R K 
Rt. 17 o. 559 UMEÅ Skolgatan 47 



263-
ĴI • lllllllllllllfllllflllllflllllllllfllllllllBlllllllIIICSICIlIllltlllllllVIStllllllllllllllllVCIIIIIIlllSIIIVllBIIIIIIIIISIIIIIIIIlBIBIVIlIlllllltCIVCIVfllfRlVlfllllllillllSllllllIIIBIVIll 1XJL 
| Tei.433 Röda Kvarn, Umeå Tel-433 I 
| Nyrenoverad lokal, med Western Electric | 
| ljudfilmsapparat. 

| Förstklassiga program från ledande filmofficiner. Förest, kl. 7,15 o. 9,15. \ 

TTL III1111II11111II11111II11111II11 ML 111II III1111II • >11IIIM111M1111IIIIIIIIIII 111 III11II111111 • 11II111111111IIJII1111II111 111 III IIIII • IIIII111111111111111 ML ML 11111II1111II1111 ITT 

D ^ å b s ö t r ö m s X t r - ö c ( D p t i f a f f ä r 
Största sortering VÄGG-, STÅND- och VÄCKARUR 

FICK- och ARMBANDSUR. 

© f o i g a t a n 5 6 X L m e d S e i . 9 3 6 , 9 8 3 

iaatiiiiiiaa»iitii>iifiifii»iiiii»ii#iiiiiiJiii9iJiiBiiJfiiiitiiiii«iiiijiaiiijaBjaitai«iiiii«ai£ii«ji«iicaiiiiiirai*iiiiiiai«aaiaiiiitairairirai>aiiiitiiii«iiiaajiiiiiiairiiriiiiiiaiijriiii>i 
E T e l e f o n e r : 
| C h e f e r n a . . 258 
| K o n t o r e t . . 199 
| L i n j e v ä l j a r e 

Import O . Norrland 
E K a s s a n 495 U M E Å 

T e l e g r a m a d r e s s : E 
N o r r l a n d s i m p o r t E 
K o n t o r o . M a g a - = 

s i n e r : = 
M a g a s i n s b o l . h u s | 

v i d h a m n e n E 

I INFORDRA OFFERT! LAGS TA DAGSPRISER! 
• I IIBIItlll IlLlltlllliBlltlll IltlirilJlllllllllll IIIIIIIII IKI1CI1IIIBI lililllllllllllKI III IIE1II III 111 III IÉI11I1I III 111 III III III llllkllCIIBIItlllJII Iflll III III llllltllilltlll llllll llllitlllllt 

Tor E k h o l t z Fotografiatelier 
T e l e f o n 3 1 0 
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Vid behov av 

M Ö B L E R 
S Ä N G K L Ä D E R , M A T T O R & G A R D I N E R 

vänd Eder till 

Nseslundska 
Möbelfabrikens Eftr. 

Umeå 

Stor sortering. H u m a n a villkor. 

I H H 
• I IBHB 

II I >'• 11II11>< 111 J 11" I III I > L||M'' > 111 11| II 

¡-J/Cagnéis ^yic/v o £ a j 
"Urr 

I N N E H A V A R E : A D V O K A T E N B I R G E R R O O S 

L E D A M O T AV S V E R I G E S A D V O K A T S A M F U N D 

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

B I T R Ä D A N D E J U R I S T ; 

E. O. HOVRÄTTSNOTAR. R U D O L F A H L G R E N 

^JefefonGr: (jCinjeväQare): 117, 120 oc£ 770 
STéfegra. m a dress: fj/Cagnéh 

| V A T T E N - O C H S K I F T E S M Å L , I N K A S S E R I N G A R j 
| S O L I D I T E T S U P P L V S N I N G Å R J 
r 1 
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T i í b . ^ e í í g - o i s f s ^ e r r - & ^ a m f r x s e r i r i g 

í K e f o m T O e n b e r a © 

•gelefon 1511 U m e å ¡Sfomgsg. 60 

^ ¡ f f / z í i e f o f a g e í 

e/zartrrs o/zer 
mea 

uppköper 
SÅGTIMMER, PROPS och MASSEVED 

firmare griLm/ac/. 73 

^/[¿¡íie/iofageí t^Ty/iGÍernas ^Jryc^eri 
K U N G S G A T A N 48. R I K S T . 294 

<~Clmeá 
Länets största civiltryckeri. - Förstklassigt, modernt, leveranskraftigt. 



ALLA VÄSTERBOTTNINGAR 
BÖRA VARA PRENUME-

RANTER PÅ 

Vasterboltens-Kurlren 
DAGLIG MORGONTIDNING FOR 
U M E Å S T A D O C H V Ä S T E R -

B O T T E N S LÄN 

NORRLANDS STÖRSTA TIDNING 
UTVIDGAD FRÅN OCH MED 1931 

S N A B B A S T E NYHETSTIDNING 
G O D A O R T S M E D D E L A R E 
G E D I G E T I N N E H Å L L 

BÄSTA A N N O N S O R G A N 

T O T A L U P P L A G A C I R K A 

ex. 
Prenumerationspris: 

Helt år 12 kronor. Halvt år 7 kronor 



V Ä S T E R B O T T E N S L Ä N S 

SPARBANK 
U M E Å 

Rikstelefon: Direktören 751 
Kamreraren 125 
Expedit ionen 62 

Expeditionstid: kl. lOfm.—2 em. 

26 k o m m i t t é e r i landskommunerna. Insättningar 
mottagas mot högsta gällande 

sparkasseränta. 

L Å N 
utlämnas mot första inteckning i fastighet i stad och 

på landet inom länet på förmånliga 
villkor. 

• 

Slutna depositioner mottagas mot billig avgift i ban-
kens kassavalv. 
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Sundsvalls Enskilda Bank 
Solidarisk bank. Grundad 1864 
Fonder: kronor 32,500,000 

Kontor i Västerbotten: 

Umeå, Skellefteå, Lycksele, Nordmaling, Vindelrt 

Gottgör h ö g s t a g ä l l a n d e r ä n t a å insatta medel 

DEN lämpligaste formen för 
ett på lång sikt ställt plan-
mässigt sparande är regel-

bundna insättningar på kapital-
räkning. Räntan lägges å denna 
räkning genom bankens försorg 
halvårsvis till kapitalet, vilket så-
lunda växer med ränta på ränta. 

S K A N D I N A V I S K A 
K R E D I T A K T I E B O L A G E T 
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Västerbot tens läns äldsta bankinsti tut 
W e s t e r b o t t e n s E n s k i l d a B a n k , 
g r u n d a d 1866 - uppgick 1899 i 
Bank-A.-B. Stockholm-Övre Norr land, 
vilkens rörelse 19 11 över togs av 
A k t i e b o l a g e t N o r r l a n d s b a n k e n , 
o 

Ar 1917 uppgick denna bank och år 
1916 A.-B. J ä m t l a n d s K r e d i t b a n k i 

Svenska Handelsbanken 
iiiitiiiiiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiitiiiiiiiiM>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiitiijiitiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiriiininiiiiiii 

På g r u n d av sin mångår iga verk-
samhet inom länet och organisation 
genom L Ä N S C E N T R A L i U M E Å 
och 22 st. avdelningskontor kan alltså 
banken bet raktas som en PROVINS-
BANK, med vilken alla väs terbot t -
ningar böra stå i affärsförbindelse. 




